ZÁPISN ICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29.6.2018 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.6.2018
na Obecnom úrade v Rabčiciach

Prítomní

: viď prezenčná listina

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Jozef Slovík (ďalej
len starosta), ktorý privítal prítomných poslancov. Zároveň privítal aj p. riaditeľku ZŠ
Rabčice s MŠ Rabčice. Ospravedlnil poslancov Martina Vonsa a Milana Klinovského , ktorí
sa zasadnutia nezúčastnia. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko z 9
poslancov, je prítomných 7, čo je nadpolovičná väčšina.
Do návrhovej komisie navrhol
Ľubomíra Bubláka a Oľgu Chromekovú , čo bolo jednomyseľne odsúhlasené (prítomných 7
poslancov). Výsledky hlasovania: za: 7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková,
Chromeková, Káziková, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednomyseľne schválení Jozef Hálka a Veronika
Káziková.
Poslanci hlasovali nasledovne: za: 7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková,
Chromeková, Káziková, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Bublák Ľubomír a Chromeková Oľga a
overovateľov zápisnice: Jozef Hálka a Veronika Káziková.
Písaním zápisnice poveril Bublákovú Danu, pracovníčku OcÚ.
Po tomto starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Starosta poukázal na
zmenu, a to, že bod 6. „Úprava rozpočtu obce“ sa prejedná v bode „Rôzne“ z dôvodu, že sa
v tomto bode bude prejednávať úprava rozpočtu školy. Potom požiadal poslancov
o schválenie programu zasadnutia s uvedenou zmenou. Poslanci jednomyseľne schválili
program zasadnutia so zakomponovanou zmenou hlasovaním : za: 7 poslancov (Borová,
Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že bod 6. „Úprava
rozpočtu obce Rabčice na rok 2018“ sa presunie do bodu „Rôzne“.
V bode 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
prekontrolovalo plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
1./ Splnená. V štatúte doplnená časť sociálna komisia – účel.
2./ Nesplnená. Starosta poukázal, že geometrický plán na parcelu č. E-KN 5638/7 na LV
2177 v k.ú. Rabčicenie zatiaľ nie je urobený. K tomu sa vyjadril p. Bublák, ktorý poukázal na
sťažnosti občanov z Nižného konca. Tiež uviedol, že na uvedenom pozemku je umiestnená
zástavka SAD a keď sa mu to predá, v budúcnosti budú problémy s jej presunutím. Starosta
sa vyjadril, že zatiaľ sa nerobí ani geometrický plán, ani znalecký posudok na uvedený
pozemok, ani sa nič nepredáva.
Starosta preskočil bod 6. „Úprava rozpočtu“, ktorý sa bude v zmysle schválenej zmeny
programu rokovania, riešiť v bode „Rôzne“ a pristúpil k ďalšiemu bodu. V bode 7. starosta

