Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štefanov,
konaného dňa 27.6.2018

Prítomní:

starosta obce – Rudolf Polák
poslanci –
Marián Andel
Ing. Ladislav Buček
Mgr. Dana Burdová
Vladimír Čech
Jozef Cvečka
František Chudý
Marek Okasa
Lívia Včelková
ospravedlnený poslanec – Patrik Černý

Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

Jarmila Klimešová
Jozef Cvečka
František Chudý

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Kontrola uznesení.
Záverečný účet obce za rok 2017 a stanovisko hl. kontrolóra.
VZN o pridelení nájomných bytov.
Určenie počtu poslancov a úväzok starostu na nasledujúce volebné
obdobie.
8. Ihrisko tribúna dotácia a výberové konanie na dodávateľa.
9. Kamerový systém 7 ks kamier
10.Staré ihrisko.
11.Rôzne žiadosti.
12. Záver.
K bodu 1
Otvorenie.

Starosta obce Rudolf Polák privítal prítomných poslancov, kontrolóra obce Ing.
Sovu a občanov. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Patrik Černý. Starosta
skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určil starosta obce Jarmilu Klimešovú a za overovateľov
zápisnice Jozefa Cvečku a Františka Chudého.
K bodu 3
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta prečítal návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, za ktorý
hlasovalo 8 poslancov.
K bodu 4
Kontrola uznesení.
Jaroslava Čechová prečítala uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 26.3.2018.
K bodu 5
Záverečný účet obce za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
Poslanci sa zoznámili so záverečným účtom obce Štefanov za rok 2017
a rozpočtovým hospodárením za rok 2017. Kontrolór obce prečítal svoje
stanovisko k záverečnému účtu a skonštatoval, že výsledok hospodárenia obce
v roku 2017 je prebytok rozpočtu vo výške 30 512,81 €. Ďalej vysvetlil možnosti
použitia prebytku rozpočtu na tvorba rezervného fondu.
Následne pán starosta vyzval poslancov na hlasovanie o Záverečnom účte obce
Štefanov za rok 2017 a rozpočtovom hospodárení za rok 2017.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec
Obecné zastupiteľstvu v Štefanove schvaľuje Záverečný účet obce Štefanov za
rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
Ďalej poslanci hlasovali o Správe o kontrolnej činnosti kontrolóra OcÚ Štefanov
za rok 2017 a Stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Štefanov za rok 2017.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje Správu o činnosti kontrolóra
Obecného úradu Štefanov za rok 2017 a berie na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečného účtu obce Štefanov za rok 2017.
K bodu 6
VZN o pridelení nájomných bytov.
Poslanec Cvečka predložil poslancom nový návrh VZN o zásadách prideľovania
nájomných bytov v obci Štefanov a vysvetlil zmeny oproti VZN č.7/2013, ktoré
bolo doposiaľ v platnosti a proti ktorému bol podaný protest prokurátora.
Navrhol taktiež zmenu čl. 7 Domového poriadku týkajúcu sa držby a chovu
zvierat v nájomných bytoch.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje VZN č. 1/2018 o zásadách
prideľovania nájomných bytov v obci Štefanov.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje Domový poriadok v nájomných
bytových domoch v obci Štefanov.
K bodu 7
Určenie počtu poslancov a úväzok starostu na nasledujúce volebné obdobie.
Nakoľko sa blíži termín nových komunálnych volieb J. Čechová prečítala
oznámenie o povinnosti poslancov OZ schváliť počet poslancov a úväzok
starostu obce na nasledujúce volebné obdobie.
Starosta predniesol návrh poslancov na schválenie počtu 9 poslancov
Obecného zastupiteľstva v Štefanove na volebné obdobie 2018-2022 a výkon
funkciu starostu obce Štefanov na plný úväzok.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje počet 9 poslancov Obecného
zastupiteľstva Štefanov na volebné obdobie 2018- 2022.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje plný úväzok na výkon funkcie
starostu obce Štefanov na volebné obdobie 2018- 2022.
K bodu 8
Ihrisko tribúna dotácia a výberové konanie na dodávateľa.

