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Obec Veľký Horeš 
 

Číslo 1/12/2021       Veľký Horeš dňa  29.12.2021 
 

ZÁPISNICA 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.12.2021 o 16:00h 

 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  1.  B r e z i n a Štefan 

2.  B r e z i n a Norbert 

      3.  D o r g a i Tibor 

4.  F ő z ő  Ladislav 

      5.  G e r d a Ondřej 

      6.  dr. jur.  Gerenyiová  Kinga 

7.  PaedDr. Valéria Pálová 

8.  Ta v a r s z k ý Peter     

9.  T e k e ľ Milan 
 

Starosta obce:     PaedDr. P á l  Zoltán 

Hlavný kontrolór obce:   Ing.  K i s s Oliver 

 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadania 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

5. Informácie o činnosti Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ  

- MAS BODROG 

- Stav cezhraničného projektu SK-HU-Cezhraničná cesta Veľký Horeš-Nagyrozvágy 

- Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády SR č. 517/2021 

- budova EXPO 

- Dotácie – (dotačná schéma KSK)/2021-2. kolo Informačné tabule v obci 

- Projekt podpory, udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií kód výzvy :IROP-PO7-SC77-2021-75 

- Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v Obci Veľký Horeš II., kód výzvy: OPLZ-P08-

2021-1 

- Riešenie havarijnej situácie na Základnej škole-Alapiskola 

6. Schválenie rozpočtových opatrení za IV.Q  č.: 10,11 a 12 

7. Schválenie rozpočtu Obce Veľký Horeš na rok 2022 až 2024  

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľký Horeš na roky 2022-2024 

9. Schválenie žiadosti Základná škola-Alapiskola vo Veľkom Horeši na dofinancovanie originálnych 

kompetencií na prevádzku Školských klubov detí a Školskej jedálne v roku 2022 o 2 400,00 Eur  

10. Schválenie „Zámeru Obce Veľký Horeš prenajať poľnohospodárske pozemky z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s ust. §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1911 Zb. o majetku obcí 

v neskoršom znení, pre PD Malý Horeš-Pribeník“ 
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11. Možnosti zapojenie sa poslancov OZ do „Rozvojového programu Medzibodrožia - Bodrogközi Fejlesztési 

Program“ 

12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy programu Slovenského futbalového zväzu „Eurá 

z Eura“ – projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry na podporu futbalových klubov, 

spoluúčasť obce je 25% 

13. Schválenie žiadosti Judity Kanóczovej o prevode parciel obce do jej vlastníctva 

-  Parcela č. 316/2 o výmere 34,44m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

- Parcela č. 316/3 o výmere 76m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

- Parcela č. 318/1 o výmere 116m2 – záhrada 

14. Rôzne 

15. Interpelácie 

16. Záver 

 

PRIEBEH  ZASADANIA 

 

Ad1,2,3,4 

Starosta (S) obce privítal prítomných a informoval o programe zasadnutia a oslovil prítomných na 

ďalšie doplnenie programu (bez pripomienok). Na žiadosť hlavného kontrolóra S navrhoval doplniť 

bod 8 o novú tému: 8/A-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok  2022. 

Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – prítomných 9 poslancov. S dal schváliť 

program zasadnutia a zvoliť zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Uznesenie č. 01122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Petra Tavarszkého za zapisovateľa, Norberta Brezinu a Tibora 

Dorgaiho za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia a schvaľuje program zasadnutia spolu 

s navrhovanou novou témou. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../  

 

Ad5.Informácie o činnosti Obecnej samosprávy od posledného zasadnutia OZ 

S oboznámil OZ s nasledovnými informáciami týkajúcimi sa obce a samosprávy Veľkého Horeša: 

• MAS BODROG- na poslednom zasadnutí nový projektový manažér tvrdil, že realizácia 

projektu by mala byť bezproblémová. Náš projekt, v rámci ktorého chceme obnoviť park, 

chodník a vybudovať nové parkovacie miesta pred obecným úradom, je už v ďalšej fáze. 

Už prebieha výberové konanie a je potrebné doplniť rôzne dokumenty týkajúce sa projektu. 

Na realizáciu naša obec pravdepodobne dostane dotáciu vo výške 50 000,00 Eur. 

