ZÁPISNICA
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dojč, ktoré sa koná dňa 28. júna 2021
Zasadnutie zahájené o 18:05 hod.
Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Záverečný účet obce
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Návrh 5. zmeny rozpočtu na rok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2021
Rôzne – návrh uličného systému, žiadosti o nájomný byt
Informácia o činnosti starostky
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prítomní:
Beata Bátorová
Mgr. Zuzana Macková
Ing. Katarína Jankovičová
Ing. Ján Ušiak
Ing. Pavol Zich
starostka: PaedDr. Slavomíra Melišová
poslanci: 5
Hlavný kontrolór obce: Ing. Dušan Frndalovics
Neprítomní: Katarína Čelústková, Pavol Kondrla, JUDr. Antónia Mikulíková, Bc. Júlia Kozánková
Ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny.
1. bod programu: Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Starostka obce PaedDr. Slavomíra Melišová privítala poslancov a občanov prítomných na zasadnutí
obecného zastupiteľstva Obce Dojč v roku 2021. Konštatuje, že prítomných poslancov je 5 a sme
uznášaniaschopní. Zároveň predkladá návrh programu 22. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva.
Starostka navrhuje zapisovateľku – Klaudia Habová, členov overovateľov zápisnice –Ing. Pavol Zich,
Ing. Ján Ušiak, členov návrhovej komisie – Beata Bátorová, Mgr. Zuzana Macková
Návrh uznesenia č. 307/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
Program 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dojči
Hlasovanie:

Prítomných: 5

za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0
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Návrh uznesenia č. 308/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
zapisovateľku a overovateľov zápisnice: Klaudia Habová – zapisovateľka, Ing. Pavol Zich, Ing. Ján
Ušiak- overovatelia, návrhovú komisiu v zložení – Beata Bátorová, Mgr. Zuzana Macková
Hlasovanie:

Prítomných: 5

za: 5

proti: 0

zdržali sa: 0

2. bod programu: Záverečný účet obce
Starostka dáva slovo Ing. Hovančíkovej. Informuje, že záverečný účet obce obsahuje tieto náležitosti:
rozpočet na rok 2020, rozbor plnenia príjmov, rozbor čerpania výdavkov, prebytok hospodárenia, bilancia
aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií (nemáme),
prehľad o dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti (nemáme), finančné
usporiadanie finanč. vzťahov, hodnotenie plnenia programov obce (nemáme). Najpodstatnejšia časť
záverečného účtu je vyčíslenie prebytku hospodárenia za rok 2020.
Príchod poslankyne JUDr. Mikulíkovej o 18:11 hod. Prítomných poslancov 6.
Hospodárenie obce za rok 2020 je vo výške 113.738,48 €, musia byť vylúčené nevyčerpané prostriedky zo
štátneho rozpočtu (účelovo určené príspevky) vo výške 19.298,90 € a nevyčerpané prostriedky na
stravovanie vo výške 16.961,81 €. Po odpočítaní vznikne upravená výška hospodárenia obce za rok 2020
vo výške 77.477,77 €.
Príchod poslanca p. Kondrlu o 18:14 hod. Prítomných poslancov 7.
3. bod programu: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Hlavný kontrolór predkladá stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020 v zmysle § 18f ods.1
písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Konštatuje, že je
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami a zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť
bez výhrad.
Návrh uznesenia č. 309/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra a odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Návrh uznesenia č. 310/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 311/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu RF vo výške 77.477,77 €
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

