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2 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trsticiach, 

konaného dňa 25.05.2022 

 
 

Prítomní: 

- poslanci OZ na základe prezenčnej listiny 

- starostka obce  

- hlavná kontrolórka obce na základe prezenčnej listiny 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) Mgr. Eva Kaczová, starostka obce  privítala 

prítomných a otvorila zasadnutie.  

 

Zasadnutie OZ pokračovalo podľa modifikovaného programu: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Referát starostky obce 

5. Schválenie VZN -  zásady o podaných sťažnostiach 

6. Prerokovanie obecných náležitostí  

7. Schválenie prístupu do OOCR 

8. Schválenie zámeru PHSR 

9. Schválenie prenájmu nebytových priestorov obce 

10. Schválenie občianskych žiadostí 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov: 

1. Karol Gombos 

2. Tibor Czakó 
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3. Schválenie modifikovaného programu zasadnutia 

 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce navrhla schváliť, aby zasadnutie pokračovalo podľa 

modifikovaného programu. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 10 

z toho za:  10 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

4. Referát starostky obce 

 

Posledné zasadnutie sa uskutočnilo dňa 25. 2. 2022. dnešným zasadnutím splníme 

zákonnú povinnosť zvolať zasadnutie raz za štvrť roka. Tento deň bol deň, keď vypukla vojna 

na Ukrajine, dosť veľa sa udialo od tej doby.  

V tomto období sme riešili osudy a pomoc ukrajinským utečencom, ako sme si mohli 

zvyknúť, štátna správa opäť nestála na vrchole svojho úspechu. Robili sa zbierky po celom 

štáte, aj my sme organizovali zbierku. Trstičania si vyzbierali 3640,- Eur v hotovosti a suché 

potraviny, ktoré naplnili viac nákladných áut. 3000,- Eur sme odovzdali v Mukačeve pre 

Katolícku Caritas, ktorá sa stará o vnútroštátnych migrantov na Ukrajine. Suché potraviny sa 

odniesli na štátnu hranicu, kde sa odovzdali prihraničným obciam. Tým chcem využiť 

príležitosť a opäť sa chcem poďakovať p. poslancovi Karolovi Gombosovi a Arpádovi 

Almásimu, ktorí odniesli a odovzdali tieto dary.  Za zvyšných 640,- Eur sme nakúpili spacáky, 

matrace, rýchlovarné kanvice, deky a iné, ktoré je možné využiť, ako rýchla pomoc pre 

utečencov. 

Hovorilo sa aj  o tom, že v Galantskom okrese obce budú musieť zriadiť niekoľko 

núdzových ubytovní. Chvála bohu nápor migrantov klesol, a už nie je až taká núdza o núdzové 

ubytovanie, ako to vyzeralo ešte pred mesiacom. Mimochodom, sme rátali s kultúrnym domom, 

ako núdzovým ubytovaním.  

Bola zmontovaná nová signalizačná siréna pre hlásenie mimoriadnej situácie. Jedna 

na strechu kultúrneho domu a jedna na strechu Lekárne. Výhoda je, že sa dá zapnúť na diaľku 

a je hlasnejšia, ako stará signalizačná siréna. Dúfajme, že to nebudeme nikdy potrebovať.  

Naša ČOV je v havarijnom stave, vyžaduje sa celková rekonštrukcia, aby mohla plniť 

úlohy čistenia už teraz zavádzanej stokovej vody. Hľadáme zdroje na realizáciu tohto plánu, 

ale hlavne projektanta.   
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Z dôvodu COVID-u na jeseň nám ostal jeden úsek nedokončený pri asfaltovaní. Teraz 

na jar  sme dokončili aj tento úsek. Verím, že všetci čo bývajú v časti obce Kőse sa potešia, že 

je dôstojnejší vchod do tejto časti obce. Čo sa týka tohtoročného asfaltovania, teraz prebiehajú 

rokovania, ktoré úseky by mali byť rekonštruované.  

Mali sme veľkolepé cvičenie hasičov, ktorého sa zúčastnili  profesionálni aj dobrovoľní 

hasiči z celého okresu, celkovo 22 mužstiev.  

Deň matiek sa nám podarilo osláviť dôstojne, spojili sme tieto oslavy so slávnostným 

odovzdaním vonkajšieho javiska.  

