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Obecné zastupiteľstvo Veľké Dvorníky 

 

Zápisnica 

 

Napísaná dňa 13. marca 2020 z  2. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 

Veľkých Dvorníkoch, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2020 v zasadačke Obecného úradu vo 

Veľkých Dvorníkoch.  

Prítomní :  

  PhDr. Ján Ürögi                                starosta obce     

                        Ing. Eugen Stemmer  zást. starostu 

                        Rozália Bazsóová      poslankyňa 

                        PhDr.Pavel Domonkos                         poslanec 

  Károly Makki                                      poslanec 

                        Edita Ürögiová                                    poslankyňa  

 Ing. Ivan Ürögi poslanec 

  Ing.Koloman Pongrácz                       hl. kontrolór 

 

Neprítomný : Štefan Volner – osp. 

  

1. Zahájenie 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil a viedol starosta obce pán PhDr. Ján 

Ürögi. Pán starosta konštatoval, že na rokovaní počet prítomných poslancov je šesť, 

a preto zasadnutie vyhlásil za uznášanie schopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice       

       

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov : 

 

l.  PhDr. Pavel Domonkos                                 2. Károly Makki 

 

 Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil p. Máriu Ághovú 

 

Hlasovanie : 

             Za : 6                               Proti : 0                               Zdržali sa :0 

 

Pán starosta konštatoval, že s uvedeným návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne 

súhlasilo. 

 

Starosta uviedol, že program zasadnutia bol doručený všetkým poslancom podľa zákona 

č. 369/1990 Z.b. § 12 ods. 4. 
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3. Predloženie programu rokovania 

 

Pán starosta predložil program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie prístavba k materskej škole a spolufinancovanie projektu  vo výške  5 %  

5. Schválenie záverečného účtu obce Veľké Dvorníky 

6. Správa hlavného kontrolóra 

7. Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí  a žiadostí 

8. Diskusia  

9. Záver 

 

Pán PhDr. Ürögi predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie : 

                     Za : 6                           Proti : 0                           Zdržali sa :  0 

     

    Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

 

4. Schválenie prístavba k materskej škole a spolufinancovanie projektu  

vo výške  5 % 

 

Pán PhDr. Ürögi – Je vypísaná výzva,  je možnosť podať projekt na prístavbu MŠ. Obecné 

zastupiteľstvo má schváliť podanie žiadosti a aj 5 % spolufinancovanie projektu.  

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo? 

 

                -    predloženie žiadosti o NFP na SO “Prístavba materskej školy Veľké Dvorníky, 

                -    p.č. 1231/1, 121/14“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom  

                     rozvoja obce a  platným územným plánom 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

Kód výzvy je : OPLZ-PO6-SC612-2019-2 

 

                     Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo : 

                -    predloženie žiadosti o NFP na SO “Prístavba materskej školy Veľké Dvorníky, 

                -    p.č. 1231/1, 121/14“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom  

                     rozvoja obce a platným územným plánom 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 
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- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

Kód výzvy je : OPLZ-PO6-SC612-2019-2 

 

 

5. Schválenie záverečného účtu obce Veľké Dvorníky 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že v bode 5 sa budeme zaoberať viacerými témami. 

S pozvánkou Vám  bol doručený Návrh záverečného účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 2019 

a Výročná správa Obce Veľké Dvorníky za rok 2019. 

 

Poprosím  hlavného kontrolóra pána Ing. Kolomana Pongrácza, aby predniesol svoju správu 

k záverečnému účtu a aj výročnú správu.  

 

Ďakujem za prednesenie správy. Máte nejaké otázky alebo pripomienky k záverečnému účtu 

a k výročnej správe? 

Neboli žiadne pripomienky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Výročnú správu obce 

Veľké Dvorníky za rok 2019?  

 

                  Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie Výročnú správu obce Veľké Dvorníky 

za rok 2019 

 

Dávam hlasovať, kto je za , aby obecné zastupiteľstvo schválilo  Záverečný účet Obce Veľké 

Dvorníky za rok 2019? 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo Záverečný účet Obce Veľké Dvorníky. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce 

Veľké Dvorníky bez výhrad?  

 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo celoročné hospodárenie obce Veľké Dvorníky 

bez výhrad. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 2019? 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

3 

 



 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu Obce Veľké Dvorníky za rok 2019. 

