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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 13.12.2022. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  

 Poslanci : Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová, Ing. Peter Kovács, Stanislav 

Krahulec , Alexander Nagy. 

Neprítomní: Peter Fülöp    

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická, hlavný kontrolór obce,   

  

  Návrh programu OZ:  
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu. 

1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku na volebné obdobie 2022- 2026.  

5. Prerokovanie neuplatňovania programového rozpočtu obce na rok 2023, prerokovanie 

odborného stanoviska ku rozpočtu obce na rok 2023 od HK, prerokovanie návrhu rozpočtu na 

rok 2023.  

6. Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu v právomoci starostu obce medzi položkami.  

7. Prekovanie návrhu zmenu rozpočtu č. 4. 

8. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 2 ku VZN č. 2/2017 – o správe a prevádzkovaní 

pohrebiska  území Obec Rimavské Janovce.  

9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 ku VZN  č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými odpadmi na území obce Rimavskí Janovce.  

10. Prerokovanie návrhu zmeny poplatkov za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce.  

11. Prerokovanie návrhu  zmeny cien stravného v školskej jedálni na základe zmeny 

finančného pásma vydaného MŠ SR s účinnosťou od 1.1.2023.  

12. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.  

13. Prerokovanie správ z kontrol hlavného kontrolóra.  

14. Rôzne.  

15.  Záver.  

 
Rokovanie MZ  otvoril Roman Uhrin ,zástupca  starostu obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  6 a OZ je uznášania schopné. 
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Uznesenie č.9/ 2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  
1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku na volebné obdobie 2022- 2026.  

5. Prerokovanie neuplatňovania programového rozpočtu obce na rok 2023, prerokovanie 

odborného stanoviska ku rozpočtu obce na rok 2023 od HK, prerokovanie návrhu rozpočtu na 

rok 2023.  

6. Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu v právomoci starostu obce medzi položkami.  

7. Prekovanie návrhu zmenu rozpočtu č. 4. 

8. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 2 ku VZN č. 2/2017 – o správe a prevádzkovaní 

pohrebiska  území Obec Rimavské Janovce.  

9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 ku VZN  č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými odpadmi na území obce Rimavskí Janovce.  

10. Prerokovanie návrhu zmeny poplatkov za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce.  

11. Prerokovanie návrhu  zmeny cien stravného v školskej jedálni na základe zmeny 

finančného pásma vydaného MŠ SR s účinnosťou od 1.1.2023.  

12. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.  

13. Prerokovanie správ z kontrol hlavného kontrolóra.  

14. Rôzne.  

15.  Záver.  

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, , Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, 

Rozprava:  

Roman Uhrin  – predložil návrh programu na riadne rokovanie oz ,  

 

K bodu 1. Doplnený bod do programu . 

Uznesenie č. 10/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 



 3 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:  
Doplnený bod do rokovania - Prerokovanie návrhu odmeny pre hlavného kontrolóra.  

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, , Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, 

 Rozprava:  

Starosta obce-  navrhol doplniť tento bod do rokovania.  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 11/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Peter Kovács Ing.    

Overovateľ zápisnice :Ivan Cerovský,  Stanislav Krahulec    

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, , Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, 

Rozprava: 

Roman Uhrin  predložil návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 12/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

BERIE NA VEDOMIE:  
Pokladňa obce za mesiac  november  predložená v predpísanom formáte . 

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, , Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, 

Rozprava: 

Gembická  - pokladňu za predchádzajúci mesiac sme skompletizovali a pripravili na oz.  

 

K bodu 4. Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku na volebné obdobie 2022-2026  

 

Uznesenie č.  13/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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Schvaľuje:  
Predložený návrh na rokovací poriadok obce Rimavské Janovce na volebné obdobie 2022- 

2026.  

