Uznesenie č.128/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č.1 – Otvorenie

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Program rokovania podľa pozvánky, zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
www.obecdedinamladeze.sk dňa 23. októbra 2017.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie č.129/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 3 – Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.130/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 4 – Informácia o hospodárení na lesných pozemkoch obce – Ing.
Peter Orémusz

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o vykonanom štátnom dozore - kontrole zameranej na
dodržiavanie právnych predpisov súvisiace pri ťažbe dreva, obnove lesov za obdobie
od 01.01.2014 do 31.12.2016 u obhospodarovateľa lesa – Obce Dedina Mládeže.
2. Informáciu Ing. Petra Orémusza, odborného lesného hospodára obce

B. Schvaľuje
1. Prebytočnosť hnuteľného majetku – drevnej hmoty nachádzajúceho sa v k. ú. Dedina
Mládeže porasty č.573, 574, 576 a zámer jeho predaja formou obchodnej verejnej
súťaže.
2. Na základe § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Predmet zákazky:
Výrub 70 ks stromov v poraste č. 573 dreviny orech čierny a jaseň štíhly
s odkúpením drevnej hmoty – guľatiny, výrub a odkúpenie guľatiny 2 ks duba
letného v poraste 576 a zároveň výrub a spracovanie nebezpečne rastúcich stromov
popri spevnenej ceste, patriacich do porastov 573 a 574. Všetky uvedené stromy sú
vyznačené a nachádzajú sa v lokalite Malý Ostrov.
Drevná hmota kvality vlákniny a paliva bude pripravená do „metrovice“
Komplexné spracovanie: ťažba, približovanie, manipulácia, odvoz drevnej hmoty.
2. Opis predmetu zákazky:
Prevzatie pracoviska pred začatím prác
- Výrub, približovanie, manipulácia, odvoz drevnej hmoty – guľatiny
- Drevná hmota kvality vláknina a palivo vyrobená do 1 m dĺžok ponúknutá na
odpredaj obyvateľom obce Dedina Mládeže a Malý Ostrov v cene 30 EUR/prm
- Úprava plochy po ťažbe (vzniknuté ryhy, koľaje po mechanizmoch)
- Na výrub je podmienkou využiť technológiu s vývoznou súpravou, nakoľko sa jedná
o kalamitný výrub stojacich stromov v existujúcom poraste.
- orientačný objem dreva: cca 50 m3 guľatiny dreviny orech čierny a 10 m3 guľatiny
ostatných druhov drevín a cca 30 m3 vlákniny/paliva
- objem dreva môže byť väčší alebo menší ako je uvedené
- navrhovateľ má právo na terénnu obhliadku predmetu súťaže. Termín obhliadky si
dohodne telefonicky alebo osobne s kontaktnou osobou Ing. Petrom Orémuszom,
mobil: 0905 701 640.
- odovzdanie pracoviska po ukončení prác
3. Lehota plnenia: do 31.03.2018
Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

termín začatia: do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy
4. Miesto plnenia:
Malý Ostrov, k.ú. Dedina Mládeže, porasty 573, 574, 576
5. Cena a spôsob určenia ceny:
- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady a výnosy spojené s predmetom
zákazky
- Cena bude stanovená ako pevná v € bez DPH, aj s DPH za
1/
1 m3 sortiment guľatina orech čierny
2/
1 m3 sortiment guľatina jaseň a dub
3/
1 m3 sortiment palivo/vláknina všetky dreviny
6. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži:
 Súťaže sa môže zúčastniť právnická alebo fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
- Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti (nie starší ako 3
mesiace ku dňu predkladania ponuky), t. j.: živnostenský list alebo výpis
z obchodného registra,
- Čestné prehlásenie, že ťažbové práce zabezpečí kvalifikovanými osobami
s potrebnými oprávneniami,
- Referencie – zoznam poskytovaných služieb v oblasti ťažbovej činnosti alebo kúpy
drevnej hmoty
- Prehlásenie, že pri podpise zmluvy, pred začatím prác uhradí predmet zákazky vo
výške predpokladaného finančného objemu. Podrobnejšie podmienky ohľadom
výšky platby budú upravené v kúpnej zmluve.
 nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa
nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie zo súťaže a v prípade zistených
nezrovnalostí po podpise zmluvy aj k ukončeniu zmluvného vzťahu
 navrhovateľ sa podaním súťažného návrhu zaväzuje rešpektovať podmienky
vyhlasovateľa
 všetky výdavky spojené s návrhom do súťaže znáša navrhovateľ
7. Deklarácia obchodného vzťahu:
Kúpna zmluva.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najvyššia cena v €. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vyberie ako úspešnú ponuku
uchádzača s najvyššou cenou za technickú jednotku (EUR/m3), s ktorým uzavrie zmluvu.
9. Lehota na podanie ponuky a spôsob predloženia ponuky:
Lehota na podávanie návrhov je minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o
vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej stránke
obce www.obecdedinamladeze.sk písomne v uzavretej obálke osobne alebo poštou na
adresu: Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. Apríla č.7/8, 946 03 Dedina Mládeže,
s označením „cenová ponuka – neotvárať a heslom: „OVS Dedina Mládeže 2018/1 “
do 29.11.2017 do 12.00 hod..
10. Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční:
dňa 01.12.2017 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Dedine Mládeže. Víťazom súťaže sa
stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu cenu za technickú jednotku
(EUR/m3). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa ponúknutých cien zostupne.
Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