• Interreg HU-SK „Budujeme partnerstvá“ Cezhraničná cesta – výberové konanie sa 

uskutočnilo bez problémov, firma, ktorá bude práce vykonávať je Eurovia. Úrad pre verejné 

obstarávanie ešte prekontroluje detaily výberového konania, a keď bude všetko  v poriadku, 

môže sa začať s výstavbou cezhraničnej cesty. 
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EXPO – uskutočnilo sa druhé kolo výberového konania a ako v prvom kole aj teraz prejavila 

záujem o zákazku len jedna firma. S požiadal, aby napriek tomu že opäť reagovala len jedna 

firma, bolo výberové konanie platné. 

• Havarijný stav Základnej školy-Alapiskola – S s radosťou oznámil že obec dostala dotácie 

na výmenu okien v základnej školy v hodnote 96 000,00 Eur. Peniaze už sú na účte 

základnej školy, takže výmena okien sa môže začať. Okrem toho je predpoklad, že  bude 

základnej škole schválená aj dotácia na rekonštrukciu vykurovacieho systému v hodnote 

50 000,00 Eur. 

• Informačné tabule - projekt na montáž orientačných tabúľ sa realizoval rýchlo a bez 

ťažkostí. Orientačné tabule pre ulice, budovy, športové ihrisko, cintorín atď. už boli 

postavené na požadované miesta. Veľmi rýchlo bolo potrebné vysporiadať objednávku 

tabúľ aj stĺpov,  lebo súhlas s realizáciou projektu dostala obec 7. októbra a realizácia sa 

musela uskutočniť do 10. októbra. Výstavba, objednávka materiálu boli prvotne zaplatené 

z finančných zdrojov obce, ale výdavky boli refundované dotáciou už 22. decembra. 

• Kultúrny dom – na pripravovanú výzvu „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcií“ s kódom výzvy IROP-P07-SC77-2021-75 bol zhotovený projekt, ktorý je už pred 

hodnotiacou komisiou. Hlavné stavebné úkony pri obnovení kultúrneho domu sú výmena 

drevenej podlahy, maľovanie, výmena dreveného obkladu, montáž germicídneho žiariča, 

montáž klimatizačných jednotiek, výmena železných vchodových dverí a montáž 

keramickej dlažby.  

• Projekt MOPS II. – žiadosť na činnosť „Miestnych občianskych poriadkových služieb“ 

v druhom kole bola úspešná. Momentálne obec čaká zmluvu a po podpísaní zmluvy obec 

môže zamestnať ľudí. 

• Obec z Maďarskej republiky Fényeslitke darovala našej obci hmotné dary vo forme 

stoličiek, školských lavíc, sporáka do školskej kuchyne atď. Všetky veci sú použité, ale sú 

vo veľmi dobrom stave. Sme veľmi vďační za darované predmety, lebo tak máme možnosť 

vymeniť aj opotrebované lavice a stoličky v základnej škole. 

• Pracovníci MOS obecného úradu neustále pracujú na tom, aby v obci bol poriadok a v 

prípade porúch odstránia to tak rýchlo ako je to možné. Žiaci materskej školy veľmi pekne 

ozdobili dvor spoločenského domu na vianočné sviatky.  

 

Uznesenie č. 02122021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad6. Schválenie rozpočtových opatrení za IV.Q  č.: 10, 11 a 12 

Starosta informoval OZ, že v schválenom rozpočte na IV.Q 2021 opäť treba vykonať niekoľko 

zmien, lebo sa vyskytli neočakávané príjmy a výdavky, kvôli čomu je nutné vykonať dané 

rozpočtové opatrenia. Také neočakávané zmeny boli napríklad: 
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• Dotácie na výmenu okien základnej školy v hodnote 96 000,00 Eur 

• Obec dostala sľúbené finančné dotácie na orientačné tabule v hodnote 2 000,00 Eur 

• Pre projekt Innterreg SK-HU dostala obec dotácie od štátu na 5%  spoluúčasť v hodnote cca 

87 000,00 Eur 

Schválenie rozpočtových opatrení podporil aj prítomný hlavný kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 03122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce na IV.Q 2021 č.:10,11 a 12 a berie na 

vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad7-8. Schválenie rozpočtu Obce Veľký Horeš na rok 2022 až 2024 a stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľký Horeš na roky 2022-2024 

Ako zvyčajne pri vytvorení nového rozpočtu boli využité skúsenosti z minulých rokoch, návrh bol 

vytvorený tak, aby každý sektor fungujúci v obci dostal isté finančné prostriedky na fungovanie. 

