ZÁPISNICA
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč, ktoré sa koná dňa 14.10.2021
Zasadnutie zahájené o 18:03 hod.
Navrhnutý program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
4. Návrh úpravy Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
5. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Senica
6. Rôzne – úprava cestovných poriadkov, informácia o pripravovaných VZN o miestnych daniach pre rok
2022, VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, VZN o určení názvov ulíc
a verejných priestranstiev, RKC a stará HZ + kaplnka, preschválenie uznesení o zapojení sa do výziev,
ponuka Šimka – cesta vs. pozemky, nová výstavba na parc. č. 2435/1
7. Informácia o činnosti starostky
8. Diskusia
9. Uznesenia
10. Záver
Prítomní:
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci: Ing. Pavol Zich
JUDr. Antónia Mikulíková
Mgr. Zuzana Macková
Beáta Bátorová
Ing. Katarína Horňáková
Prítomných: poslancov 5
Hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Neprítomní: Ing. Ján Ušiak, Pavol Kondrla, Bc. Júlia Kozánková, Katarína Čelústková
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov prítomných na zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč v roku 2021. Starostka konštatuje, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Zároveň predkladá návrh programu 24. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva. Navrhovaný
program sa dopĺňa o dva body: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre DoLuRe a návrh 9. zmeny rozpočtu obce
Dojč na rok 2021 za bod 2.
Návrh uznesenia č. 348/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči doplnený nasledovne:
Bod 3: Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie pre DoLuRe
Bod 4: Návrh 9. zmeny rozpočtu obce Dojč na rok 2021
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Hlasovanie:
prítomných : 5, za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka navrhuje zapisovateľku p. Klaudiu Habovú a overovateľov Beáta Bátorová a Zuzana Macková.
2. bod programu: Voľba návrhovej komisie
Starostka navrhuje Antóniu Mikulíkovú a Pavla Zicha za návrhovú komisiu.
Návrh uznesenia č. 349/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Klaudia Habová – zapisovateľka, Beáta Bátorová, Zuzana Macková
– overovatelia, návrhovú komisiu v zložení Antónia Mikulíková, Pavol Zich
Hlasovanie:
prítomných : 5, za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
3. bod programu: Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie pre DoLuRe
Dominik Morávek poslal dňa 14.10.2021 na obec žiadosť o poskytnutie dotácie pre DoLuRe vo výške 40,00
€ na premietanie horských filmov a prenájom KD bez poplatku. Vstupné budú mať dobrovoľné. Starostka
konštatuje, že keď sa poskytne mimoriadna dotácia, tak sa najprv vyplatí polovica a po vyúčtovaní druhá
polovica. Premietanie horských filmov má v obci už tradíciu, len by sa presunulo do väčších priestorov
z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID-19. Akcia sa môže uskutočniť, len v prípade, že budeme maximálne
červeným okresom, pri dodržaní O-T-P. Za dodržanie opatrení zodpovedá organizátor. Poslanci súhlasia
s poskytnutím dotácie.
Návrh uznesenia č. 350/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
Poskytnutie mimoriadnej dotácie pre DoLuRe na premietanie horských filmov vo výške 40 €.
Hlasovanie:
prítomných : 5, za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
4. bod programu: Úprava rozpočtu
Ing. Hovančíková hovorí, že v príjmovej časti rozpočtu nie sú žiadne úpravy. V bežných výdavkoch
v kapitole Ocú – bežné transfery presun medzi položkami a zaradila sa dotáciu DoLuRe 40,00 €, rozvoj obci
(zeleň) zníženie údržby zelene na sumu 35.840,00 €, športové služby znižovali sa položky prevádzkové stroje
na 270,00 €, pracovné odevy na 0,00 €, údržba budov na 0,00 €, všeobecné služby na 0,00 €. Kultúrne
služby zvýšili sa prevádzkové stroje na 2.500,00 € (nákup umývačky, stôl a dres), zníženie údržby budovy na
1.400,00 € a všeobecné služby na 3.900,00 €. V Kapitole staroba sa znížili náklady na platy a odvody na 0,00
€. Do kapitálových výdavkoch – výdavky verejnej správy sa doplnila projektové dokumentácie vo výške
15.180,00 € (PD trafostanica Otrubnica, PD obecný úrad), cestná doprava – doplnenie PD rekonštrukcia
miestnej komunikácie 2.500,00 €. V náboženských službách sa zapracoval iba presun medzi kódmi zdroja.