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, , Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, 

 

Rozprava: 

Uhrin- predložil nový návrh na zmenu rokovacieho poriadku,  predložil aké zmeny sa 

vykonali, úpravy sa hlavne týkajú  komisií  a zabezpečenie verejnosti na rokovaní oz, aby sme 

to mali podchytené,  

 

K bodu 5. Prerokovanie neuplatňovania programového rozpočtu obce na rok 2023, 

prerokovanie odborného stanoviska ku rozpočtu obce na rok 2023 od HK, prerokovanie 

návrhu rozpočtu na rok 2023.  

  

Uznesenie č.  14/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A. Schvaľuje:  

V zmysle zákona §4 ods. 5 zákona č. 583/20224 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie 

rozpočtu obce bez programovej štruktúry  počnúc rozpočtom na roky 2023, 2024, 2025, 2026. 

Platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia obecným zastupiteľstvom.  

B. Berie na vedomie:  

Odborné stanovisko HK ku návrhu rozpočtu na rok 2023 .  

C.  Schvaľuje:  

rozpočet na rok 2023 (viď. príloha č.  2) 

D. Berie na vedomie :  

Návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, , Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, 

 

Rozprava: 
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Uhrin – predložil návrh na neuplatňovanie programového rozpočtu obce čo máme možnosť 

zo zákona 583/2004, Obec má možnosť do 2000tis.  obyvateľov  programový rozpočet 

nevypracovať, z dôvodu aby pracovníčka ocu nebola zaťažená prácou navyše.   

Gembická- predložila odborné stanovisko ku návrhu rozpočtu na roky 2023, upozornila na  

príjem je zostavený len na základe prognoz, vypracovaný ako vyrovnaný, odporúča sledovať 

jeho vývoj a zapracovať zmeny v rozpočte podľa vývoja štátneho rozpočtu, operatívne riešiť 

zmeny podľa potreby,  

Uhrin – Predložil návrh rozpočtu ako vypracovaný v 7 stĺpcoch, kde je aj skutočnosť za 

minulé roky, a návrh na roky 2024 a 2025, najvätčšia položka vo výdajoch v rozpočte je pre 

nás ochrana životného prostredia kde je zahrnutá kanalizácia a odpady, na kanalizáciu ešte 

nemáme cenu určenú URSOM kde nám určia cenu, ktorá ovplyvní prijem za kanalizáciu,  

Alexander Nagy – poukázal na nízku sumu za odvoz smetí len vo výške 23800.-Eur suma je 

aj vo výdajoch na smeti a príjem je 43000.-Eur, obec predsa nesmie dotovať službu občanom,  

Fulopová- sa dotazovala na niektoré položky ku ekonomickej klasifikácií v rozpočte čo 

zahŕňajú a to –  výdaj na športová a kultúrna činnosť, školská družina, materská škola, životné 

prostredie,  

 

K bodu 6. Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu v právomoci starostu obce medzi 

položkami.   

  

Uznesenie č.  15/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:   

zmenu rozpočtu v právomoci starostu obce medzi položkami ekonomickej klasifikácie vo 

výške do  2000.-Eur .  

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp 

 

Rozprava -  

Uhrin- predložil možnosť vykonávať zmeny v rozpočte obce medzi položkami ekonomickej 

klasifikácie do určitej výšky, na vykonávanie operatívnejších zmien je to uľahčenie práce 

z rozpočtom, a takáto zmena bude odprezentovaná na najbližšom rokovaní oz,  

Fulopová- pokiaľ to bude promtnejšie riešenie navrhujem to schváliť,  

Nagy- súhlasím s takýmto riešením  iné zmeny vätčšieho charakteru budeme schvaľovať OZ 

 

K bodu 7. Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu č. 4  

 Uznesenie č.  16/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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Schvaľuje:   
Zmenu rozpočtu č. 4  

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp 

 

Rozprava –  

Uhrin- predkladáme zmenu rozpočtu ktorá vyplynula z poznania skutočných transférou 

v školstve, na voľby, na ubytovanie pre Ukrajincov, príjmovú časť sme vyrovnali 

s výdajovou, a zmena sa týka aj použitia  prostriedkov zo SEPS, na použitie plošiny pri 

odstraňovaní stromov, servise kosačiek a nákup čerpadla na ČOV,   

 

K bodu 8. Prerokovanie návrh Dodatku č. 2 ku VZN č. 2/2017 – o správe a prevádzkovaní 

pohrebiska  území Obec Rimavské Janovce.  