Z predošlých rokoch je jasné že presný rozpočet sa nedá vytvoriť a stále bude potrebné vykonať 

rôzne opatrenia v daných obdobiach. Rozpočet na rok 2022 a návrhy rozpočtov na rok 2023 a 2024 

sú zverejnené na webovej stránke obce. Pred schválením rozpočtu obce bolo vypočuté stanovisko 

hlavného kontrolóra ktorý navrhoval schváliť rozpočet na rok 2022 a brať na vedomie rozpočty na 

roky 2023-2024. 

 

Uznesenie č. 04122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 v predloženej podobe. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy rozpočtov obce na rok 2023 a 2024. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad8/A. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 a na 

prvý polrok 2022 

Hlavný kontrolór informoval prítomných o svojom pláne kontrolnej činnosti za rok 2021. Hlavný 

kontrolór vymenoval hlavné oblasti, ktoré má v pláne kontrolovať: 

-kontrola príjmov a výdavkov v roku 2021 

-kontrola skladovania finančných účtov, dokumentov 
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-kontrola riadenia grantov 

-kontrola záverečného účtu obce 

-kontrola rozhodnutí na prvý polrok 2022 

 

Uznesenie č. 05122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 a na prvý polrok 

2022 v predloženej podobe. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad9. Schválenie žiadosti Základná škola-Alapiskola vo Veľkom Horeši na 

dofinancovanie originálnych kompetencií na prevádzku Školských klubov detí 

a Školskej jedálne v roku 2022 o 2 400,00 Eur 

Hlavným dôvodom žiadosti na dofinancovanie originálnych kompetencií na prevádzku Školských 

klubov detí a Školskej jedálne v roku 2022 o 2 400,00 Eur je zvýšenie minimálnej mzdy. Ročné 

náklady pre školský klub detí a školskej jedálne sa doposiaľ pohybovali okolo 59 000,00 Eur v roku 

2022 to bude okolo 61 400,00 Eur.  

 

Uznesenie č. 06122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie originálnych kompetencií na prevádzku Školských 

klubov detí a Školskej jedálne v roku 2022 o 2 400,00 Eur. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad10. Schválenie „Zámeru Obce Veľký Horeš prenajať poľnohospodárske 

pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. §9a ods. 9 písm. c/ 

zákona č. 138/1911 Zb. o majetku obcí v neskoršom znení, pre PD Malý Horeš-

Pribeník“  

Starosta informoval, že pozemky ktoré si doposiaľ prenajímal Endre Gönczy bude prenajímať 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa PD Malý Horeš-Pribeník.  

Menovaný Endre Gönczy bol viackrát upozornený, že prenajaté pozemky od obce nevyužíva účelne, 

nehospodári podľa zásad využívania ornej pôdy. Uvedené nedostatky  boli prejednané s menovaným 

aj osobne za prítomnosti právnika „JUDr. Dušana Szaba“ a komisie pre využívanie 
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poľnohospodárskych pozemkov. Bol vyzvaný  a upozornený na nevhodné využívanie ornej pôdy. 

Dostal odklad, aby svoju činnosť prehodnotil a vykonal nápravu, k čomu žiaľ nedošlo. Obecné 

zastupiteľstvo jednomyseľne odsúhlasilo, že menovaný sa už nemôže uchádzať o prenájom 

obecných poľnohospodárskych  pozemkov.  

 Zdôvodnenie zámeru z dôvodov hodného osobitného zreteľa a čísla parciel sú zverejnené na 

webovej stránke Veľkého Horeša. Doklady pre platnosť osobitného zreteľa sú prichystané 

a podpísané, takže dodatok na prenájom je možné podpísať s PD Malý Horeš-Pribeník. 

 

Uznesenie č. 07122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer Obce Veľký Horeš  prenajať poľnohospodárske pozemky, vo 

výmere 27,6932 ha, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. §9a ods. 9 písm. c/ zákona 

č. 138/1911 Zb. o majetku obcí v neskoršom znení, pre PD Malý Horeš-Pribeník. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad11. Možnosti zapojenie sa poslancov OZ do „Rozvojového programu 

Medzibodrožia - Bodrogközi Fejlesztési Program“ 

Na predošlom zasadnutí OZ bolo schválené, že Obec Veľký Horeš bude členom združenia s názvom 

Rozvojový program Medzibodrožia – Bodrogközi Fejlesztési program. Našou úlohou je teraz 

prichystať dokumenty, v ktorých môžeme uviesť aké plány pre rozvoj obce a okolia má naša obec. 