Výška celkových výdavkov zostal nezmenený vo výške 1.435.254,31 € aj prebytok hospodárenie vo výške
17.178,52 €.
Návrh uznesenia č. 351/2018-2022/UObZ
ObZ v Dojči schvaľuje:
9. zmenu rozpočtu na rok 2021
Hlasovanie:
prítomných : 5, za: 5 proti: 0 zdržali sa: 0
5. bod programu: Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
Starostka hovorí, že je daný zákonom, pričom je na obci, či daný poplatok bude vyberať. Poplatok sa používa
na rozvoj obce – dobudovanie osvetlenia, chodníkov, detských ihrísk... Poplatok sa platí pri vydaní
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stavebného povolenia – po jeho právoplatnosti. Prvých 60m2 je oslobodených zo zákona. Sadzba sa určila na
stavby na bývanie vo výške 3,00 €/m2 a na všetky ostatné stavby 6,00 €/m2. Návrh VZN bol zverejnený
28.9.2021. Neprišli žiadne pripomienky a návrhy. Žiadna pripomienka nebola vznesená ani na rokovaní
Obecného zastupiteľstva.
Príchod poslankyne Kataríny Čelústkovej o 18:19 hod.
Prítomných poslancov: 6
Návrh uznesenia č. 352/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2021
Hlasovanie:
prítomných : 6, za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: Návrh úpravy Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Urobili sa zmeny podľa skutočnosti čiže také kozmetické úpravy napr. zastupiteľstva tam boli písané že budú
v piatok a my ich máme vo štvrtok, uznesenia aby boli chronologicky očíslované v priebehu volebného
obdobia, poslanci môžu podávať návrhy. Tento návrh bol zverejnený 28.9.2021. Neprišli žiadne
pripomienky. Žiadna pripomienka nebola vznesená ani na rokovaní Obecného zastupiteľstva.
Návrh uznesenia č. 353/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dojči
Hlasovanie:
prítomných : 6, za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
7. bod programu: Voľba prísediaceho pre Okresný súd Senica
Z okresného súdu Senica prišla žiadosť aby sme určili prísediaceho. Dotyčný musí mať najmenej 30 rokov,
musí byť spôsobilý na právne úkony, zdravotne spôsobilý, musí mať trvalý pobyt na území SR. Máme zvoliť
z radu občanov a navrhujú ich starostovia. V predchádzajúcom období bola JUDr. Antónia Mikulíková
a starostka ju naďalej navrhuje. Poslankyňa súhlasí.
Návrh uznesenia č. 354/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči volí:
JUDr. Antóniu Mikulíkovú, ako prísediacu na pojednávania v trestných veciach na Okresnom súde v Senici
v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
prítomných : 6, za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
6. bod programu: Rôzne
Starostka hovorí, že na augustovom zastupiteľstve sa schválili uznesenia č. 338 a č. 339. Bolo to zapojenie sa
do výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zmenila sa príručka pri
obidvoch a musí sa do uznesenia doplniť, že obec uhradí neoprávnené výdavky z vlastného rozpočtu. Pri
výzve na KD musí byť presná výška zadefinovaná čiže 5 %.
Návrh uznesenia č. 355/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči ruší:
Uznesenie č. 338/2018-2022/UObZ z 26.8.2021
Uznesenie č. 339/2018-2022/UObZ z 26.8.2021
Hlasovanie:
prítomných : 6, za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
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Návrh uznesenia č. 356/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Zapojenie sa Obce Dojč do 68. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov,
kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68,
prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárenie vo všetkých sektoroch,
špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
na realizáciu projektu „Obecný úrad – prestavba“
Výška spolufinancovania projektu min. 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade
neoprávnených výdavkov sa zaväzuje o ich úhradu z vlastného rozpočtu.
Hlasovanie:
prítomných : 6, za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Návrh uznesenia č. 357/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
1. zapojenie sa Obce Dojč do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19
kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75,
prioritná os: 7. REACT-EÚ,
investičná priorita: 7.1.Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej,
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
špecifický cieľ 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
na realizáciu projektu „Kultúrny dom - revitalizácia“
2. finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu „Kultúrny dom - revitalizácia“ vo
výške 2 809,96 €. V prípade neoprávnených výdavkov sa zaväzuje o ich úhradu z vlastného rozpočtu.