 

Ďalej dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo rozdelenie 

vysporiadaného prebytku obce vo výške 95,68 € do rezervného fondu obce Veľké Dvorníky? 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  rozdelenie vysporiadaného prebytku obce vo 

výške 95,68 € do rezervného fondu obce Veľké Dvorníky.  

 

6. Správa hlavného kontrolóra 

 

 

Pán Ing. Pongrácz  – Predniesol svoje správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Veľké Dvorníky za rok 2019 ďalej predniesol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I. polrok 2020. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Máte nejaké pripomienky? 

Ak nie dávam hlasovať, kto je, za, aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2019 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne bralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Veľké Dvorníky za rok 2019. 

 

Dávam hlasovať,  kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020? 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2020. 

 

7. Prejednanie a schválenie  aktuálnych vecí  a žiadostí 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Na plenárnom zasadnutí vo februári obecné zastupiteľstvo schválilo 

prijatie úveru vo výške 50 000,00 € v Prima banke Slovensko. Spočítali sme 5 % - ne 

spolufinancovania a pohľadávky obce a došli sme  k záveru, že 50 000,00 € nestačí na 

riešenie finančných situácii. Navrhujem prijatie úveru vo výške 100 00,00 € s tými istými 

podmienkami, aké boli u prevzatí 50 000,00 € . 
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Dávam hlasovať, kto je za , aby obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovný návrh, ktorý znie 

takto : 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu danej 

obce schvaľuje prijatie Municipálneho úveru  - Univerzál/ďalej len  „úver“/ vo 

výške 100 000,00 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom 

Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO : 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: 

Sa, Vložka číslo: 148/L  /ďalej len „banka“/ za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude každoročného 

prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku 

dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných 

prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť 

rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05.daného 

kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou 

výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude 

úver zmenený na terminovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve. 

 

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového 

vzťahu: 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na 

rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 

Alternatíva pre ostatné prípady : 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia 

vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu 

úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými 

v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad 

banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podľa príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení 

Štatútu danej obce schvaľuje prijatie Municipálneho úveru  - Univerzál/ďalej len  

„úver“/ vo výške 100 000,00 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., 

so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO : 31 575 951, IČ 

DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L  /ďalej len „banka“/ za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve. 
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Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude každoročného 

prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku 

dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných 

prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť 

rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05.daného 

kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou 

výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že  

 

 

vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na terminovaný úver, a to za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového 

vzťahu: 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na 

rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 

Alternatíva pre ostatné prípady : 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia 

vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu 

úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými 

v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad 

banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Obecné zastupiteľstvo schválilo prevzatie úveru vo výške 100 000,00 €. 

Zastupiteľstvo má schváliť zrušenie uznesenia  č. 1/2020-Pl A/5 zo dňa 10.02.2020, ktorým 

obecné zastupiteľstvo  schválilo prevzatie úveru vo výške 50.000,00 €. 

 

Dávam hlasovať, kto je za zrušenie uznesenia č. 1/2020-Pl A/5 zo dňa 10.02.2020, ktorým 

bolo schválené prevzatie úveru vo výške 50 000,00 €? 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zrušilo uznesenie č. 1/2020-Pl A/5 zo dňa 

10.02.2020,  ktorým bolo schválené prevzatie úveru vo výške 50 000,00 €. 

 

 

Pán PhDr. Ürögi – Z roku 2019 mi ostalo 15 dní nevyčerpanej dovolenky okrem možností 

prenesenia dovolenky na rok 2020. Z toho so schválením obecného zastupiteľstva možno 

vyplatiť len 10 dní nevyčerpanej dovolenky.  

Dávam hlasovať, kto je za, aby  pre moju osobu bolo vyplatené 10 dní nevyčerpanej 

dovolenky z roku 2019? 

 

 

               Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

Obecné jednohlasne schválilo vyplatenie  10 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2019 pre 

starostu obce PhDr. Jána Ürögiho. 
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Pán PhDr. Ürögi – Predniesol žiadosť Straka Gábora, bytom Dunajská Streda, Adyho 6711/46 

ohľadne prenájmu futbalového ihriska na obdobie 4 roky od 01.04.2020 za nasledovných       

podmienok : Platba prenájmu za rok 2020 :      2 000,00  EUR 

           

         Platba za prenájom za roky 2012-2024 :     2 500,00 EUR/rok  

 Ihrisko bude používať denne od pondelka do piatku od 14.00 hod. do 19.00 hod. 