11. Podmienky financovania:
Úspešný uchádzač je povinný v deň podpisu zmluvy poukázať finančné prostriedky
v predpokladanom objeme na účet obce, v zmysle zmluvy.
12. Informácie pre uchádzačov:
Obec Dedina Mládeže ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo
zmeniť uverejnené podmienky súťaže a/alebo súťaž zrušiť. Obec si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.131/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 5 – Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly evidencie, správy a
hospodárenia s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce a informácia starostky obce o kontrole
z Okresného úradu Nitra na 4 bytové jednotky

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

2.

Správu hlavnej kontrolórky obce JUDr. Ing. Ivety Némethovej o kontrole evidencie,
správy a hospodárenia s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce a zhodnotenie
využívania nájomných bytov v praxi.
Informáciu starostky obce JUDr. Ing. Gabriely Gönczölovej o kontrole z Okresného
úradu Nitra na 4 bytové jednotky

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.132/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 6 – Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.2/2017
o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.2/2017
o prevádzkovom poriadku pohrebiska jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa
03.10.2017 a zverejnením na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk .
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Dedina Mládeže č.2/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska neboli v zákonnej
lehote uplatnené žiadne pripomienky.

B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.2/2017 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska podľa zverejneného návrhu.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.133/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 7 – Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.3/2017
o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce
Dedina Mládeže

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže
č.3/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo
vlastníctve Obce Dedina Mládeže jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa
03.10.2017 a zverejnením na webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk .
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Dedina Mládeže č.3/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby
a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže neboli v zákonnej
lehote uplatnené žiadne pripomienky.

B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.3/2017 o tvorbe a použití
fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina
Mládeže podľa zverejneného návrhu.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.134/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 8 – Prejednanie a schválenie VZN Obce Dedina Mládeže č.4/2017
o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina
Mládeže

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dedina Mládeže č.4/2017
o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina
Mládeže jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 03.10.2017 a zverejnením na
webovom sídle obce www.obecdedinamladeze.sk .
2. Že v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Dedina Mládeže č.4/2017 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov
vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže neboli v zákonnej lehote uplatnené žiadne
pripomienky.

B. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.4/2017 o podmienkach
prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Dedina Mládeže podľa
zverejneného návrhu.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.135/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 9 – Voľba prísediacich na Okresný súd Komárno

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Volí
1. Jána Szénásiho, bytom Fučíkova 108/18, 946 03 Dedina Mládeže
2. JUDr. Ing. Gabrielu Gönczölovú, bytom Jilemnického 72/2, 946 03 Dedina Mládeže
za prísediacich Okresného súdu Komárno na obdobie 2018-2021.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.136/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 10 – Schválenie obecného kronikára

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Odvoláva
1. Z funkcie kronikára pani Annu Nagyovú

B. Schvaľuje
1. Do funkcie obecného kronikára pani Evu Tuškovú, bytom Fučíkova č.8, Dedina
Mládeže a určuje jej finančnú odmenu 200,- eur za spracovanie a zápis do kroniky za
1 kalendárny rok.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.137/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 11 – Schválenie zoznamu členov kontrolnej skupiny obce podľa
zákona o ochrane pred požiarmi

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1.