vyzval poslancov vyjadriť ku dodatku č. 5 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rabčice. Tento dodatok sa týka zvýšenia poplatkov za stravné v školách a školských
zariadeniach od 1.9.2018 z 2. finančného pásma na 3. finančné pásmo z dôvodu, že ceny
potravín rastú a finančné pásmo, v ktorom bola škola zaradená, nevyhovuje na dodržiavanie
zásad zostavovania jedálnych lístkov. Nakoľko poslanci nemali k uvedenému dodatku žiadne
pripomienky, tento dodatok bol prijatý jednomyseľne hlasovaním. Výsledky hlasovania: za:
7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková, Kubík), proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rabčice.
Návrh dodatku tvorí prílohu tejto zápisnice.
V ďalšom bode 8. sa prejednával dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obe
Rabčice. Starosta informoval, že sa do VZN doplnil bod, že obec zabezpečí kampaňový
sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad dvakrát do roka, a to
v jarnom a jesennom období. Tento dodatok bol po krátkej diskusii jednomyseľne
odsúhlasený hlasovaním: za: 7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková, Chromeková,
Káziková, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obe Rabčice
V ďalšom bode starosta informoval poslancov, že vzhľadom na blížiaci sa termín
komunálnych volieb je potrebné v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určiť počet poslancov
obecného zastupitelstva obce na celé nasledujúce obdobie: 2018 – 2022. Počet poslancov sa
určuje podľa počtu obyvateľov a pre našu obec tento počet je 7 až 9 poslancov. Po krátkej
diskusii poslanci jednohlasne určili počet: 9 poslancov. Výsledky hlasovania: za: 7
poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková, Klinovský, Kubík),
proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 (prítomných 7 poslancov).
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie:
2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabčice: 9.
Ďalej starosta infomoval poslancov, že OZ má povinnosť určiť najneskôr 90 dní pred
voľbami v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018
– 2022 aj rozsah výkonu funkcie starostu obce. V našej obci je starosta na plný úväzok.
Poslanci jednomyseľne hlasovaním určili starostovi plný rozsah výkonu funkcie starostu
hlasovaním: za: 7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková,
Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný rozsah funkcie .

Potom starosta informoval poslancov, že ďalej je potrebné určiť pre voľby do orgánov
samosprávy obce Rabčice aj volebný obvod. Starosta navrhol ponechať 1 volebný obvod, ako
doteraz. Poslanci bez pripomienok jednohlasne schválili jeden volebný obvod. Výsledky
hlasovania: za: 7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková,
Klinovský, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 (prítomných 7 poslancov).
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ určuje v zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do
orgánov samosprávy obce Rabčice na funkčné obdobie 2018 – 2022: jeden volebný obvod.
V bode 11. sa schvaľovala Zámenná zmluva medzi Roľníckym družstvom „Babia hora“
Rabčice a Obcou Rabčice. Jedná sa o zámenu pozemkov pod budovou skladu Roľníckeho
družstva vo Frančákoch v k.ú. obce Rabčice, a to E-KN parc. č. 5637/4 a 5637/6, o výmere
7686 m2 a 857 m2, druh pozemku: vodná plocha. . Zamieňa sa len tá časť pozemkov
zameraná GP č. 37048201-51/2018, a to: C-KN 1582/43 TTP o výmere 19 m2, C-KN
1582/42 TTP o výmere 114 m2, C-KN 3212/2 zastavaná plocha o výmere 203 m2, C-KN
3212/5 ostatná plocha o výmere 32 m2, C-KN 3474/7 ostatná plocha o výmere 82 m2 za
parcelu C-KN, parc. č. 9128 o výmere 558 m2, druh pozemku : zastavaná plocha, zapísaná na
LV č. 165, nachádzajúca sa v k.ú. obce Rabčice . Cena uvedených nehnuteľností bola
vyčíslená v zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom v odbore odhadu hodnoty
nehnuteľnosti Ing. Jánom Kaderom č. 80/2018 zo dňa 7.6.2018.
Po krátkej diskusii poslanci jednomyseľne schválili zámennú zmluvu . Výsledky hlasovania
boli nasledovné: Prítomní: 7 poslanci, za: 7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková,
Chromeková, Káziková, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje Zámennú zmluvu na pozemok uzavretú medzi Obcou Rabčice a
Roľníckym družstvom „Babia hora“ Rabčice podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa geometrického plánu č.
37048201-51/2018 zo dňa 20.4.2018, vyhotoveným Ing. Jaroslavom Genšorom na
zámenu pozemkov, a to: C-KN 1582/43 TTP o výmere 19 m2, C-KN 1582/42 TTP
o výmere 114 m2, C-KN 3212/2 zastavaná plocha o výmere 203 m2, C-KN 3212/5
ostatná plocha o výmere 32 m2, C-KN 3474/7 ostatná plocha o výmere 82 m2 za parcelu
C-KN, parc. č. 9128 o výmere 558 m2, zapísaná na LV č. 165, v k.ú. obce Rabčice. Cena
uvedených nehnuteľností bola vyčíslená v zmysle znaleckého posudku vypracovaného
znalcom v odbore odhadu hodnoty nehnuteľnosti Ing. Jánom Kaderom č. 80/2018 zo
dňa 7.6.2018.
V bode „Rôzne“ sa prejednávalo:
-Patrícia Brenkusová, Rabčice č. 528 – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na Letný
tábor detí“ vo výške 300,00 €. Starosta sa k žiadosti vyjadril, že obec nemôže poskytnúť
menovanej príspevok, nakoľko nemá svoje IČO. Môže to poriešiť tak, že menovaná donesie
doklady a prezenčnú listinu detí a obec tieto náklady zaúčtuje na záujmovú činnosť detí.
Poslanci jednomyseľne súhlasili, aby sa menovanej poskytol finančný príspevok za
uvedených podmienok.
-FS Rabčičanka a ĽH Rovňan – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
2000,00 € na zakúpenie krojov a čižiem pre nových členov súborov a na doplnenie materiálov