Starosta obce oboznámil prítomných, že obec podala projekt na výstavbu novej
tribúny na futbalovom ihrisku s kapacitou 124 miest. Obec na tento projekt
dostala dotáciu vo výške 14 000,00 €. Prebehlo výberové konanie do ktorého sa
prihlásili 3 firmy. Výberové konanie na realizáciu projektu vyhrala firma Maxi
Sport Bratislava, ktorá ponúkla realizáciu projektu za najnižšiu cenu vo výške
23 040,00€. Rozdiel 9040,00 € bude potrebné dofinancovať z rozpočtu obce.
Keďže poslanci na rokovaní rady OZ neboli jednotní, či tento projekt realizovať
starosta ich vyzval na hlasovanie za realizáciu tohto projektu.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje realizáciu projektu výstavby
tribúny na futbalovom ihrisku.
Nakoľko v rozpočte sa s takýmto projektom nerátalo starosta po dohode
s poslancami navrhol, aby boli potrebné finančné prostriedky na tento projekt
presunuté z rezervného fondu.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schvaľuje financovanie projektu výstavby
tribúny futbalového ihriska vo výške 9040,- € z rezervného fondu obce.
K bodu 9
Kamerový systém 7 ks kamier.
Starosta informoval prítomných, že obec podala dva projekty na kamerový
systém v obci, no ani jeden z týchto projektov zatiaľ nebo úspešný. Preto
navrhuje, aby obec začala realizáciu umiestnenia 7 ks kamier v obci z rozpočtu
obce. V rozpočte na rok 2018 bola na tento účel vyčlenená suma 15.000 €.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu kamerového systému v obci
Štefanov s umiestnením 7 kamier.
K bodu 10
Staré ihrisko.
Starosta informoval o stave starého futbalového ihriska a devastácii
futbalových kabín vandalmi. Situáciu riešil i s políciou. O pozemky bývalého

ihriska prejavila záujem firma Hílek a spol., ktorá by mala záujem v tejto lokalite
realizovať bytovú výstavbu. K tejto téme sa vyjadril i prítomný zástupca firmy
pán Hílek, ktorý predložil víziu na realizáciu projektu výstavby. Poslanec Čech
pripomenul, že obec pozemky môže predať len súťažou nie priamo a do súťaže
sa môže prihlásiť ktokoľvek, no aby realizovala obec bytovú výstavbu
svojpomocne tak, ako navrhuje poslanec Buček a Chudý, na to obec nebude
mať dostatočné finančné prostriedky. Nejedná sa len o samotné vymeranie
stavebných pozemkov, ale hlavne o vybudovanie inžinierskych sietí
a prístupovej cesty k stavebným pozemkom. Starosta pripomenul, že ak by sa
v tejto lokalite stavalo, bude potrebná zmena územného plánu v ktorej by táto
časť bola vyčlenená na bytovú výstavbu.
Na záver diskusie k tomuto bodu starosta vyzval poslancov, aby hlasovali či
súhlasia s odpredajom pozemkov bývalého futbalového ihriska na bytovú
výstavbu.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 1 poslanec
Zdržali sa: 2 poslanci
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove schválilo predaj pozemkov bývalého
futbalového ihriska na realizáciu bytovej výstavby v obci.
K bodu 11
Rôzne.
O odkúpenie časti pozemku p. č. 1001/16 vo výmere 303 m2 požiadal pán
Marián Mešťánek bytom Štefanov č. 302. Pozemok má oplotený a je súčasťou
jeho záhrady. Poslanci sa na uvedený pozemok boli pozrieť. Nakoľko predajom
tohto pozemku by sa úplne uzavrel prístup k susedným nehnuteľnostiam
poslanci navrhli, aby sa tento pozemok neodpredával. Pán Mešťánek posunul
svoj plot na hranicu svojho pozemku a tak sa vytvoril prejazd pre ostatných
vlastníkov.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nesúhlasí s odpredajom časti pozemku p. č.
1001/16 vo výmere 303 m2 pánovi Mariánovi Mešťánkovi bytom Štefanov č.
302 . Pán Mešťánek je povinný oplotenie presunúť na hranicu svojho pozemku
a uvedený obecný pozemok vyčistiť a sprístupniť.