Treba urobiť zoznam aktuálnych projektov, informácie o projektoch ktoré sú prichystané ako aj 

o projektoch ktoré sú naplánované. Okrem toho treba prichystať aj dokument, v ktorom sú údaje 

o obci, ako napríklad stručná história obce, počet obyvateľov, umiestnenie, rôzne štatistické údaje, 

zaujímavé miesta, atď. Starosta oslovil prítomných aby aktívne zdieľali svoje nápady na rozvoj našej 

obce. 

 

Uznesenie č. 08122021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené informácie. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

 

Ad12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy programu 

Slovenského futbalového zväzu „Eurá z Eura“ – projekt dobudovania 
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amatérskej futbalovej infraštruktúry na podporu futbalových klubov, 

spoluúčasť obce 25% 

Podľa informácií Starostu, zapojením sa do výzvy programu Slovenského futbalového zväzu „Eurá 

z Eura“ je možnosť získať dotácie v hodnote od 10 000,00 Eur do 50 000,00 Eur. Vedenie miestneho 

futbalového zväzu plánuje vybudovanie automatického zavlažovacieho zariadenia, ktoré by sme 

vedeli z tohto programu zabezpečiť. Hodnota takého zavlažovacieho zariadenia sa pohybuje okolo 

12 000,00 - 20 000,00 Eur, takže spoluúčasť môže byť od 3 000,00 Eur do 5 000,00 eur. V prípade 

zakúpenia takého zariadenia je nevyhnutné veľmi dobre zvážiť výber pre naše potreby efektívneho 

a kvalitného zavlažovacieho systému. 

 

Uznesenie č. 09122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy programu Slovenského futbalového zväzu 

„Eurá z Eura“ na nákup automatického zavlažovacieho zariadenia. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad13. Schválenie žiadosti Judity Kanóczovej o prevode parciel do jej vlastníctva 

Predmetné parcely s číslami 316/2, 316/3 a 318/1 sú v podielovom  vlastníctve obce. Parcely sa 

nachádzajú na pozemkoch, ktoré využíva rodina cca 50 rokov. Majiteľom ostatných pozemkov je 

Július Kanócz, otec p. Kanóczovej, ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. OZ sa rozhodlo, že proti žiadosti 

Judity Kanóczovej nemá námietky, ale treba počkať kým sa ukončí proces dedičského konania  

a pozemky Júliusa Kanócza budú vo vlastníctve p. Kanóczovej. Je potrebné  podať novú žiadosť. 

 

Uznesenie č. 10122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  žiadosť Judity Kanóczovej o prevod parciel s číslami 316/2, 316/3 

a 318/1 do jej vlastníctva s podmienkou, že okolité pozemky po dedičskom konaní, budú vo 

vlastníctve p. Kanóczovej. 

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad14.Rôzne 

S ako poďakovanie za práce OZ v roku 2021 navrhol vyplatenie odmien pre každého poslanca 

obecného zastupiteľstva v hodnote 200,00 Eur. Taktiež S informoval, že pracovné nasadenie 

a neodkladné povinnosti mu neumožnili vyčerpať celú dovolenku, preto požiadal OZ, aby mu bolo 
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umožnené získať náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku z roku 2020, keďže to je možné len po 

schválení  obecným zastupiteľstvom. 

 

Uznesenie č. 11122021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmien v hodnote 200,00EUR pre poslancov OZ 

a náhradu mzdy za nevyčerpanú časť  dovolenky z  roku 2020  starostovi obce PaedDr. Zoltánovi 

Pálovi.  

 

Výsledky hlasovania: 

prezentovalo sa ...9... poslancov OZ -  K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. 

Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  

za........9... poslancov/ K.Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina,  M. Tekeľ, O. Gerda, P. 

Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina 

proti ........0....... / 

zdržalo sa  ...0....../ 

 

Ad15,16 

Starosta ako pozornosť obce rozdal poslancom Almanach obcí 2018-2022, poďakoval prítomným 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľ:   

 

 

Peter Tavarszký    ............................................................. 

 

Overovatelia:  

1. Norbert Brezina         .............................................................. 

2. Tibor Dorgai    .............................................................. 

 

 

Starosta obce: PaedDr. Zoltán Pál   ............................................................. 