Veľmi nás potešilo, že svoje životné jubileum, 60. rokov oslávil v obci aj náš umelec 

ocenený Kossuthovou cenou. Gyula Szarka plánoval 3 takéto jubilejné koncerty, dva na území 

Maďarska a jeden na území Slovenska. Sme veľmi radi, že si vybral práve Trstice, aby spoločne 

so svojimi známymi, rodinou, kamarátmi, a širokou verejnosťou oslávil koncertom svoje 

narodeniny. Napriek zlomyseľným rečiam  obec Trstice neprispela financiami ku koncertu a 

nebol hradený z obecného rozpočtu. Obec prispela len poskytnutím priestoru na oslavu 

po koncerte.  

Čo nás čaká v nasledujúcom období pracovne: 

- Tento rok by sme mali dokončiť vonkajšiu izoláciu zdravotného strediska, spolu 

s rampou a so schodmi k ambulanciám; 

- Zriadenia urnového hája; 

- Dostali sme ponuku na výmenu starého oplotenia starého cintorína. Obec by mala 

prispieť so stavbou základov a murárskymi prácami. 

Čo nás čaká v nasledujúcom období zábavne: 

- MDD opäť na futbalovom ihrisku už tento víkend. Zapojí sa Csemadok, Zväz rodičov, 

pedagógovia, Mátyusföld magyar összefogás o.z., športový zväz, hasiči, jednoducho povedané 

všetci, čo chcú spraviť deň detí krajším pre našich najmenších. 

 - Podujatie „Hazahívó“ – spomienkové slávnosti na 75. výročie vysťahovania obyvateľov 

obce. Koná sa 17 až 19 júna, celý víkend.  

- Spevohra Zoltána Kodálya: Háry János  - podujatie sa uskutoční s podporou Kultminor 

a TTSK. Veľkolepé hudobné predstavenie. 

- Dni svätého Štefana – v sobotu Róbert Lakatos a Helena Szabó Becseová, operná speváčka, 

skupina Piramis- V nedeľu Bősi Szabó László a Zuzana Dóka, večer koncert skupiny Magna 

cum Laude. Podujatie sa uskutoční s fionančnou podporpu Európskej únie, z projektu Twinning 

Town, kde sme vyhrali 25 000,- EUR na realizáciu. 

- 24. septembra tradičný gulášový festival; 

Medzi hodami a gulášovým festiválom by sme chceli uskutočniť Večer so spevom, tiež 

s finančnou podporou TTSK.  



5 

 

 

Ing. Zoltán Forró prišiel na zasadnutie OZ. 

 

5. Schválenie VZN -  zásady o podaných sťažnostiach 

 

 

Uznesenie č. 2022/V/1 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ schválilo  

Všeobecné záväzné nariadenia o podaných sťažnostiach, ktoré bolo vypracované a bolo 

vyvesené na úradnej tabuli obce 15 dní. K predloženému návrhu neprišli pripomienky. 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 11 

z toho za:  11 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

6. Prerokovanie obecných žiadostí 

 

Ing. Róbert Lukács, predseda Stavebnej komisie oboznámil prítomných že s vlastníkmi 

pozemkov pod parc.č.: 139/3 , 138 a 139/1 /1477 m2/  sú Obec Trstice - 475 m2, Róbert Nagy 

– 645 m2  a Zoltán Bugár – 357 m2 , bude nutné tieto parcely vysporiadať, obec už vypracovala 

geometrický plán.  

Uznesenie č. 2022/V/2 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie 

❖ schválilo  

vysporiadanie pozemkov na parcelách č.:139/3 , 138 a 139/1 /celkom 1477 m2/, pod 

podmienkou, že veľkosť pozemku,  ktorý je majetkom obce, zostane nezmenená. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 11 

z toho za:  11 

proti:     0 
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zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

Ing. Lukács Róbert, oboznámil prítomných s tým, že pozemok pod I. Zdravotným a sociálnym 

strediskom Sv. Alžbety je majetkom obce, a malo by sa to vyriešiť. Či už odpredajom, nájmom 

alebo zámenou tohto pozemku na iné. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce 

iniciovaním rokovania, ohľadne vyriešenia tejto veci. 

Uznesenie č. 2022/V/3 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach na základe návrhu Stavebnej komisie 

❖ poverilo 

Mgr. Evu Kaczovú, starostku obce iniciovaním rokovania, ohľadne vyriešenia majetku obce 

pod I. ZSC Sv. Alžbety.  