4. bod programu: Návrh 5. zmeny rozpočtu na rok 2021
Účtovníčka oboznamuje prítomných na čo sa použije rezervný fond:
- financovanie zmien územného plánu vo výške 10.000,00 €
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- vypracovanie projekt. dokumentácie v oblasti cestnej dopravy vo výške 5.000,00 €
- spoluúčasť na vybudovanie komunitného centra vo výške 9.500,00 €
- vypracovanie projekt. dokumentácie cyklotrasy vo výške 17.300,00 €
- rekonštrukciu vykurovania bytov vo výške 8.000,00 €.
Spolu predstavuje sumu vo výške 49.800,00 €.
Zároveň sa táto suma prenesie aj do príjmovej časti rozpočtu. Upravovali sa bežné príjmy a to daň
z pozemkov z 66.840,00 na 45.170,00 €, daň zo stavieb z 40.950,00 € na 39.120,00 €, komunálne odpady
sa zvýšili na sumu 40.110,00 €. V bežných výdavkoch sa upravovali kapitola Ocú - odmeny pracovníkov
mimo pracovného pomeru na 2.500,00 €, kapitola cestná doprava – zvýšenie údržby na sumu 25.000,00 €,
kapitola knižnica – nákup kníh z 380,00 € na 600,00 €. V kapitálových výdavkoch náboženské služby sa
upravil rozpočet na revitalizáciu hrobových miesto mimo rezervného fondu vo výške 11.300,00 €. Po 5.
zmene rozpočtu hospodárenie je vo výške 10.369,74 €. Starostka informuje, že na cintoríne sa budú
odstraňovať a presúvať pomníky, budeme mať vytvorenú stenu spomienok, kde sa umiestnia pamätné
tabule zo zrušených hrobových miest, ak pozostalí prejavia záujem a tabuľku si dajú urobiť.
Návrh uznesenia č. 312/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 10.000,00 € na financovanie zmien a doplnkov územného plánu
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 313/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 5.000,00 € na vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti cestnej
dopravy
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 314/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 9.500,00 € na spoluúčasť na vybudovanie komunitného centra
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 315/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 17.300,00 € na vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy
v zmysle uznesenia č. 291/2018-2022/UObZ z 11.03.2021
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 316/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje
Použitie rezervného fondu v sume 8.000,00 € na rekonštrukciu vykurovania bytového domu č. 138
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Návrh uznesenia č. 317/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
5. zmenu rozpočtu na rok 2021
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Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

5. bod programu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2021
Hlavný kontrolór predkladá v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. Boli pridané pripomienky. Tento plán obsahuje kontrolu priebehu
realizácie projektu - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kontrola zverejňovania
povinných informácií na webovom sídle obce, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na
rok 2022, spracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, ostatná kontrolná činnosť na základe
požiadaviek obecného zastupiteľstva, účasť na konferencii, školení a vzdelávacích aktivitách. Konštatuje,
že sa asi ku kontrole dovoleniek v ZŠ s MS nedostane. Poslankyňa Ing. Horňáková má pripomienku, že
faktúry treba znovu ponahrávať na web nakoľko sú tam chyby (zle natiahnuté adresy dodávateľov,
neprehľadné zobrazovanie).
Návrh uznesenia č. 318/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2021
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