Hlasovanie:
prítomných : 6, za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka informuje, že musíme preschváliť zapájanie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu
z Environmentálneho fondu na dobudovanie kanalizácie. Do konca októbra sa môže podať žiadosť. Mali sme
na výber z dvoch. Jeden bol dobudovanie kanalizácie a ČOV ktorá presahuje svoje limity alebo len na
dobudovanie kanalizácie, ktorá je rozpracovaná na viac ako 60%. Síce naša ČOV je na hranici limitov, na
ktoré bola postavená a v roku 2016 zdiverzifikovaná, ale v súčasnosti nemáme projektovú dokumentáciu ani
stavebné povolenie na jej rozšírenie. Rokovali sme spolu so starostami zo Štefanova a Šajdíkových Humeniec
o alternatíve, že by si Štefanov na trase výtlačného potrubia sám vybudoval ČOV. Zhoršené limity ČOV
vznikli dlhým zatvorením škôl a pracovísk kedy obyvatelia zostali doma a produkovali oveľa viac splaškov.
Návrh uznesenia č. 358/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči
a) súhlasí so zapojením sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2022 z Environmentálneho
fondu v oblasti B – Ochrana a využívanie vôd na dobudovanie kanalizácie v obci Dojč
b) schvaľuje 5% výšku spolufinancovania na projekt do výšky 25.000 €, slovom dvadsaťpäťtisíc eur.
Hlasovanie:
prítomných : 6, za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Na obec prišiel iba jeden podnet k zmene cestového poriadku od Michala Pokrývku. Aby sa pridala zástavka
v obci Dojč zo Senice do BA v pracovných dňoch s odchodom 6:00 hod. zo Senica a z BA do Senice v prac.
dňoch poobede. Starostka túto požiadavku posunula, nemusí to byť zástavka ale aspoň zastavenie na
znamenie.
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Momentálne sa pripravuje VZN o miestnych daniach, poslanci sa dohodli že výška daní z nehnuteľnosti sa
nebude meniť, zostane ako bolo doteraz. Poplatok za komunálny odpad, máme napadnuté VZN od
prokurátora, lebo sme zvolili vlastný výpočet, ktorý nie je v súlade so zákonom 582/2004 Z.z. Odvolanie
neprišlo na obec, ale na prokuratúru. Konštatuje, že by sme mali ísť podľa výpočtu ako je v zákone čiže
objem nádoby krát počet vývozov krát sadzba poplatku, čo by bolo veľmi neprimerané a nespravodlivé.
Starostka pripravila tabuľku s náhodne vybratými súp. číslami (všetci poslanci a náhodne vybraté
domácnosti) a skúšala to porovnať. Starostka navrhuje, aby sme išli inou cestou, aby objem nádoby bol
množstvo odpadu vyprodukovaného za celý rok. Starostka konštatuje, že podnet dala poslankyňa Ing.
Horňáková, že odpad z verejného priestranstva nie je zahrnutý vo VZN. Pýtala sa prokurátora ako máme
riešiť odpad z verejných priestranstiev, keď podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších
predpisov aj tento odpad je podobný odpadu z domácností a tvoria ho obyvatelia obce. Prokurátor sa nevedel
k tomu vyjadriť. Vzniknutú situáciu starostka komunikovala aj s lektorkou daní a poplatkov Ing. Ištokovou
z MF SR, ako túto situáciu riešiť. Starostka máva cca 2-3 telefonáty za týždeň ohľadom tohto váženia, chceli
by aj ostatní na to nabehnúť. Aj úľavy vo VZN nám vytkol, chceli sme byť proaktívni, nemôžeme takého
úľavy zahrňovať (plienky). Starostka sa pýta, či bude lepšie ak vo VZN nebudú zapracované žiadne úľavy.
Chceli sme vyjsť v ústrety a bolo nám vytknuté.
Starostka poznamenala, že riešila situáciu v škole. Kde obyvateľka, ktorá tam pracuje, dávala domáci odpad
do kontajnerov v škole. Nebola vôbec pokorná, všetkých obviňovala, neuznala si chybu. Odpad pri ďalšom
vážení bude prirátaný do jej domácnosti, súhlasila s tým.
