ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč,
ktoré sa koná dňa 12. decembra 2019
Zasadnutie zahájené o 18:05 hod.
Navrhnutý program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
12. úprava rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2020
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2020
VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre rok 2020
6. VZN o miestnych daniach na území obce Dojč pre rok 2020
7. VZN o odpadoch
8. VZN o určení školského obvodu, o určení zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení
9. Dotácie z rozpočtu obce Dojč pre rok 2020
10. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže a vytvorenie pracovnej komisie
11. Zapojenie sa do dotačného programu Environmentálneho fondu na dobudovanie kanalizácie
v Obci Dojč
12. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
13. Rôzne – kontrola Okresnej prokuratúry VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Obce Dojč, parkovanie na verejných priestranstvách obce,
vedenie kroniky, žiadosť o tombolu na Hasičský ples
14. Diskusia
15. Uznesenia
16. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci:
 Beáta Bátorová
 Katarína Čelústková
 Ing. Katarína Horňáková
 Pavol Kondrla - ospravedlnený
 Bc. Júlia Kozánková
 Mgr. Zuzana Macková
 JUDr. Antónia Mikulíková
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 Ing. Ján Ušiak
 Ing. Pavol Zich
hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
Prítomných: 6 poslancov
1. bod programu: Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice
Starostka obce privítala všetkých prítomných na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
a oboznámila s programom rokovania (poslanci dostali podklady k rokovaniu minulý týždeň).
Pozvánka bola zverejnená 05.12.2019.
Návrh uznesenia č. 154/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
program 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Za overovateľov zápisnice navrhuje starostka obce poslancov Katarínu Horňákovú, Beátu Bátorovú
a Ľubomíru Truppovú za zapisovateľku. Návrhovú komisiu v zložení Zuzana Macková, Ján Ušiak.
Návrh uznesenia č. 155/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
Ľubomíra Truppová – zapisovavateľka, Katarína
Horňáková, Beáta Bátorová – overovatelia zápisnice, návrhovú komisiu v zložení Zuzana Macková,
Ján Ušiak.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
2. bod programu: 12. Úprava rozpočtu na rok 2019
Ekonómka Marcela Hovančíková informovala o úprave rozpočtu.
Predpokladá sa ešte pohyb. Komunikujeme so ZŠ s MŠ Dojč.
Návrh uznesenia č. 156/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie – zvýšenie rozpočtových príjmov a výdavkov na rok 2019 a presun medzi
rozpočtovými podpoložkami.
Hlasovanie:
Prítomných: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
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Príchod poslankyne Kataríny Čelústkovej o 18:16 hod.
Prítomných: 7 poslancov
3. bod programu: Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu bol podrobne prerokovaný v utorok na porade poslancov, informovala o tom
ekonómka Marcela Hovančíková.
Predkladá návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a návrh rozpočtu obce na rok
2020.
Rozpočtové roky:
2020
2021
2022
Príjmy spolu
1,133,339,00
1,184.141,00
1,240.222,00
Výdavky spolu
1,127,382,07
1,126.257,07
1,188.983,07
Hospodárenie obce:
Prebytok/schodok rozpočtu
+ 5.956,93
+ 57883,93
+51.238,93
Podrobný návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 je súčasťou príloh zápisnice.
4. bod programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2020
Hlavný kontrolór predložil Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného
rozpočtu na roky 2020 – 2022 z dvoch hľadísk. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu a Súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Navrhovaný rozpočet obce na rok 2020 je zostavený ako