Jozef Tomašovič a Lýdia Tomašovičová bytom Štefanov č. 275 požiadali
o odkúpenie a zámenu pozemku. Z geometrického plánu č. 13/2018 ktorý
vyhotovil Tomáš Holič dňa 3.4.2018 vyplýva, že manželia Tomašovičových chcú
od obce odkúpiť 174 m2 , obec od nich odkúpi pozemky vo výmere 125 m2.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove na svojom zasadnutí schválilo zámenu
majetku obce zapísaného na LV č.1022 ako parcela registra „C“, druh pozemku
– zastav. plochy parc.č.1001/16 diel č.6 vo výmere 122 m2, diel č.7 vo výmere
27 m2, diel č.8 vo výmere 25 m2 za majetok Jozefa Tomašoviča a man. Lýdie
rod. Pfefferovej bytom Štefanov 275 zapísaného na LV č.546 ako parcela
registra „C“, druh pozemku – zastavané plochy parc. č. 1001/15 diel 5 vo
výmere 125 m2 na základe geometrického plánu č.13/2018 zo dňa 3.4.2018,
v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
uplatnením §9 ods.8 písm.e ako prípad osobitného zreteľa. Dôvodom
osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sa o uvedený pozemok starajú
ako o svoj a užívajú ho dlhé roky – odkedy tam bývajú. Obecné zastupiteľstvo
rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Kúpna cena za 1 m2 je 3,€. Manželia Tomašovičových zamieňajú od obce Štefanov 174 m2 a obec
Štefanov od manželov Tomašovičových zamieňa 125 m2. Manž.
Tomašovičových doplatia obci rozdiel vo výške 147 €. Podpisom zámennej
zmluvy sa poveruje starosta obce. Poplatky súvisiace s prevodom uvedených
nehnuteľností a s vkladom na kataster hradia žiadatelia – manž.
Tomašovičových. Pozemok je potrebné vysporiadať do 31.8.2018.
Stanislav Palkovič a Veronika Palkovičová bytom Štefanov č. 276 požiadali
o odkúpenie a zámenu pozemku. Z geometrického plánu č. 15/2018 ktorý
vyhotovil Tomáš Holič dňa 6.4.2018 vyplýva, že manželia Palkovičových chcú od
obce odkúpiť 116 m2 , obec od nich odkúpi pozemok vo výmere 35 m2.
Hlasovanie:
Za: 8poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove na svojom zasadnutí schválilo zámenu
majetku obce zapísaného na LV č.1022 ako parcela registra „C“, druh pozemku
– zastav. plochy parc.č.1001/28 diel č.4 vo výmere 116 m2, za majetok
Stanislava Palkoviča a manž. Veroniky rod. Gábrišovej bytom Štefanov 276
zapísaného na LV č.407 ako parcela registra „C“, druh pozemku – zastavané

plochy parc. č. 1001/13 diel 3 vo výmere 35 m2 na základe geometrického
plánu č.15/2018 zo dňa 6.4.2018, v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov uplatnením §9 ods.8 písm.e ako prípad
osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sa
o uvedený pozemok starajú ako o svoja užívajú ho dlhé roky – odkedy tam
bývajú. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Kúpna cena za 1 m2 je 3,- €. Manželia Palkovičových zamieňajú od
obce Štefanov 116 m2 a obec Štefanov od manželov Palkovičových zamieňa 35
m2. Manž. Palkovičových doplatia obci rozdiel vo výške 243 €. Podpisom
zámennej zmluvy sa poveruje starosta obce. Poplatky súvisiace s prevodom
uvedených nehnuteľností a s vkladom na kataster hradia žiadatelia – manž.
Palkovičových. Pozemok je potrebné vysporiadať do 31.8.2018.
O odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par. č. 787 vo výmere 98 m2
požiadala pani Jana Hílková, bytom Záhradná 5251/2C Malacky. Z priloženej
kópie katastrálnej mapy vyplýva, že sa jedná o pozemok na ktorom sa
nachádzajú inžinierske siete, preto poslanci neodporučili odpredávať uvedený
pozemok. Starosta dal hlasovať o neodpredaji pozemku.
Hlasova nie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nesúhlasí s odpredaním pozemku par.č. 787
pani Jane Hílkovej bytom Záhradná 5251/2C Malacky.
Manželia Monika a Rudolf Müller bytom Štefanov č. 25 požiadali o odkúpenie
obecného pozemku zapísaného na LV 1022, par.č. 312/3 diel 1 vo výmere 26
m2 označeného na priloženom geometrickom pláne č. 52/2018 zo dňa 5.3.2018
ktorý vyhotovil Ing. Vladimír Nemec, ako novovytvorená parcela č. 312/12. Ide
o pozemok, ktorý žiadatelia užívajú a chcú rekonštruovať oplotenie. Starosta
vyzval poslancov na hlasovanie o odpredaji tohto pozemku.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove na svojom zasadnutí schválilo odpredaj
majetku obce zapísaného na LV č.1022 ako parcely registra „C“ zastavané
plochy a nádvoria par. č. 312/3 diel 1 vo výmere 26 m2 Monike Müllerovej rod.
Ovečkovej a Rudolfovi Müllerovi bytom Štefanov č. 25 na základe
geometrického plánu č.52/2018 zo dňa 5.3. 2018, v zmysle zákona o majetku
obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uplatnením §9 ods.8 písm. e