6. bod programu: Rôzne
Starostka informuje, že dňa 2. júna 2021 prišla žiadosť od Tomáša Junasa o odkúpenie pozemku parc.č.
303/10 a 303/9 v k.ú. Dojč z dôvodu nového geometrického plánu. Sú to obecné parcely, v tejto lokalite
v každej záhrade je obecná parcela sme zistili. Otázka je či budeme dávať vypracovať nový znalecký
posudok na hodnotu pozemku alebo podľa toho čo máme, kde je cena za 1m2 10,00 €. Poslanec Ing. Zich
pripomienka či by sa neoslovili všeetci užívatelia týchto pozemkov.
Návrh uznesenia č. 319/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Tomáša
Junasa, bytom Dojč 157 odpredaj pozemku parc. č. 303/10 o výmere 89 m2 a parc. č. 303/9 o výmere 7 m2
v k.ú. Dojč.
Zároveň poveruje Obecný úrad, aby oslovil aj ostatných užívateľov obecných parciel v tejto lokalite vo
veci usporiadania pozemkov a ich odpredaja.
Cena za 1m m2 je 10 eur.
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Obecný byt dostal pán Čížek, k 15.12.2020 bola podpísaná nájomná zmluva, ktorá bola iba na dobu určitú
do 30.7.2021. Pán Čížek si požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy. Žiadosti o nájomný byt boli podané
v poradí p. Juráš Peter, Morávková Dominika, Grunvalská Gabriela, Vašeková Monika, Vajdová Barbora.
Pani Morávková a Grunvalská stiahli svoju žiadosť. Nakoľko prvý v poradí bol Juráš Peter, ktorý mal
záujem od 1.8.2020, jeho žiadosť bola prerokovaná na pracovnej porade. Pán Juráš je dobrovoľný hasič, je
verejne činný, preto sme mu vyšli v ústrety. Pani Čížková Katarína hovorí, že synovi nebolo povedané, že
to je len na vykrytie 7 mesiacov. Starostka hovorí, že to bolo povedané p. Čížkovi, bol na to upozornený
že len do 31.7.2021, riešilo sa to tak, aby bol byt obývaný. Poslankyňa Bátorová hovorí, že verejne to bolo
povedané. Dával sa ten byt iba na 7 mesiacov, nie sme na to, aby sme posudzovali ich súkromné veci, ale
aby sa išlo podľa poradia podania žiadosti. Pani Čížková poznamenala, prečo v obecných bytoch niektorí
bývajú aj 11 rokov, že Kozánkových už majú svoju ulicu, tak im všetko dajme aj byty. Starostka hovorí,
že osobné útoky nie sú na mieste. Bol jeden mesiac bez teplej vody, p. Čížková že ani plyn mu nešiel.
Starostka oponuje, že plyn išiel, bol problém v ohreve teplej vody, ktorý riešila. Otázka je či budeme
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hlasovať a každý poslanec povie svoj názor. Každýkrát sa rieši že tam bývajú aj 10 rokov a čo ich
vyhodíme na ulice sa pýta poslankyňa Mikulíková. Hovorí ešte, že je zaujatá voči p.Jurášovi, lebo je
zamestnaný vo firme jej manžela. Prebieha veľká diskusia, každý má iný názor. JUDr. Mikulíková
konštatuje, že zmluva na dobu určitú z právnického hľadiska uplynie dobou určitou. Zdrží sa hlasovania.
Poslanci sa rozhodli, že bude tajné hlasovanie. Starostka chystá prázdne papieriky pre poslancov. Hlavný
kontrolór ich im rozdáva. Na lístok sa napíše komu by ste byt dali. Nestranný prečíta lístky a oslovili p.
Masaryka Gregora. Hlavný kontrolór pozbieral lístky a odovzdáva ich p. Masarykovi. Číta mená: Juráš,
prázdny lístok, Juráš, Čížek, Juráš, Čížek, prázdny lístok. Návrhová komisia predkladá návrh uznesenia.
Návrh uznesenia č. 320/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
pridelenie bytu v obecnej bytovke Petrovi Jurášovi na dobu 24 mesiacov od 01.08.2021 do 31.07.2023.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 3 (Zich, Macková, Bátorová) proti: 0
zdržali sa: 4 (Horňáková, Kondrla, Ušiak,
Mikulíková)
Zase prebieha debata ohľadom pridelenia obecného bytu. Návrhy sú, že sa vyhlási znovu v rozhlase
záujem o obecný byt a znovu nech si podajú žiadosti. A budú sa posudzovať podľa podmienok. Ing.
Hovančíková hovorí, že sa bude musieť znovu prepisovať elektrina a plyn na obec a znovu zase na
nového majiteľa. Poslankyňa Mikulíková berie späť svoje zdržania sa hlasovania, nakoľko našla
uznesenie z predchádzajúceho obdobia, že byt sa pridelí podľa poradia. Starostka nakoniec rozhodla, že sa
ešte na konci zastupiteľstva k tomu vrátime.
Ústna žiadosť na zastupiteľstve od p. Lauri Lučanskej o predĺženie doby do 23:00 hod. cez letné
prázdniny iba piatky, keď majú hudobnú produkciu.
Návrh uznesenia č. 321/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči súhlasí:
s hudobnou produkciou na vonkajšej terase Penziónu U TATU od 1.7.2021 do 31.8.2021 v piatok do
23,00 h.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0
Starostka informuje, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení máme povinnosť mať uličný
systém, nakoľko máme nad 1000 obyvateľov na TP. Riešila cez p. Muravského z ministerstva vnútra.
Hovoril, že momentálne na Orave prokurátori kontrolujú túto povinnosť. Súpisné čísla sa nebudú meniť
iba sa pridajú ulice a orientačné čísla. Orientačné tabuľky s číslami (smaltované) nemá obec povinnosť
kupovať, ale zakúpia sa iba plastové. Dlhá ulica sa môže rozdeliť a pomenovať inak. Ľavá strana by boli
nepárne čísla a pravá strana párne čísla. Výmeny občianskych preukazov sú zdarma a po dohode
s políciou by sa zabezpečilo, že by prišli na obec a riešilo by sa to tu.
7. bod programu: Informácia o činnosti starostky
- zber elektroodpadu, šatstva, nebezpečný odpad, riešenie problému s vrecami na triedený zber
- bola na pozostalosti po neb. Čechovej, urna nie je ešte uložená
- 21.5. a 20.6. očkovanie vakcínou Pfizer v kultúrnom dome, stretnutie so županom VÚC TT
Viskupičom (obec musela všetko zabezpečovať)
- kolaudácie: Muller, Vojčík, Pritchard, Rázik M., Džačovský, Hurban, Jankovič
- stavebné povolenie: Rázik P., Horváthová
- riešenie problému elektrickej prípojky u p. Flórkovej, elektrický kábel im ide ponad dom aj celý
dvor, nikto netuší, kedy bola táto prípojka urobená
- stretnutie k monografii dňa 28.5.2021, nové fotografie poskytli p. Kulichová a p. Holán
- otvárali sa ponuky na vozík PONGRATZ a zároveň sa aj odpredal
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-