z histórie folklóru do Pamätnej izby (tabule s fotkami, školská starodávna lavica, vitrína na
ochranu krojov). Starosta uviedol, že uvedená žiadosť už bola prejednávaná na
predchádzajúcom zasadnutí OZ, ale nebola poriešená z dôvodu, že obec podala žiadosť na
VÚC o poskytnutie dotácie na uvedený účel. Nakoľko našej žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z VÚC nebolo vyhovené, žiadosť sa opätovne prejednáva na
zasadnutí OZ. Starosta poukázal, že folklór nie je zaregistrované združenie a príspevok im
nemožno poskytnúť, ale je to možné poriešiť tak, ako pri predchádzajúcej žiadosti. Poslanci
sa po krátkej diskusii uzniesli, aby FS Rabčičanka a ĽH Rovňan boli poskytnuté finančné
prostriedky na základe žiadosti vo výške 2000,00 € za podmienky, že vedúca folklóru si
zakúpi potrebné kroje,a čižmy a materiál a bločky donesie preplatiť na OcÚ.
-Starosta informoval poslancov, že združenie Biela Orava každoročne odmeňovala žiakov ZŠ
za zbery, či už papiera, tetrapakov a iné. Najlepší žiaci v zbere buď išli na výlet, alebo sa im
zakúpili nejaké vecné dary. T. r. školám združenie nepoukázalo žiadne finančné prostriedky.
A nakoľko bol dnes koniec školského roka a starosta sa domnieva, že žiakov je potrebné
odmeniť za snahu a zber, odporučil riaditeľke ZŠ s MŠ Rabčice zakúpiť vecné dary v hodnote
400,00 € a žiakov patrične odmeniť. Z uvedeného dôvodu je potrebné tieto finančné
prostriedky poukázať škole a upraviť rozpočet školy o 400,00 € na originálne kompetencie a
uvedený účel. Poslanci jednomyseľne odsúhlasili hlasovaním: za: 7 poslancov (Borová,
Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková, Klinovský, Kubík), proti: 0, zdržal sa
hlasovania: 0 (prítomných 7 poslancov).
K tomuto bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie
o 400,00 € na zakúpenie vecných darov na konci školského roku pre žiakov ZŠ s MŠ
Rabčice, ktorí sa zapájali v školskom roku 2017/2018 do separovaného zberu v škole.
-V ďalšom starosta informoval poslancov ohľadom riešenia sťažnosti Dušana Kolčáka,
Rabčice 331. Geodet Ing. Revaj bol vytýčiť cestu okolo Bubliaka smerom ku Vorekovi. P.
Kolčák žiada, aby voda, ktorá steká na jeho pozemky, bola zvedená do garádu do obecnej
cesty. Starosta sa vyjadril, že to nie je také jednoduché. Ale ak prinesie súhlas všetkých
spoluvlastníkov pozemku, starosta mu prisľúbil, že obec by sa podieľala sčasti na nákladoch
prekládky garadu, a to tým, že bude nápomocná poskytnutím strojov a chlapov. Poslanci po
krátkej diskusii schválili, že obec bude nápomocná Dušanovi Kolčákovi pri odvodnení
pozemkov službami.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje pomoc a súčinnosť obce Rabčice p. Dušanovi Kolčákovi, bytom Rabčice č.
331 pri prácach pri odvodnení pozemkov službami - poskytne stroje a chlapov za
podmienky, že p. Kolčák donesie písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemkov.
-Ďalej starosta informoval poslancov s obsahom vyhlásenia predsedu ZMOS k podpisu
Memoranda sociálnych partnerov zo dňa 28.6.2018 . Jedná sa o zvýšenie platov v celej
verejnej správy a navýšenie minimálnej mzdy, čo OZ vzalo na vedomie.
-ZŠ s MŠ Rabčice, Rabčice č. 194 – Žiadosť o spoluúčasť financovania projektov – 20 %-nú
spoluúčasť, ktoré boli škole schválené VUC podľa VZN č. 46/2016 a to: projekt: Rozvoj
zdravotnej gramotnosti vo výške 200,00 € a projekt : Odkaz goralskej kultúry pre mladých –
spolufinancovanie vo výške 100,00 €. P. riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice sa k uvedenej žiadosti
vyjadrila, že škole bola schválená na projekt: Odkaz goralskej kultúry pre mladých dotácia
vo výške 500,00 €, z toho spolufinancovanie predstavuje 100,00 €. A na projekt Rozvoj
zdravotnej gramotnosti jej bola poskytnutá dotácia vo výške 1000,00 €, z toho