Starostka prokurátorovi všetky pripravené podklady odovzdala na preštudovanie. Chce urobiť aj porovnanie
za celú obec, ako by vyzerali tie výpočty. Informuje nás, že prílohou VZN nemôže byť zoznam sup.č.
s množstvom odpadu, je to GDPR. Prokurátorovi sa skôr páčilo, že by sa do každej domácnosti poslalo
oznámenie do konca januára, koľko odpadu domácnosť vyprodukovala. Prokurátor dáva podnet na generálnu
prokuratúru ohľadom KO na verejných priestranstvách.
Ing. Horňáková hovorí, že dostala vyrozumenie od prokurátora, nebude to celé čítať. Ale hlavné vyjadrenie
bolo, že nevýšenie je svojvoľné. Napadla to, že poplatok za verejný odpad nie je zapracovaný vo VZN.
Konštatuje, že bolo veľmi veľa sťažností v obci na to. Pýtala sa, že či na základe tohto sa budú prerábať
všetky rozhodnutia. Starostka hovorí, že podľa usmernenia, ak sa obyvateľ neodvolal v zákonnej lehote voči
rozhodnutiu už sa následne odvolať nemôže, čiže rozhodnutie sa vydá nové iba to, ktoré napadol prokurátor
na základe podnetu p. Horňákovej. V rozhodnutí bolo že správca dane uviedol dve rôzne lehoty splatnosti.
Túto skutočnosť musíme opraviť prostredníctvom TOP SETU. Nastala diskusia ohľadom odpadu, ktorý
vzniká na verejných priestranstvách a priemerné množstvo 12 kg na osobu a rok (vo finančnom vyjadrení ide
o 1,99 €/rok) je zapracované v rozhodnutiach. Hovorilo sa o tom na poradách, konštatuje poslankyňa
Bátorová a aj v novinách to bolo. P. Horňáková poznamenala, že ale až po vydaní rozhodnutí. Starostka
prosí, aby všetky pripravované VZN-ka všetci čítali s porozumením a predkladali svoje návrhy
a pripomienky, aby sme v budúcnosti predchádzali chybám v týchto dokumentoch.
Zmluva z environmentálneho fondu na nákup veľkoobjemových kontajnerov ešte neprišla, lebo sa musela
znovu prerábať. Opakovane boli zasielané podklady k zmluve.
Obec sa zaviazala v roku 2018, že cesta sa spraví v jednom slede a zafinancuje ju obec na svojom pozemku.
Pán Šimek chce, či by sa nemohla uskutočniť zámena pozemkov, časť obecnej parcely za jaseňmi by sa
zamenila za vybudovanú cestu s chodníkom. Najskôr je potrebné preveriť u auditorky, či je takáto zámena
možná, a zaúčtovateľná. Ak áno, potom je potrebné vyhotoviť geometrický plán so zameraním a vytýčením
predmetnej zámeny a následne uznesenie obecného zastupiteľstva.
Spoločnosť STAKO REAL s.r.o. by chcela stavať 4 rodinné domy na pozemku p. Farkaša. Prístupová cesta
by bola cez parcelu č. 441, poza domy by išla cesta. Starostka hovorí, že problém by bol s vyvážaním nádob
KO, so zimnou údržbou, narušenie súkromia ostatným, vznikla by slepá ulica. Starostka ukazuje na
projektore mapku s pozemkami a navrhovanou zástavbou rodinných domov. Starostke sa tento súkromný
rezort vôbec nepáči, ani poslancovi Ing. Zichovi. Konštatuje, že ani traktor by sa tam neotočil, nie je tam
vybudovaná kanalizácia.
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Pán Bátora konštatuje, že on to vníma ako podnikateľský sektor, je to aj pri Trnava, všetko by išlo na jeho
náklady aj inžinierske siete aj kanalizácia.
Starostka konštatuje, že navrhne stretnutie s developerom na ktorom mu navrhne presunutie cesty z druhej
strany, aby nevznikali uzavreté slepé cesty a súkromné rezorty, ktoré by mali negatívny vplyv na bývanie už
v jestvujúcich rodinných domoch.
Návrh uznesenia č. 359/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie informáciu o:
- príprave VZN o miestnych daniach pre rok 2022
- príprave VZN o poplatku za KO a DSO pre rok 2022,
- príprave VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Dojč,
- informácia o nákupe veľkoobjemových kontajnerov z dotácie Environmentálneho fondu,
- o zámere zámeny časti pozemku 329/1 za vybudovanie cesty na parc. č. 329/1 a 404/2,
- o zámere vybudovať 4 rodinné domy na parc. č. 2435/1s prístupom cez parc. č. 441,
Starostka komunikovala s p. farárom a chcela by začať rokovania s rímsko-katolíckou cirkvou ohľadom
zámeny pozemkov v časti „Otrubnica“ za nehnuteľnosti ako je kaplnka a budova starej hasičskej zbrojnice.