prebytkový, čím je splnená zákonná podmienka o rozpočtových pravidlách. Plány obce dosiahnuť
prebytok rozpočtu hodnotí pozitívne. Bol spracovaný v súlade s VZN obce. Bol zverejnený
obvyklým spôsobom pred schválením v súlade zákona o obecnom zriadení. Na základe tohto
stanoviska a skutočností v ňom uvedených predložený návrh rozpočtu obce sa odporúča poslancom
schváliť bez výhrad.
Návrh uznesenia č. 157/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Dojč k návrhu rozpočtu na rok 2020
K zverejnenému návrhu rozpočtu na rok 2020 neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 158/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Rozpočet obce Dojč na rok 2020 v výhľadom na roky 2021 a 2022 bez programovej štruktúry
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
5. bod programu: VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2020
Starostka informovala o tom že v minulosti sa odvolal na výšku sadzby pre podnikateľov MVDr.
Kubík po termíne.
Technické služby Senica navýšili pri zvoze odpadu sumu o 5 % bez DPH.
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Platíme za 20 % mieru vytriedenia 10,-- € za tonu odpadu.
Poplatok na osobu a rok je 23,-- €. Za 240 l popolnicu sa bude platiť 105,-- €.
Budú upozornení občania, ktorý netriedia odpad samolepkou nalepenou na odpadovej nádobe.
K zverejnenému návrhu VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2020 neboli doručené žiadne pripomienky
alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 159/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dojč na rok 2020
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: VZN o miestnych daniach na území obce Dojč pre rok 2020
Starostka podrobne rozobrala sadzby za pozemky a stavby. V rámci mikroregiónu Šaštínsko v obci
Dojč sme mali sadzby minimálne o 50 – 80 % nižšie. Naposledy bolo zvýšenie sadzieb v roku 2008.
Pri súčasnom zvýšení to urobí 13.146,-- € navýšenie na daniach.
K zverejnenému návrhu VZN o miestnych daniach na území obce Dojč pre rok 2020 neboli
doručené žiadne pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 160/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o miestnych daniach na území obce Dojč na rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
7. bod programu: VZN o odpadoch
Starostka obce konštatovala, že pribudli nádoby aj modré vrecia na papier. Na verejnom
priestranstve sú osadené odpadkové koše. Občania, ktorí mali záujem dostali kompostér. Dvakrát
ročne štiepkujeme a odvážame konáre. V obci sú 120 l a 240 l popolnice. VZN o odpadoch je
upravené na aktuálne podmienky obce.
K zverejnenému návrhu VZN o odpadoch neboli doručené žiadne pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 161/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
VZN o odpadoch
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
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8. bod programu: VZN o určení školského obvodu, o určení zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení
Starostka uviedla, že v 4 dodatku sa upravuje:
Réžiu neplatia deti do 5 rokov (réžiu 5,-- € platia len žiaci, na ktoré dáva štát dotáciu)
Poplatok sa vyberá podľa veku pri nástupe do MŠ (ak nastúpi ako dvoj ročné, tak bude platiť celý
školský rok 20,-- €
Prednostné právo má dieťa s trvalým pobytom v obci Dojč
Tento bod bol prerokovaný na utorkovej porade.
K zverejnenému návrhu VZN o určení školského obvodu, o určení zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení neboli
doručené žiadne pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia č. 162/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Dodatok č. 4 k VZN 1/2018 o určení školského obvodu na území obce Dojč, o určení zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských
zariadení Obce Dojč