 Uznesenie č.  17/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:   

Dodatok č. 2 ku VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 

Rimavské Janovce.  

Hlasovanie:                      za:        6-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp 

Rozprava –  

Uhrin predložil návrh VZN ku správe pohrebiska kde sme predmetný nová  návrh vypracovali 

na základe reflektovania dnešnej doby, a prijatej jednej pripomienky kde sa doplnilo do 

návrhu doba 15 rokov na prvý krát a aby bolo dlhšie obdobie na tleciu dobu aj keď  je tá len 

10 rokov.  

Fulopová- odporučila, aby starý hrob Holíkov, ktorý už nemá žiadnych rodinných 

príslušníkov a je v zdevastovanom stave na cintoríne aby bol upravený aby nedošlo ku 

zraneniam, a aby náhrobný kameň bol zachovaný, podľa zákona o pohrebníctve je možnosť 

takýto náhrobný kameň dať do depozitu,  

Ivan Cerovský – môžeme urobiť to,  že pre  takéto náhrobné kamene by sa mohlo vyčleniť 

miesto niekde v rohu cintorína a tam ich uskladniť.  

Uhrin-  vykonáme obhliadku miesta a upravíme toto hrobové miesto, zabezpečíme uloženie 

náhrobného kameňa v depozite.  

K bodu 9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3 ku VZN  č. 5/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Rimavskí Janovce.  

 Uznesenie č.  18/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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Schvaľuje:   

Dodatok č. 3 ku VZN  č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi 

na území obce Rimavskí Janovce.  

Hlasovanie:                      za:        5-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, Stanislav Krahulec 

 

Rozprava –  

Uhrin- predložil návrh po spracovaní pripomienky na množstevný zber na litre a na základe Q 

- kódov,  

Krahulec- odporúčam nemeniť vzn na odpady a nechať starý systém,  

 

19:50 hod- Stanislav Krahulec opustil rokovanie obecného zastupiteľstva,  

 

Cerovský – nie je to objektívny systém,  odporúčam dať na každého obyvateľa min. 6 zberov, 

to bude spravodlivé  

Fulopová – odporúčam zmeniť pôvodný systém na nový a spravodlivo odmeniť tých čo 

triedia  

Nagy – som za zmenu na nový systém  

Bozó – skúsme tento systém a uvidíme na rok ako to bude pokračovať,  

Kovács- vyskúšame a na rok 2023 môžeme zmeniť  

 

k bodu 10. Prerokovanie zmeny poplatkov za používanie zariadenia obce Rimavské 

Janovce.   

Uznesenie č.  19/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:   

Zmeny poplatkov za používanie zariadení obce Rimavské Janovce.  

Hlasovanie:                      za:        5-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Alexander Nagy. 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, Stanislav Krahulec 

 

Rozprava –  

Uhrin- predložil návrh na zmenu poplatkov za používanie zariadenia obce, nakoľko ceny 

enegrií budú rásť  je potrebné na to včas reflektovať  

Fulopová – súhlasím nakoľko zapožičanie stoličky je vo veľmi nízkej cene,  

Kovács- aj požičiavanie stolov lavíc je vo veľmi nízkej cene,  

 

K bodu 11. Prerokovanie zmeny cien stravného v školskej jedálni na základe zmeny 

finančného pásma vydaného MS SR s účinnosťou od 1.1.2023 

Uznesenie č.  20/2/2022 :   



 8 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A. Berie na vedomie:   

II. Finančné pásmo Min. Fin. SR pre školské zariadenie.  

B. Ukladá : pripraviť dodatok ku VZN kde budú spracované návrhy na II. s ohľadom na 

réžiu.  