V budúcnosti by bol plán v „Otrubnici“ postaviť zariadenie pre seniorov.
Ing. Horňáková poznamenala, že delimitáciou sa prepísala kaplnka na obec.
Návrh uznesenia č. 360/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči poveruje
Obecný úrad, aby začal rokovania s Rímskokatolíckou cirkvou o zámene pozemkov a nehnuteľností. RKC
prejavila záujem získať do svojho vlastníctva kaplnku Najsvätejšej trojice a budovu starej Hasičskej zbrojnice
a obec by tieto budovy zamieňala s pozemkami 11331 a časťou pozemku 11320 a prípadne ďalšími
pozemkami k.ú. Dojč
Hlasovanie:
prítomných : 6, za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka premieta návrh na uličný systém, ktoré je v poradí druhý. Je zverejnený aj na webovej stránke a je
tam zahrnutá anketa ohľadom pomenovania ulice od cintorína až po p. Chorvatovičovú.
Ďalej starostka ukazuje projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektu Jednoty pri kostole na obecný
úrad. V suteréne by bol archív a sklad, 1 NP – sobášna miestnosť, pamätná izba, sklad, priestory pre
prevádzkových zamestnancov, 2. NP – obecný úrad 3 x kancelárie, zasadacia miestnosť, 3. NP – knižnica.
Budova by bola riešená aj bezbariérovo – výťahom. Investičný plán 700.000,00 € s DPH.
7. bod programu: Informácia o činnosti starostky
- stavebné povolenia: František Kutlak, Brenkus František, Michlík, Mikulík, Mihálová
- kolaudačné povolenia: Bujňák, Šalík, Sivák, ZS DIS u Šimka, Černoch, Vojčíková
- robí sa už trafostanica Otrubnica
- uvítanie do života, v sobotu o 14,00 hod. začína Deň úcty k starším
- získali sme štatút sociálneho podniku
- stretnutie starostov v Dunajskej Strede
- zúčastnila sa členskej schôdzi JDS
- zasadala komisia na uličný systém
- zákazka na projekt KD robil sa prieskum
- podklady na VO na rekonštrukciu Obecný úrad pripravovala, ponuky sa budú otvárať 2.11.2021
- dokupovali sa veci do svadobky, kúpila sa umývačka riadu, dvojdrez, taniere, poháre...
- školenie Ing. Gallovič o odpadoch, školský zber papiera môže byť iba ak je povolený vo VZN o odpadoch,
ak nie je hrozí pokuta 1.200,00 €, zákaz používať nápoje v jednorazových plastovým fľašiach na verejných
schôdzach, ak budeme vedieť deklarovať, že domácnosti 100 % kompostujú, nemusíme ho zbierať ani po
31.1.2022, ak nepríde zasa k zmene zákona.
6

Návrh uznesenia č. 361/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie:
Informáciu o starostky o jej činnosti v období od 26.8. do 14.10.2021
8. bod programu: Diskusia
Starostka otvára diskusia. Poslankyňa JUDr. Mikulíková prosí, či by išlo do novín, aby si ľudia pozbierali
exkrementy po svojich zvieratách.
Starostka mala dotaz od p. Kubíka na komisii, že čaká už 6 rokov na odpoveď ohľadom zakúpenia obrazu p.
Korezsku. Prerokovalo sa to v máji 2015 a zobralo sa to na vedomie. Priamo na výstave v Záhorskej galérii
v Skalici, na ktorej sa zúčastnil aj p. Kubík, sa zistilo, že žiadne jeho diela sa nepredávajú, bolo to verejne
prerokované aj na zastupiteľstve.
9. bod programu: Uznesenia
Uznesenie sa nečítajú, nakoľko im počas zastupiteľstva všetci porozumeli.
10. bod programu: Záver
Starostka ukončila zastupiteľstvo o 20:01 hod. a budúce zastupiteľstvo bude 9.12.2021.

Zapisovateľka: Klaudia Habová
Overovatelia:

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

Beáta Bátorová

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

Mgr. Zuzana Macková

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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