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 11 

z toho za:  11 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

 

7. Schválenie pristúpenia obce do Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Matúšová zem (OOCR) 

 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce oboznámila prítomných, že v na území tzv. Matúšovej zemi 

sa tiež zriadila  Oblastná organizácia cestovného ruchu - Matúšová zem (ďalej len „OOCR“). 

Predseda OOCR je Zoltán Horváth, starosta obce Tomášikovo, patrón– József Berényi 

podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Vstupné 1 € /obyvateľ/ rok.  

Uznesenie č. 2022/V/4 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ schválilo  

vstup obce Trstice do OOCR. 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 11 
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z toho za:  11 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

8. Schválenie zámeru vypracovania PHSR v réžii MAS Stará Čierna 

voda 

 

Uznesenie č. 2022/V/5 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ schválilo  

aby Miestna Akčná Skupina „MAS“  Stará Čierna Voda vypracovala „PHSR“ pre obec Trstice, 

ako súčasť mikroregiónu. V PHSR by mali byť zahrnuté aj regionálne súvislosti  (napr. 

cyklotrasy, spoločné projekty, doprava a i.)  

PHSR je dokument, ktorý je nevyhnutný na podanie projektu obce do Operačných programov 

EÚ.  

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 11 

z toho za:  11 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

9. Schválenie prenájmu nebytových priestorov obce 

 

Uznesenie č. 2022/V/6 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach 

❖ prerokovalo 

a 

❖ schválilo 

 

žiadosť pre – BERBA s.r.o., konateľka PaedDr. Alžbeta Bartalosová, Dolný Štál, Záhradnícka  

č. 518/2 , o prenájom priestorov v kancelárskej budove „Komunitný dom“ so súpisným číslom 

1322 v obci Trstice,  pod parc. č.: 693/7, ktorá je majetkom obce Trstice, za účelom 

uskutočnenia verejno-prospešných služieb, a to pohybovú terapiu pre deti.  Zmluva sa uzatvára 

na jeden rok. 
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Hlasovanie:   

počet poslancov:  11 

počet prítomných:  11 

z toho za:   11 

proti               0  

zdržalo sa:   0   

nehlasoval:   0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2022/V/7 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach 

❖ prerokovalo 

a 

❖ schválilo 

 

žiadosť pre – Rita Menyhárt, bytom Trstice č. 705, o prenájom priestorov v kancelárskej 

budove „Komunitný dom“ so súpisným číslom 1322 v obci Trstice ,  pod parc. č.: 693/7, ktorá 

je majetkom obce Trstice, za účelom uskutočnenia verejno-prospešných služieb, a to pre 

pohybovú terapiu pre deti.  Zmluva sa uzatvára na jeden rok. 

 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov:  11 

počet prítomných:  11 

z toho za:   11 

proti               0  

zdržalo sa:   0   

nehlasoval:   0 

 

 

Uznesenie č. 2022/V/8 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach 

❖ prerokovalo 

a 

❖ schválilo 
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žiadosť pre – Zsanett Oros, bytom Vydrany č. 593, o prenájom priestorov v kancelárskej 

budove „Komunitný dom“ so súpisným číslom 1322 v obci Trstice ,  pod parc. č.: 693/7, ktorá 

je majetkom obce Trstice. Účel prenájmu: prevádzkovanie očnej optiky s vyšetrovňou 

a s diplomovaným optometristom. Zmluva sa uzatvára na jeden rok. 

 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov:  11 

počet prítomných:  11 

z toho za:   11 

proti               0  

zdržalo sa:   0   

nehlasoval:   0 

 

Uznesenie č. 2022/V/9 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach 

❖ prerokovalo 

a 

❖ schválilo 

 

pre firmu Moon Food § Beverage, konateľka  Ilona Laczó, prenájom školskej jedálne, majetok 

obce parc.č. 603/39, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zámer prenájmu bol zverejnený na 

webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov:  11 

počet prítomných:  11 

z toho za:    9 

proti               1 /Ing.Forró/  

zdržalo sa:   1 /Mgr.Gányi/  

nehlasoval:   0 

 

10. Schválenie občianskych žiadostí 

 

1.žiadosť – Dora Nikolas, Dolný Chotár  

 