-

-

online vzdelávanie Nelegálne stavby zákona 582/2004 povinnosť obce vyhľadávať chyby
v katastri, odhaľovať nelegálne stavby
trafostanica Otrubnica – SÚC Senica, BVS a Telekom (Ing. Kusá, p. Jurek ZSE, Ing. Sedláková –
SÚC)
stretnutie a obhliadka kotlov v obecnej bytovke s p. Schwachom, p. Simeonovom a p. Hrnčírikom
dar od SPP v podobne nábytku
stretnutie s metodičkou Mgr. Sadloňovou a riaditeľkou Okresnej knižnice v Senici Mgr.
Samkovou - podmienky prevádzkovania obecných knižníc nakoľko sme dostali dotáciu
(prevádzkový čas by mal byť 8-10 hod. týždenne, knižný fond budovať, na obyvateľa by sme mali
investovať 0,70 €, mal by byť prístup na internet, viesť elektronický katalóg knižnice, personál by
mal byť kvalifikovaný, musia sa tam robiť 8 vzdelávacích kultúrnych podujatí, v roku 201 sme
mali 45 aktívnych používateľov, v roku 2018 – 43, v roku 2019 – 36, v roku 2020 – 28, pripravuje
sa rušienie knižníc ak nebudú spĺňať podmienky ale ako obec knižnicu môžeme mať
zúčastnila stretnutie na Grand Prix Záhoria v Smrdákoch aj s p. Masarykom, následne zasadnutie
kultúnej komusie, ktorá nesúhlasila s organizovaním behu. Napriek tomu sa rozhodla beh
organizovať s Gregorom Masarykom a s pomocou pri organizácii B. Bátorovej. Starostka
konštatuje, že z hygieny bolo povedané že budeme v zelenom okrese, občerstvenie bude
zabezpečené dodávateľsky. Pán Gregor Masaryk požiadal o pomoc Záhorácky frišký tým.
v dome smútku nám zaplatila spol. Pekar SK, s.r.o., ktorá prevádzkuje cintorín vertikálne žalúzie
ohľadom spomienkovej steny na cintoríne starostka hovorila už pri úprave rozpočtu
v piatok a sobotu sa organizovala pomoc Morave zasiahnutej tornádom, starostka skonštatovala,
že ľudia majú celý život v kontajneri, vyzbieraných cca 2.000,00 €. Prostredníctvom predsedu
ZMO Záhorie bol poslaný zástupcom moravský obcí list s ponukou okamžitej pomoci. Počas
celého víkendu spolu starostovia komunikovali a zo slovenskej strany odišlo niekoľko áut
s pomocou či už vo forme vody, potravín, ale najmä strešných plachiet, klincov a elektrocentrál.
Okres Senica a Malacky má pridelenú oblasť Břeclav, Hodonín (obec Hrušky, Moravská Nová
Ves). Boli dohodnuté 3 formy pomoci: finančná (budú zaslané čísla účtov priamo postihnutých
obcí), krátkodobá materiálna zbierka (autolekárničky, dezinfekcie, krémy na opaľovanie,
repelenty, šiltovky, predlžovačky, elektrocentrály, baterky, lampáše, batérie do bateriek, plastové
misky a lyžičky, lieky proti úpalu) a dlhodobá materiálna zbierka (stavebný materiál – strešné
laty, fólie, krytiny, klince).
z Okresnej prokuratúry Senica prišiel podnet na preskúmanie zákonnosti obce Dojč o vyrúbení
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, všetky podklady boli podané osobne
14.6.2021 a výrok zatiaľ nemáme