ako prípad osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadatelia sa o uvedený pozemok starajú ako o svoj a užívajú ho dlhé roky –
odkedy tam bývajú. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Kúpna cena za 1 m2 je 3,00 EUR. Manželia Müllerových
odkupujú od obce Štefanov 26 m2 v cene 78,00 EUR. Podpisom kúpnej zmluvy
sa poveruje starosta obce, kúpna cena bude vyplatená pri podpise kúpnej
zmluvy. Poplatky súvisiace s prevodom uvedených nehnuteľností a s vkladom
na kataster hradí kupujúci. Pozemok je potrebné vysporiadať do 31.8.2018.
O odkúpenie pozemku požiadal i pán Ladislav Kudoláni bytom Štefanov č. 24.
Požiadal o odkúpenie obecného pozemku zapísaného na LV 1022, par.č. 312/3
diel 2 vo výmere 38 m2 označeného na priloženom geometrickom pláne č.
52/2018 zo dňa 5. 3. 2018, ktorý vyhotovil Ing. Vladimír Nemec, ako
novovytvorená parcela č. 312/13. Ide o pozemok ktorý žiadateľ užíva. Nakoľko
pán Kudoláni je spoluvlastníkom pozemku par. č. 3306/2 v k.ú Štefanov v časti
za kostolom kde obec vysporiadava pozemky, obec by chcela urobiť zámenu
pozemku s pánom Ladislavom Kudolánim. Starosta obce vyzval poslancov na
hlasovanie za návrh zámeny pozemkov.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove na svojom zasadnutí schválilo zámenu
majetku obce zapísaného na LV č.1022 ako parcely registra „C“ druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria parc. č. 312/3 diel 2 vo výmere 38 m2 na základe
geometrického plánu č.52/2018 zo dňa 5.3. 2018 za majetok Ladislava
Kudolániho bytom Štefanov č. 24 zapísaného na LV č.1618 ako parcelu registra
„E“ druh pozemku orná pôda par.č. 3066/2 časť Klíny. Rozdiel zámeny
pozemkov obec doplatí vo výške 0,34€ za 1m2 .
Ďalej pán starosta prečítal žiadosť Hrachbassu Štefanov o prenájom kultúrneho
domu za účelom usporiadania súťaže vo varení gulášu – Guláš party dňa
6- 8.7.2018.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí s usporiadaním Guláš party v dňoch
6 - 8. 7. 2018 v Kultúrnom dome Štefanov Hrachbassom Štefanov.