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
9. bod programu: Dotácie z rozpočtu obce Dojč pre rok 2020
Starostka informovala prítomných o tom, kto si podal žiadosť na poskytnutie dotácie na rok 2020
a na aký účel. Žiadatelia sú: ZO JDS v Dojči, TJ Dojč, DHY Dojč, Miestny odbor MS v Dojči
a ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Veronika Brenkus Steinerová.
Návrh uznesenia č.163/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
prerozdelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020 nasledovne:
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Dojči – vo výške 1.200,00 €, účel použitia Poznávacie
zájazdy po Slovensku, návšteva divadelného predstavenia a záhradkárskej výstavy - žiadosť
o dotáciu zaevidovaná 28.11.2019, odojc990/2019,
TJ Dojč – vo výške 2.590,00 €, účel použitia na Súťažný ročníka 2019/20 a na súťažného ročníka
2020/21, žiadosť o dotáciu zaevidovaná 05.12.2019, odojc1015/2019,
DZH Dojč – vo výške 700,00 €, účel použitia Fašiang 2020, Nočná hasičská súťaž o pohár starostky
obce Dojči, športové a zásahové vybavenie DHZ, žiadosť o dotáciu zaevidovaná 29.11.2019,
odojc992/2019,
Miestny odbor Matice slovenskej v Dojči – vo výške 380,00 €, účel použitia Návšteva
divadelného predstavenia v Bratislave spojená s položením venca M. R. Štefánikovi pri mohyle
v Ivanke pri Dunaji a Súťažno-zábavné popoludnie s MS pre deti ZŠ a predškolského veku, žiadosť
o dotáciu zaevidovaná 05.12.2019, odojc1016/2019.
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Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Veronike Brenkus Steinerovej – vo
výške 3.500 €, účel použitia Prístrojové vybavenie ambulancie, žiadosť o dotáciu zaevidovaná
29.10.2019, odojc901/2019,
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
10. bod programu: Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže a vytvorenie pracovnej
komisie
Obec ešte nemá znalecký posudok na bývalú MŠ, bude medzi sviatkami. Spolupracovať budeme
s JUDr. Machovou. Potom sa vytvorí pracovná komisia, uviedla starostka obce. Obci by mala
1 x 1 izbový byt do 40 m2
3 x 2 izbový byt do 60 m2
1 x 3 izbový byt nad 65 m2
a samostatné merače energií.
Návrh uznesenia č.164/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na rekonštrukciu priestorov bývalej materskej školy na byty,
hodnota majetku bude určená znaleckým posudkom, pričom po rekonštrukcii obec Dojč získa byty
nasledovnej štruktúry: 1x jednoizbový byt (výmera do 40 m2), 3x dvojizbový byt (výmera do 60
m2) a 1x trojizbový byt (výmera nad 65 m2), ktorých celková rozloha bude vypočítaná podielom
cena v zmysle znaleckého posudku a ceny 1150 €/m2, byty musia tvoriť súvislý celok, musia byť so
samostatnými meračmi energií.
Obec má právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž bez udania dôvodu v ktoromkoľvek štádiu súťaže a
navrhovatelia, resp. predkladatelia návrhov nemajú nárok na náhradu vzniknutých nákladov.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
11. bod programu: Zapojenie sa do dotačného programu Environmentálneho fondu na
dobudovanie kanalizácie v Obci Dojč
Starostka obce informovala o tom, že na budúci týždeň chce podať žiadosť na dobudovanie
kanalizácie. 30. Decembra sa bude ukončovať podávanie žiadostí na Environmentálnom fonde.
Hodnota diela je 3,5 milióna €. DPH je oprávnený náklad. Je 5 % spoluúčasť. Môžeme zobrať úver
s úrokom 1/100 %.
Pán Vician upozornil na potrebnú zmenu v PD kanalizácie , ktorá bola vypracovaná v roku 2010,
nakoľko v ulici od č.d. 420 po 428 je zakopané VN v mieste, kde mala byť prečerpávacia stanica
a kanalizačné potrubie. Je to podstatná zmena, ktorú musí dokresliť a spraviť Ing. Budovič.
Návrh uznesenia č.165/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
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podanie žiadosti o dotáciu v rámci „Výzvy č. B-1/2020 na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