Hlasovanie:                      za:        5-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Alexander Nagy. 

                                                      proti :                                  0                           

                                        zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, Stanislav Krahulec 

Rozprava –  

Uhrin – predložil návrh na III. Fin, pásmo na nákup potravín s prípadnými možnými réžiami 

až dve varianty.  

Fulopová – navrhujem II. Fin. pásmo je to pre dôchodcov veľký skok, pre cudzích stravníkov 

navrhujem cenu 5,40.-Eur.  

Nagy- navrhujem tiež II. Fin. pásmo 

 

K bodu 12. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023   

Uznesenie č.  21/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A. Schvaľuje:   

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023.  

Hlasovanie:                      za:        5-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Alexander Nagy. 

                                                      proti :                                  0                           

                                        zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, Stanislav Krahulec 

Rozprava –  

Gembická – predložila návrh plánu na I. polrok 2023  

K bodu 13. Prerokovanie správy z kontroly HK    

Uznesenie č.  22/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A. Berie na vedomie:   

Správu z kontroly vedenia pokladnice obce 

 

Hlasovanie:                      za:        5-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Alexander Nagy. 
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                                                      proti :                                  0                           

                                        zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, Stanislav Krahulec 

Rozprava –  

Gembická predložila správu z kontroly, upozornila na zistene nedostatky, prečítala 

odporúčania,  

Fulopová – upozornila na vyriešenie a dohliadnutie dodržania systému objednávok na MS 

a ZS,  

 

K bodu 14. Rôzne prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 ku VZN 1/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku  za KO a DSO  

Uznesenie č.  23/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A. Schvaľuje:   

Dodatok č. 1 ku VZN č.  1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  KO a DSO.   

 

 

Hlasovanie:                      za:        5-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Alexander Nagy. 

                                                      proti :                                  0                           

                                        zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, Stanislav Krahulec 

Rozprava – 

 Uhrin- pripravili sme aj návrh VZN na zmenu platby za TKO na litre a to v sume 0,03608.-

Eur  

Fulopová – navrhujem aby to bolo – že za kupu  120 l - 4,33.-Eur  

 

 

Doplnený bod: Prerokovanie odmeny HK  

Uznesenie č.  24/2/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A. Schvaľuje:   

Odmenu pre HK vo výške 1200.-Eur v hrubom.  

Hlasovanie:                      za:        5-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Alexander Nagy. 

                                                      proti :                                  0                           

                                        zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Peter  Fülöp, Stanislav Krahulec 

Rozprava –  

Uhrin- navrhujem odmenu pre HK,  
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Rozprava :  

Uhrin – oboznámil poslancov  o grafickom návrhu na obal knihy  boli Vám zaslané 4 návrhy, 

vybrali si tretí návrh s menšími doplnkami a zmenami.  

Posväcovali sme adventný veniec pred obecným úradom na začiatku adventu po svätej omši.   

Robili sme Mikuláša 3.12.2022 stretol sa s veľkým úspechom mali cca 135 deti,  

Máli sme nehodu v obci,  máme rozbitú prípojku pri Agrope na prečerpávačkách k ČOV  

21.12. 2022 plánujeme vianočnú kapustnicu pre zamestnancov obce a hostí ,  

Plánujeme zakúpiť terminál na platbu kartou na ocu,  

Starostovský ples – 3.2.2023,  

 

Záver 

Na záver  poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:00 hod  

 

 

 

Zapísal:      Ing. Peter Kovács                 ................ 

 

 

 

Dňa 16.12.2022                                      Roman Uhrin starosta obce ........................................ 

 

 

Overovatelia:  

 

 

 

Ivan Cerovský         ...............................................      

                                      

Stanislav Krahulec        ................................................... 

 