8. bod programu: Diskusia
Gregor Masaryk hovorí ohľadom pretekov, ktoré budú 3.7.2021. Konštatuje, že starostka s nadšením
prijala jeho nápad, on to nechcel robiť pre seba, ale chcel reprezentovať obec. Je to jedna z najväčších
športových akcií. Pána Masaryka znepokojilo, že kultúrna komisia neodporučila tento beh. Veď všade
naokolo sa tieto akcie robia. V tom vystúpila poslankyňa Mgr. Macková a číta odôvodnenie prečo
neodporúčajú tento beh. Hlavná bodom bolo, že obec by všetky podmienky ohľadom opatrení covid-19
nezvládli splniť. Ing. Zich hovorí, že vôbec nemali informácie kto čo bude robiť. Neboli im posunu žiadne
informácie. Prebehla výmena názorov medzi Ing. Zichom a p. Masarykom. Starostka konštatuje, že
informácia o behu bola podaná.
Návrh uznesenia č. 322/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči berie na vedomie
 Predloženie návrhu na uličný systém v obci na verejnú diskusiu prostredníctvom webstránky obce
a obecných novín
 Prvý ročník Dojčanskej deviatky – bežeckých pretekov Moravsko-slovenského bežeckého poháru
2021
 správu o činnosti starostky v období od 14.05.2021 do 28.06.2021
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vznesené diskusné príspevky

Starostka sa znovu vracia k otázke ohľadom bytu a pýta sa či to vyriešime na tomto zasadnutí alebo si
dajú iný termín (20.7.). Nakoniec sa poslanci jednoznačne dohodli, že idú znovu hlasovať tajne ohľadom
pridelenia obecného bytu. Najprv sa zruší pôvodné uznesenie.
Návrh uznesenia č. 323/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči ruší:
Uznesenie č. 320/2018-2022/UObZ z 28.06.2021
Hlasovanie:

Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Znova sa ide tajne hlasovať, každý poslanec dostal lístok na zakrúžkovanie s priezviskami: Juráš a Čižek.
Lístky hlavný kontrolór pozbieral a čítajú výsledky: Juráš, Juráš, Čížek, nezakrúžkovaný, Juráš, Čížek,
Juráš). Starostka dáva návrh na uznesenie.
Návrh uznesenia č. 324/2018-2022/UObZ
Obecné zastupiteľstvo v Dojči schvaľuje:
pridelenie bytu v obecnej bytovke Petrovi Jurášovi na dobu 24 mesiacov od 01.08.2021 do 31.07.2023.
Hlasovanie:
Prítomných: 7 za: 4 (Bátorová, Mikulíková, Macková, Zich) proti: 0 zdržali sa: 3 (Ušiak, Kondrla,
Horňáková)
Starostka pošle poslancom VZN o bytoch a vyzýva ich na pripomienkovanie, treba sa hlavne vyjadriť
k prideľovaniu bytov. Najbližšie zastupiteľstvo bude asi 26.8.2021.
Poslankyňa Ing. Horňáková má otázku či sú zápisnice zo zasadnutia kultúrnej komisie a že finančná
komisia vôbec nezasadá. Starostka hovorí, že vždy všetko prejdú na pracovnej porade.
Poslankyňa Mgr. Macková odporúča výstavu v Záhorskom múzeu v Skalici, kde teraz prebieha výstava o
o rodine (narodenie, svadba, smrti).
9. bod programu: Uznesenia
Uznesenia sa nečítajú, nakoľko im všetci prítomní porozumeli počas jednania.
10. bod programu Záver
Starostka ďakuje za účasť. Zasadnutie ukončené o 20:32 hod.
Zapisovateľka: Klaudia Habová

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

Overovatelia: Ing. Ján Ušiak

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

Ing. Pavol Zich

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

Starostka obce: PaedDr. Slavomíra Melišová

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