spolufinancovanie je vo výške 200,00 €. Starosta poukázal, že je potrebné uvedené
spolufinancovanie zakomponovať do úpravy rozpočtu, t.j. schváliť navýšenie rozpočtu
o uvedenú sumu. OZ po krátkej diskusii jednomyseľne schválilo žiadosť školy
a spolufinancovanie projektov a navýšenie rozpočtu na spolufinancovanie uvedených
projektov celkom vo výške 300,00 €. Výsledky hlasovania boli nasledovné: Prítomní: 7
poslanci, za: 7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková,
Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje žiadosť o spoluúčasť financovania projektov a navýšenie rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabčice na originálne kompetencie o:
- 200,00 € na spolufinancovanie projektu : Rozvoj zdravotnej gramotnosti,
- 100,00 € na spolufinancovanie projektu : Odkaz goralskej kultúry pre mladých.
-Potom starosta informoval poslancov, že na stavbu „Multifunkčný obecný úrad
a multifunkčná sála v obci Rabčice“ bude obec musieť vziať úver vo výške cca 400 000,00 €.
Do konca augusta musí zastupiteľstvo schváliť úver a zároveň aj upraviť rozpočet. Starosta
uviedol, že sa už informoval v PRIMA-banke, kde má obec svoje účty. Pani, čo má na
starosti úvery, sa má ozvať na budúci týždeň a dohodnúť stretnutie. Úver prejednával aj
s finančným poradcom, ktorý mu doporučil úver v minimálnej výške 500000,00 € z dôvodu
nižšej úrokovej sadzby. OZ po krátkej diskusii doporučilo starostovi obce dať vypracovať 2-3
cenové ponuky na úver.
K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ doporučuje starostovi obce dať vypracovať 2-3 cenové ponuky na úver na stavbu
„Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“
V ďalšom bode starosta vyzval p. Bublákovú, aby predniesla prítomným poslancom úpravu
rozpočtu. P. Bubláková uviedla, že sa jedná o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
6/2018 – viazanie príjmov a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) - zmena
rozpočtu tvorí prílohu zápisnice, ktorú OZ berie na vedomie. Súčasťou úpravy rozpočtu je aj
úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice. P. Bubláková predniesla prítomným úpravy rozpočtu
v zmysle uvedeného rozpočtového opatrenia, čo OZ vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2018 vrátane
ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
2029592,00 € (+4213,00 €)
z toho: - obec:
1978202,00 € (+4213,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
51390,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2029592,00 € (+4213,00 €)
z toho: - obec:
1283989,00 € (+4213,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 745603,00 €
Potom p. Bubláková informovala poslancov s návrhom úpravy rozpočtu v zmysle
rozpočtového opatrenia č. 7/2018 , ktorý poslanci schvaľujú. Postupne prešla jednotlivé
úpravy. Do úprav zakomponovala aj navýšenie pre ZŠ celkom vo výške 700,00 €, ktoré sa
riešilo na dnešnom zasadnutí a požiadala poslancov sa k uvedeným úpravám vyjadriť.
Poslanci k uvedenej úprave rozpočtu nemali žiadne pripomienky a jednomyseľne odsúhlasili
zmenu rozpočtu hlasovaním. Výsledky hlasovania boli nasledovné: Prítomní: 7 poslanci, za:

7 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková, Kubík), proti: 0,
zdržal sa hlasovania: 0. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2018 vrátane ZŠ
s MŠ Rabčice v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
2038995,00 € (+9403,00 €)
z toho: - obec:
1987605,00 € (+9403,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
51390,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2038995,00 € (+9403,00 €)
z toho: - obec:
1292692,00 € (+8703,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 746303,00 € (+ 700,00 €)
V „Diskusii“ sa riešilo:
-Starosta informoval poslancov o podujatí „Dni obce“, ktoré sa budú konať dňa 8. júla.
Poukázal, že na varenie guľášu sa neprihlásili žiadni záujemci. Z uvedeného dôvodu požiadal
p. Bubláka , či by poľovníci neuvarili guľáš. Jednalo by sa o 4 kotlíky. Zemiaky, zeleninu,
mäšo by dodal. Ostatné prísady by si poľovníci kúpili sami a obec im ich na základe
doložených bločkov preplatí, prípadne by ich zakúpila obec. P. Bublák sa vyjadril, že varenie
guľášu na uvedenú akciu musí najskôr prejednať s ostatnými členmi združenia , a že starostu
bude čo v najkratšom čase informovať. Starosta požiadal poslancov o súčinnosť a pomoc pri
organizácii podujatia.
-J. Halka poukázal, že je potrebné naháňať VÚC a vysfaltovať úseky na hlavnej ceste v obci,
ktoré neboli vyasfaltované a sú v dezolátnom stave. Starosta sa vyjadril, že obec písala
žiadosť na VÚC. Zároveň uviedol, že uvedenú požiadavku prejednal s p. Janckulíkom
Igorom, ktorý sa zúčastnil v utorok 26.6. na zasadnutí ZMOBO a ten mu prisľúbil, že cesta sa
vyasfaltuje. Starosta ďalej poukázal, že na budúci rok bude treba vyasfaltovať aj úsek medzi
Rabčou a Rabčicami, tzv. Malkovky.
- P. Káziková poukázala, že je potrebné riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu a zlý zdravotný
stav p. Tyralovej Dariny. Uviedla, že menovanej bude treba poskytnúť opatrovateľku alebo
ju umiestniť niekam do ústavu. Ale najskôr je potrebné, aby ju navštívila sociálna komisia
z obce a všetko prejednala s ňou osobne. Starosta sa vyjadril, že na budúci týždeň by to bolo
možné, nech sa členovia sociálnej komisie dohodnú na termíne.
V závere zasadnutia p. Chromeková za návrhovú komisiu prečítala a prekontrolovala prijaté
uznesenia.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie .
Zapísala: Bubláková Dana

Jozef S l o v í k
starosta obce