Pán Andrej Katina bytom Štefanov č. 520 požiadal o schválenie chovu psa
v byte. Podľa domového poriadku v bytových domoch musia s chovom psa
v byte súhlasiť všetci nájomníci bytového domu a v žiadosti pána Katinu chýbal
súhlas dvoch nájomníkov.
Hlasovanie:
Za: 0 poslancov
Proti: 8 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove neschválilo žiadosť Adriana Katinu na
chovanie psa v nájomnom dome č. 520 ktorého je nájomníkom.
Ferdinand Daniel bytom Štefanov č. 198. žiadal o súhlas s usporiadaním
futbalového turnaja spojeného s večernou zábavou na starom futbalovom
ihrisku dňa 21.7.2018 do 4.00 hod. 22.7. 2018. Poslanci žiadosť prejednali
a nakoľko je ihrisko v blízkosti obytných budov navrhli, aby zábava bola
povolená len do 24.00 hod.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí s usporiadaním futbalového turnaja
na starom futbalovom ihrisku dňa 21.7.2018 a usporiadanie zábavy do 24.00
hod.
Roman Novomeský bytom Štefanov 24 podal žiadosť o finančný príspevok pre
dcéru Karin Novomeskú bytom Štefanov č. 24, ktorá bude našu obec
reprezentovať na Majstrovstvách Európy v šachu v Rige. Poslanci navrhli
príspevok na reprezentáciu vo výške 500,00 €. Číslo účtu je potrebné nahlásiť
do 30.7.2018. Vyúčtovanie je potrebné predložiť do 15.9.2018.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove na svojom zasadnutí schválilo finančný
príspevok na reprezentáciu na Majstrovstvách Európy v šachu v roku 2018
v Rige vo výške 500,00 € Karin Novomeskej bytom Štefanov č. 24. Príspevok je
potrebné vyúčtovať do 15.9.2018, taktiež je treba nahlásiť do 30.7. 2018 číslo
účtu na ktorý budú finančné prostriedky poukázané. V prípade neúčasti je
potrebné príspevok vrátiť v plnej výške.
Pán starosta oznámil, že Mesto Šaštín-Stráže, ktoré pre našu obec
vykonávalo posudkovú činnosť pre určenie odkázanosti na sociálne služby,
ukončilo s našou obcou zmluvu o vykonávaní tejto činnosti k 30.6.2018.
Starosta predniesol návrh, aby obec Štefanov uzavrela zmluvu o vykonávaní
posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálne služby s Mestom
Senica, ktoré je ochotné pre našu obec túto činnosť vykonávať.
Hlasovanie:
Za: 8 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Štefanove súhlasí s uzatvorením zmluvy o vykonávaní
posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálne služby s Mestom
Senica. Zmluva bude platná od 1.7.2018.
Do diskusie sa zapojil poslanec Cvečka, ktorý žiadal aby sa začalo s opravou
plota susediaceho s pánom Chudým, a s možnosťou opravy alebo výstavby
murovaného plota v prednej časti oplotenia. Poslankyňa Včelková sa pýtala,
kedy sa začne s výstavbou detského ihriska. Pán starosta informoval, že sa
v tejto veci už podnikli kroky k vypísaniu výberového konania na zhotovenie
ihriska. Ďalej poukázala na nutnosť opravy studničky na Kadúbku. Z radov
občanov sa do diskusie zapojil pán Jozef Tomašovič ktorý žiadal starostu, aby sa
pred jeho domom urobila prepadová šachta na odtok prebytočnej dažďovej
vody, ktorá sa pri prudších dažďoch hromadí na ceste. Starosta prisľúbil, že sa
na uvedené miesto príde pozrieť a podľa potreby šachtu zabezpečí. Pani Zuzana
Ovečková navrhla, aby po obci boli rozmiestnené smetné koše. Na to starosta
reagoval, že objednal 10 ks smetných košov, ktoré chce umiestniť na verejné
priestranstvá. Pani Anna Vlhová sa pýtala prečo sa urobili stavané autobusové
zastávky na rázcestí. Starosta vysvetlil, že zastávky z iného materiálu boli
urobené viac krát a vždy vydržali tak rok a boli zdevastované , preto obec
postavila zastávky murované.
Pán Stanislav Čelústka sa sťažoval na
neprejazdnosť v ulici Hoštáky kde je veľa odstavených aut po ceste
i chodníkoch. Občania sa taktiež pýtali či by sa nedala zvýrazniť križovatka na
drahách. Nakoľko táto križovatka je na štátnej ceste obec nemôže svojvoľne
zasahovať do značenia na tejto križovatke. Pani Milada Šalamúnová opätovne
žiadala, aby sa riešil problém zrušenia autobusovej linky Skalica-Bratislava.
Starosta vysvetlil, že sa pokúšal o riešenie, ale bohužiaľ bezúspešne.
Pán starosta oznámil, že v mesiaci august si bude čerpať dovolenku. Počas
dovolenky ho bude zastupovať poslankyňa Lívia Včelková.
Na záver sa pán starosta a poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ:
Jarmila Klimešová
Overovatelia zápisnice:
Jozef Cvečka
František Chudý
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..................................................
..................................................

Rudolf Polák
starosta obce