 Neuplatňuje nárok na šatňu s výnimkou letného futbalového tábora 

         Potrebuje jednu miestnosť na uloženie pomôcok 

                    Bude používať iba jednu časť ihriska 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli : 

- Nájomnú zmluvu uzatvárať na obdobie od 01.04.2020 do 31.12.2020  od 

pondelka do piatku zvyčajne od 14.00 hod do 19.00 hod. 

- Výška nájmu 2 000,00/rok  EUR platiť mesačne cez dobu 10 mesiacov 

- V materskej škole bude za 1,00 €/ dieťa poskytovať služby 

 

Pán PhDr.Ürögi – Na základe návrhu dávam hlasovať, kto je za, aby nájomná zmluva 

o prenájme futbalového ihriska bola uzavretá s Straka  Gáborom, bytom Dunajská Streda, 

Adyho 6711/46  na obdobie od 01.04.2020 do 31.12.2020 od pondelka do piatku denne od 

14.00 hod do 19.00 hod. Výška nájmu na rok 2020 je 2 000,00 €. V Materskej škole vo 

Veľkých Dvorníkoch bude poskytovať svoje služby za 1,00 €/dieťa?  

 

   Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo  prenájom futbalového ihriska pre Gábora 

Straku, bytom Dunajská Streda, ul. Adyho č. 6711/46 od 01.04.2020  od pondelka do piatku 

od 14.010 hod. do 19.00 hod. na základe uzatvorenej zmluvy. Výška nájmu 2 000,00 € s tým, 

že v Materskej škole vo Veľkých Dvorníkoch bude poskytovať svoje služby za 1,00/€/dieťa.  

 

Pán PhDr. Ürögi – Na plenárnom zasadnutí vo februári bolo schválené uznesenie 1/2020-Pl 

A/10 o prenájme futbalového ihriska a vo výške 500,00 €/mesiac. Teraz obecné zastupiteľstvo 

schválilo pre Gábora Straku prenájom futbalového ihriska s výškou prenájmu na rok 2020 vo 

výške 2 000,00 €.  

Treba zrušiť uznesenie č. 1/2020-Pl A/10 o schválení prenájmu futbalového ihriska vo výške 

500,00 €/mesiac. 

 Kto je za, aby uznesenie bolo zrušené ?  

 

   Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zrušilo uznesenie č. 1/2020-Pl o schválení prenájmu 

futbalového ihriska vo výške 500,00 €/mesiac 

 

Pán PhDr. Ürögi – Predniesol, že poslal žiadosť  László Lajos, Vládna ul. č. 637/24, Veľké 

Dvorníky na zhotovenie betónovej cesty  po trase dlhej 50 m k rodinnému domu pod číslom 

637/24 v kat. úz. Veľké Dvorníky. 
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Prosím Vaše názory k žiadosti.  Poslanci boli toho názoru, že teraz finančné prostriedky obce 

nedovoľujú zhotoviť túto betónovú cestu. Ak budeme mať možnosť upravíme cestu štrkom. 

 

Pán PhDr. Ürögi -Predniesol, že Pharmagister s.r.o. v zastúpením PharmDr. Vilmou 

Csémiovoú podalo žiadosť, a to výpoveď nájomnej zmluvy dňom 01.06.2020 

v multifunkčnom centre obce v budove obecného úradu so súpisným číslom 190 na parc.č. 

77/1 v kat. úz. Veľké Dvorníky v celkovej rozlohe 66,32 m2. Musíme  nájsť riešenie, lebo 

obec Veľké Dvorníky potrebuje lekáreň.  

 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo,  že  treba zverejniť, že vo Veľkých Dvorníkoch 

v multifunkčnom centre nebytové priestory vo výške 66,32 m2 možno prenajať na 

prevádzkovanie lekárne. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Naša obec disponuje so starým hasičským autom Avia, ktorú nepoužíva. 

Toto vozidlo je potrebné obnoviť, aby bolo funkčné. Táto obnova by  vyžadovala väčšie 

množstvo finančných prostriedkov. V roku 2015 obec dostala pre svoj Dobrovoľný hasičský 

zbor  hasičské auto – cisternová automobilová striekačka Iveco Daily. Obec Holice 

nedisponuje s hasičskou technikou. Ak obecné zastupiteľstvo schváli bezplatné darovanie 

vozidla Avia, tak túto Aviu môžeme darovať pre obec Holice, ktorá by po oprave toto vozidlo 

využívala na hasičskú činnosť. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby požiarne vozidlo Avia, obec bezplatne darovala pre Obec 

Holice? 

 Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo bezplatné darovanie, požiarne vozidlo Avia pre Obec Holice. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Už sme sa zaberali so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia Borisa 

Tomaneka a manž. Na výstavbu rodinného domu v kat. úz. Veľké Dvorníky na parc.č. 

171/438 a 171/441.   Obec vydala záväzné stanovisko na základe vyjadrenia Ing. Petra 

Hanesza, stavebného inžiniera a v súlade s platným Územným plánom obce Veľké Dvorníky  

ďalej v súlade so stavebným zákonom. Záväzné stanovisko obce je v prílohe zápisnice.   

 

Pán PhDr. Ürögi – Na základe rozhodnutia okresného súdu obec je povinná zaplatiť pánovi 

Mészárosovi za prácu na budove obecné úradu z roku 2014. Faktúra bola vyhotovená na 

19 762,44 €. Bývalý starosta Ernest Tóth presne pred voľbami uhradil čiastku vo výške 

9 562,44 €. To znamená, že uznal faktúru s čiastkou 19 762,44 €.  Okresný súd rozhodol, že 

máme uhradiť 10 200,00 €. Už sme zaplatili  pánovi Mészárosovi 10 200,00 €. Obec má 

uhradiť ešte úroky vo výške 9,5 % od 07.12.2014 t.j. 4 827,86 € a trovy. 

Ďalej súd vydal rozhodnutie, že obec musí zaplatiť Ernestovi Tóthovi odstupné. Voči 

rozhodnutiu Obec Veľké Dvorníky podala odvolanie. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Obec Ohrady vydala povolenie na výrub 70 ks stromov, na futbalovom 

ihrisku. Vyžiadali sme ponuku od  troch podnikateľov na výrub 70 ks stromov.  

Prvý poslal cenovú ponuku na 11 554,64 €. Druhý na 4 250,00 € .Tretí podnikateľ neposlal 

cenovú ponuku. Tieto cenové ponuky sú  dosť vysoké. Navrhujem, aby výrub 70 ks stromov 

bol odložený na jeseň. Odsúhlasíme s naším Požiarnym zborom tento výrub. 
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Pán PhDr. Ürögi – Kvôli rozšíreniu koronavírusu obec vydala dňa 13.03.2020 rozhodnutie na 

uzavretie materskej školy vo Veľkých Dvorníkoch od 16.03.2020 do 31.03.2020. Zápisné za 

mesiac v MŠ je mesačne 7,00 €. Navrhujem, aby za mesiac marec zápisné  rodičia platili vo 

výške 3,50 €/dieťa. 

 

Dávam hlasovať, kto je za, aby obecné zastupiteľstvo schválilo zápisné v MŠ Veľké 

Dvorníky za mesiac marec vo výške 3,50 €/dieťa. 

 

Za : 6                           Proti : 0                               Zdržali sa :  0 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zápisné v MŠ Veľké Dvorníky za mesiac marec 

vo výške 3,50 €/dieťa. 

 

8. Diskusia 

 

Pán PhDr. Ürögi – Oslava z príležitosti Dňa žien pre dôchodcov a spomienka na padlých z 

roku 1848-1849  bola plánovaná na 15.03.2020. Kvôli šíreniu koronavírusu  oslavy sme 

odložili.  

Pán Makki – Vedľa budovy MŠ parkovisko stále je obsadené. Treba upozorniť obyvateľov 

v bytovej jednotke, že parkovisko  je vyhradené na služobné účely. 

 

Pán Ing. Stemmer – Treba vyložiť tabuľu na zákaz parkovania. 

 

Pán PhDr. Ürögi – Upozorníme obyvateľov bytovej jednotky na zákaz parkovania. 

 

9. Záver 

 

Po vyčerpaní programu pán PhDr. Ján Ürögi, starosta obce poďakoval za účasť a plenárne 

zasadnutie ukončil. 

 

 D.a.h. 

 

 

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

     PhDr. Pavel Domonkos   PhDr. Ján Ürögi 

       overovateľ zápisnice                                                            starosta obce 

 

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

       Károly Makki  

    overovateľ zápisnice 

 

 

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

         Mária Ághová 

         zapisovateľka 
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