Uznesenie č. 2022/V/10 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach   

❖ s c h v á l i l o    

žiadosť Nikolasa Doru, bytom Dolný Chotár č. 100,  o podpísanie splnomocnenia na zastupovanie 

pri všetkých právnych úkonoch súvisiacich s výkonom práva poľovníctva v poľovnom revíri 
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v katastrálnom území Dolný Chotár, ohľadom všetkých nehnuteľností zaradených do poľovného 

revíru, ktorý je vo vlastníctve  obce Trstice. 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 11 

z toho za:  11 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

2.žiadosť – Artis Jókai o.z. , Komárno 

 

Uznesenie č. 2022/V/11 

Obecné zastupitelstvo v Trsticiach schválilo pre „ Artis Jókai o.z. v Komárne  “  – poskytnutie 

finančnej výpomoci na rok 2022,  v sume 200 €. 
 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 11 

z toho za:  10 

proti:     0 

zdržalo sa:    1 /Bartalos L./ 

nehlasoval:    0 

 

 

 

3.žiadosť – Ladislav Gombos, Trstice č. 469 

 

Uznesenie č. 2022/V/12 

OZ v Trsticiach: 

❖ p r e r o k o v a l o Žiadosť o kúpu pozemku zo dňa 22.4.2022 (ďalej len ako 

„Žiadosť“), a to žiadateľa: Ladislav Gombos, rod. Gombos, nar. ............................., 

bytom Trstice č. 469 (ďalej len ako „Žiadatela“),  

a 

❖ s c h v á l i l o  predať majetok obce Trstice, ktorý je presne vymedzený v Žiadosti:  

pozemok reg. „C“ –  parc. číslo: 696/148 o výmere 127 m2  a parc. č. 696/147 o výmere 92 m2 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že odpredávaný pozemok už dlhé roky používa 

žiadateľ. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

❖ schválilo aj predajnú cenu na základe VZN č. 1/2020:  100 m2 x 5 €  = 500  €, + 119 

m2 x 20 € = 2380 €, spolu: 2880 €,  aj to, že všetky náklady spojené s prepisom hradí 
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žiadateľ.   Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti zo dňa 22.4.2022 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. je prílohou tohto 

uznesenia č. 2022/V/12.  

 

Žiadosť o kúpu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a  ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. boli schválené viac ako trojpätinovou väčšinou na OZ dňa  

25. 05. 2022, počet poslancov 11, počet prítomných 11 z toho za 11, proti 0, zdržalo sa 0 . 

 

4.žiadosť – Attila Juhos a spol. Trstice č. 87 

 

Uznesenie č. 2022/V/13 

OZ v Trsticiach neschválilo žiadosť pre  Attila Juhos, bytom Trstice č.87 a  žiadosť ostatných 

obyvateľov o vypratanie pozemku v susedstve, z dôvodu že nehnuteľnosť so súp.č. 314 je v 

súkromnom vlastníctve, nie je umožnený voľný vstup pre komukoľvek. 

Starostka obce podá podnet na príslušné úrady. 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov: 11 

počet prítomných: 11 

z toho za:  10 

proti:     0 

zdržalo sa:    0 

nehlasoval:    0 

 

 

Mgr. Eva Kaczová, starostka obce oboznámila prítomných s tým, že žiadatelia o kúpu obecných 

pozemkov pod parc. č.: 1034/80 od svojho zámeru kúpiť pozemok ustúpili. Z uvedeného 

dôvodu je nutné zrušiť uznesenie č. 2022/II/19.  

 

Uznesenie č. 2022/V/14 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

❖ s c h v á l i l o zrušenie uznesenia číslo 2022/II/19.  

 

 

Hlasovanie:   

počet poslancov:  11 

počet prítomných:  11 

z toho za:   11 

proti               0  

zdržalo sa:   0   

nehlasoval:   0 
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Novými majitelmi pozemku - par.č. 1034/80 budú: Ervin Sárkány a Nikoleta Nagyová, ktorí 

podali žiadosť o odkúpenie, spolu s ďalšími osobami. Podľa kritérií, ktoré boli zverejnené na 

webovom sídle obce, najviac bodov získali Ervin Sárkány a Nikoleta Nagyová. 