na podporné programové aktivity“ , podľa § 4e zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zaväzuje sa spoluúčasťou na projekte budovania splaškovej kanalizácie v obci Dojč minimálne vo
výške 5 % z celkových nákladov.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
12. bod programu: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
Starostka obce predložila plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020:
22. január
19. február
18. marec
22. apríl
17. jún
19. august
23. september
21. október
18. november
16. december
Porady pred zastupiteľstvom budú v utorok.
13. bod programu: Rôzne – kontrola Okresnej prokuratúry VZN o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Dojč, parkovanie na verejných
priestranstvách obce, vedenie kroniky, žiadosť o tombolu na Hasičský ples
V bode rôzne starostka obce informovala prítomných:
Mesto Senica nám oznámilo, že 7 detí z obce Dojč si plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica.
Príchod poslankyne Antónie Mikulíkovej o 19:16 hod.
Prítomných: 8 poslancov
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici požiadal o podporu kultúrnej akcie Hasičský ples, ktorý sa koná
18.01.2020 v MKS v Senici.
Ďalej starostka obce informovala o prerokovávaní protokolu na Okresnej prokuratúre v Senici dňa
26.11.2019 o previerke dodržiavania zákonnosti o postupe Obce Dojč pri prijímaní VZN obce
o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb.
Na Environmentálnom fonde je možné do 30.12.2019 podať žiadosť o podporu formou dotácií na
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia, kde je možné
realizovať aktivity ako zateplenie obvodových stien, zateplenie alebo výmena strechy, výmena
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okien a dverí. Budova Jednoty je suchá a zdravá. Starostka obce požiadala o predbežný odhad
prestavby a prístavby budovy Jednoty na Obecný úrad firmu APROREAL, s.r.o., Šajdíkove
Humence. Aproximatívne náklady aj s výťahom by stáli 465.500,-- €. Aby bola budova
bezbariérová vybudovanie výťahu z celkovej sumy je 90.000,-- €.
Vedenie kroniky obce Dojč sa prejednávalo na Obecnom zastupiteľstve tento rok viac krát. Pani
Zemanová v práci na obdobiach 1996 – 1998 počas zvoleného starostu pána Ladislava Václavka
nepokročila, neprišla na OÚ a nepýtala sa na predložený text v roku 2018, ktorý mal
schváliť Obecné zastupiteľstvo. K zápisu sa vyjadrili niektorí členovia kultúrnej komisie,
s tým
že kvalita na zápis do kroniky nie je dobrá a mali k textu výhrady. Starostka obce oslovila na túto
prácu tri osoby. Od 01.01.2020 navrhuje pani Violu Žilínkovú, ktorá je ochotná dopísať aj
predchádzajúce roky. Má skúsenosti s vedením kroniky (túto prácu už robila).
Ekonómka OÚ uviedla, že sa môže uzavrieť Zmluva o pracovnej činnosti na 10 hodín týždenne. Po
roku sa to prehodnotí.
Hlavný kontrolór doplnil, že bude záležať na tom, či budeme spokojní s kvalitou práce na vedení
kroniky.
Pán Ušiak sa informoval ako bola vyplácaná pani Zemanová. Odpoveď pani Zemanová pracovala
bezodplatne.
Jana Mikulová upozornila na to, že táto situácia môže rozprúdiť diskusie na sociálnych sieťach.
Riaditeľka Poliklinika Senica n.o. požiadala o finančný dar na opravu rtg vyšetrovacieho prístroja
zn. Siemens.
Pán Pavol Kondrla poukázal na zlé parkovanie áut na ceste v časti Vieska a bezpečnosť na cestách
v obci. Občania stoja z zákazoch státia, zákrutách a na obecnej zeleni.
Starostka obce navrhuje článok do novín – apel na občanov. V prípade potreby by bola obmedzená
prejazdnosť pre hasičov, sanitky. Tiež by sa nedal z ciest odhrnúť sneh.
Pán Gregor Masaryk upozornil na to, že v pondelok poobede niekto zaparkoval auto - dotiahol na
obecnú zeleň tesne pri výjazde na hlavnú cestu. Starostka bude zisťovať pohyb obecného auta
a činnosť zamestnancov v tom čase.