Informáciu starostky obce o povinnostiach obce na úseku ochrany pred požiarmi.

B. Schvaľuje
1. V zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov zoznam členov kontrolnej skupiny Obce
Dedina Mládeže: Tibor Fülöp, Marcel Tuška, JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová.
2. V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov veliteľa zásahu pána Tibora Fülöpa.

C. Žiada starostku obce
1. aby zabezpečila školenie kontrolnej skupiny obce podľa § 24 ods. 2 zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.138/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 12 – Informácie o projektoch

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostky obce o projektoch obce:
„Dedina Mládeže – rekonštrukcia miestnej komunikácie“,
„Zlepšenie vzhľadu a okolia Kultúrneho domu – Dedina Mládeže“,
„Rozšírenie Ekodvora v obci Dedina Mládeže,
multifunkčné ihrisko,
„Informačná brožúra obce Dedina Mládeže,
„IV. Ročník Futbalového turnaja o pohár starostky obce Dedina Mládeže“,
„Vám patrí naša úcta“ Deň dôchodcov,
domáce kompostéry,
Úspešný projekt Združenia Dolného Žitného ostrova,
Projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
Sanácia nezákonne uloženého odpadu,
žiadosť o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka. Podopatrenie 7.4 „Rekonštrukcia
kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže“,
výzva na kompostárne.

B. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu
cestovného ruchu, názov projektu: „Informačná brožúra obce Dedina Mládeže“,
prostriedky žiadané 1800,- eur, spoluúčasť 200,- eur, celková suma žiadosti 2000,eur.
2. Podanie žiadosti o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu,
názov projektu „IV. Ročník Futbalového turnaja o pohár starostky obce Dedina
Mládeže“, prostriedky žiadané 1700,- eur, spoluúčasť 100,- eur, celková suma
žiadosti 1800,- eur.
3. Podanie žiadosti o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu
kultúry, názov projektu „Vám patrí naša úcta“ Deň dôchodcov, “, prostriedky
žiadané 1700,- eur, spoluúčasť 100,- eur, celková suma žiadosti 1800,- eur.
4. Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti od 1.1.2018 do 30.09.2018.
5. Podanie žiadosti o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka, podopatrenie 7.4
na projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže“.
Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0
JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce
Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

Uznesenie č.139/2017
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dedina Mládeže
konaného dňa 27. októbra 2017
K programovému bodu č. 13 – Organizačné

Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
A. Berie na vedomie
1. Žiadosť Bc. Viery Ecetiovej o prenajatie priestorov v bývalom obecnom úrade na
podnikateľské účely.
2. Žiadosť spoločnosti Agroreal Dedina Mládeže, a.s. aby užívané plochy zostali
v ucelených blokoch.
3. Žiadosť o vyjadrenie k PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby „Dedina Mládeže
– rekonštrukcia kanalizácie“, rieši stavebný úrad.
4. Kontrolu bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení dňa 18.09.2017.
5. Poškodenie kamery na cintoríne a objednanie opravy.
6. Ústnu žiadosť konateľov spoločnosti Bianco Trans s.r.o. Kolárovo o prenájom resp.
predaj pozemku.

B. Schvaľuje
1. Uzatvorenie dohody o splátkach dlhu vo výške 20 270,49 eur so spoločnosťou HI TECH ELEKTRO s.r.o., IČO: 36 262 153, sídlo: Ádorská 5400, 929 01 Dunajská
Streda na 48 mesiacov počnúc dňom 1.1.2018.

Počet všetkých poslancov OZ Dedina Mládeže: 5
Počet prítomných poslancov OZ Dedina Mládeže: 4
Hlasovanie za: 4 (Mahuliena Skalnická, Ing. Ottó Varga, Marián Plavec, Tibor Fülöp)
Proti: 0
zdržal sa: 0

JUDr. Ing. Gabriela G Ö N C Z Ö L O V Á, v. r.
starostka obce

Uznesenie bolo starostkou obce podpísané dňa 30.10.2017.