Uznesenie č. 2022/V/15  

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach 

❖ p r e r o k o v a l o  návrh na predaj pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Trstice 

v 1/1, a to: 

 

❖ pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc.č. 1034/80 

záhrada o výmere 744 m²,  

 

(ďalej ako „Nehnuteľnosť”), ktorý sa nachádza v kat. území Trstice, obec: Trstice, 

okres: Galanta a ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom 

Galanta, Katastrálnym odborom na LV č. 1551, pričom Obec Trstice vyššie uvedenú 

nehnuteľnosť  predáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 

9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je snaha udržať mladých Trstičanov v mieste 

svojho bydliska a tak prispieť ku kontinuite generácii a k zachovaniu dedinského 

charakteru obce. Z okruhu žiadateľov sa podpora týka hlavne mladých rodín, ktorým 

má tento nástroj dopomôcť k riešeniu bytovej otázky. Odpredajom pozemkov prípadom 

hodného osobitného zreteľa sa vytvoria optimálne podmienky pre výstavbu rodinných 

domov, čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní spoločenský a pracovný život v 

obci. Naplnením zámeru obce sa zabezpečí trvalá udržateľnosť v školských 

zariadeniach obce. Podporou mladých rodín tak podporujeme školské zariadenia, a 

nepriamo aj pedagógov, aj nepedagogických zamestnancov, ktorí si nájdu uplatnenie v 

obci a tak dôjde aj k rozvoju pracovného prostredia.  

 

❖ p r e r o k o v a l o  návrh znenia Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj 

pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Trstice v 1/1, a to: 

 

pozemok parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc.č. . 1034/80 

záhrada o výmere 744 m²,  

 

❖ (ďalej ako „Nehnuteľnosť” alebo ako „Predmet kúpy”), ktorý sa nachádza 

v kat. území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta a ktorý je zapísaný v katastri 

nehnuteľností vedenom Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom na 

LV č. 1551, medzi predávajúcim: Obec Trstice, so sídlom: Trstice 667, 925 

42 Trstice, IČO: 00 306 258 (ďalej len ako „Predávajúca“) a kupujúcimi: 
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Ervin Sárkány, rod. Sárkány, nar. ...................  rodné číslo .................., trvale 

bytom Trstice 1223, občan SR a Nikoleta Nagyová, rod. Nagyová, nar. 

................, rodné číslo ................., trvale bytom Trstice 1246, občianka SR   

(ďalej len ako „Kupujúci“), za kúpnu cenu: vo výške 30 EUR/m2, t.j. za 

celkovú sumu vo výške 22 320,- EUR (slovom dvadsaťdvatisíctristodvadsať 

eur). 

 

Predávajúca touto Kúpnou zmluvou predáva a prevádza na Kupujúcich vlastnícke právo 

k Predmetu kúpy a Kupujúci Predmet kúpy kupujú do podielového spoluvlastníctva pričom 

každý z Kupujúcich nadobudne spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k celku Predmetu kúpy / 

a zaväzujú sa zaň zaplatiť Predávajúcej kúpnu cenu podľa Kúpnej zmluvy. 

❖ s c h v á l i l o : 

❖ predaj pozemku - parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod 

parc.č.  1034/80 záhrada o výmere 744 m², , ktorý sa nachádza v kat. území 

Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta, a ktorý je zapísaný v katastri 

nehnuteľností vedenom Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom, 

z výlučného vlastníctva Predávajúcej v 1/1 do podielového spoluvlastníctva 

Kupujúcich, pričom každý z Kupujúcich nadobudne spoluvlastnícky podiel 

vo výške 1/2 k celku Predmetu kúpy. 

 

❖ Návrh znenia Kúpnej zmluvy k pozemku - parcely registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape pod parc.č. 1034/80 záhrada o výmere 744 m², , ktorý sa 

nachádza v kat. území Trstice, obec: Trstice, okres: Galanta, a ktorý je 

zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Galanta, 

Katastrálnym odborom, 

 

❖ Kúpnu cenu za predaj Nehnuteľnosti vo výške 30 EUR/m2, t.j. za celkovú 

sumu vo výške 22 320,- EUR (slovom dvadsaťdvatisíctristodvadsať eur). 

 

Predaj Nehnuteľnosti, Návrh znenia Kúpnej zmluvy ako aj Kúpna cena za predaj Nehnuteľnosti 

boli schválené viac ako trojpätinovou väčšinou na OZ dňa 25.05.2022, počet poslancov 11, 

počet prítomných 11, z toho za 10, proti 0, zdržalo sa 1 .  

 

11. Diskusia 

 

 

Lovas R: v cintoríne pri domu smútku treba vyriešiť bezbarierový prístup pre starších. 

Mgr. Kaczová E: Ďakujeme za pripomienku, bude to spravené. 

 

12. Záver 

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a  uzatvorila zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva. 
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