-

Návrh uznesenia č.166/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
informáciu o kontrole VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
Obce Dojč Okresnou prokuratúrou v Senici
zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy COOP Jednota pri
kostole
poskytnutie ceny do tomboly pre Hasičský ples, ktorý organizuje DHZ Senica dňa 18.01.2020
oznámenie o plnení povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v obci Dojč v ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica
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žiadosť o opravu RTG prístroja v Poliklinike v Senici
riešenie parkovania na verejných priestranstvách v obci Dojč
Starostka obce navrhla poslancom schváliť navýšenie platu hlavného kontrolóra na úroveň akú mal
v prvom volebnom období, kedy mal prat zvýšený o 30 %.
Návrh uznesenia č.167/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Zvýšenie platu hlavnému kontrolórovi obce v zákonnej výške 30% podľa § 18c ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0
Poslanci požiadali starostku obce aby na krátky čas opustila zasadačku Obecného úradu a navrhli jej
jednorazovú odmenu a príplatok k základnej mzde.
Návrh uznesenia č.168/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s jednorazovou odmenou vyplatenou starostke obce vo výške 1.000,-- € a od 01.01.2020 príplatok
15 % k základnej mzde.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0
Po diskusii k návrhu a hlasovaní bola starostka prizvaná opäť do zasadacej miestnosti, aby mohlo
pokračovať rokovanie.
Návrh uznesenia č.169/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Do funkcie kronikárky obce od 1.1.2020 PaedDr. Violu Žilínkovú. Poveruje Obecný úrad
vymenovaním a uzatvorením pracovno-právneho vzťahu.
Hlasovanie:
Prítomných: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0
Správa o činnosti starostky od 14.11. do 12.12.2019
- Zmluva s JUDr Machovou a Chodúrovci
- Výstava obrazov – vernisáž
- Kultúrny program FS Slavíček
- Mikulášske balíčky a Mikulášske trhy, krátkodobý odber
- Stretnutie so spoločnosťou KOSIT
- Stretnutie na TS Senica (21.11)
- Dopravné značenie p. Werner, osvetlenie novej ulice, napojenie na MK
9

- Kontrola požívania alkoholických nápojov v pracovnej dobe – u jedného zamestnanca závažné
porušenie pracovnej disciplíny
- Stretnutie s Ing. Gažom – SAD
- Stavebné konania: Šalík, Fodor a Behanová, Muller, Mullerová, Chodúr
- Dodatočné povolenie stavby: Dolga, Říha
- Kontrola HZ na Iveco a povodňový vozík, školenia DHZ, menovacie dekréty...
- Kontrolné dni na hasičárni
- Kontrola Okresnej prokuratúry – p. Budiač
- Znalecké posudky – ČOV, areál bývalej MŠ
- Výklad potraviny Jednota + obhliadka s P. Leškom
- Stretnutie so ZŠ – finančné prostriedky na OK
- Školenie UVO – systém EVO pre zákazky s nízkou hodnotou
- Príprava žiadosti o dotáciu na kanalizáciu
Návrh uznesenia č.170/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Správu o činnosti starostky od 14.11.2019 do 12.1.2.2019
14. bod programu: Diskusia
Pán Gregor Masaryk upozornil na dlaždicu a svetlo v oblúku Jurala, Horvát.
Starostka obce prítomných informovala o kultúrnych akciách v mesiaci január:
10. januára – divadlo z Brna
11. januára - prezentácia knihy Lesk a mat hodvábu v Senici
25. januára - 5. Obecný ples
Každý poslanec zabezpečí dve ceny do tomboly na Obecný ples.
15. bod programu: Uznesenia
Na záver sa uznesenia nečítali. Prítomní poslanci textom porozumeli počas prejednávania
príslušného bodu programu.
16. bod programu: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila 12. zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 20:12 hod. Prítomným poďakovala za účasť a spoluprácu.
Budúce zasadnutie ObZ
bude v stredu 22.01.2020 o 18:00 hod. Porada komisií pred
zastupiteľstvom bude v pondelok 20.01.2020 o 18:00 hod.

Zapisovateľka: Ľubomíra Truppová

........................................

Overovatelia:
Katarína Horňáková

........................................
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Beáta Bátorová

........................................

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

.......................................
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