
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 29. júna 2021 o 19:30 hod. v kultúrnom dome

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
6. Záverečný účet obce Rohov za rok 2020
7. Tvorba a čerpanie rezervného fondu
8(7). Audit obce Rohov za rok 2020
9(8). Zmena rozpočtu obce na rok 2021
10(9). Doplnok k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti
11(10). Interpelácie poslancov
12 (11). Rôzne₁
13.(12) Diskusia
14(13). Záver

1.  Otvorenie  – starosta  otvoril  zasadnutie  a  privítal  prítomných.  Zastupiteľstvo  je
uznášaniaschopné, v sále sú prítomní 4 poslanci.
2. Schválenie programu rokovania – za program rokovania, ktorý bol  zverejnený na
úradnej tabuli hlasovali štyria poslanci.
Starosta  navrhol,  aby  bol  do  programu  zasadnutia  zaradený  bod  Tvorba  a  čerpanie
rezervného fondu. Za zmenu programu zasadnutia hlasovali štyria poslanci.

3. Voľba overovateľov a zapisovateľa.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí F. Ján Kadič a P. Rybnikár, za zapisovateľa Ľ.
Škojcová. 

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 9/2021 - Obecné zastupiteľstvo  schválilo zmluvu so zhotoviteľom Prorozvoj 
na vypracovanie programového rozvojového dokumentu Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce Rohov na roky 2021– 2025
Uznesenie č. 10/2021 - Obecné zastupiteľstvo  schválilo Zmluvu o poskytnutí dotácie z 
rozpočtu obce Rohov na rok 2021 pre OZ OŠK Rohov
Uznesenie č. 11/2021 - Obecné zastupiteľstvo  schválilo Zmluvu o poskytnutí dotácie z 
rozpočtu obce Rohov na rok 2021 pre Jednotu dôchodcov, ZO Rohov
Uznesenie č. 12/2021 - Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov schválilo Zmluvu o dielo 
16112020 s Ing. Martinom Šišolákom
Uznesenie č. 15/2021 - Obecné zastupiteľstvo  schválilo zmenu rozpočtu obce Rohov na 
rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 1
Dve uznesenia 13/2021 a 14/2021 neboli schválené.

5. Stanovisko kontrolóra
Návrh  záverečného účtu  obce bol  vyvesený dňa 09.  06.  2021 v  zákonom stanovenej
lehote pred jeho schválením. Občania sa mohli k nemu vyjadriť. V 15-dňovej lehote nebola
do podateľne obce doručená žiadna pripomienka. Stanovisko kontrolóra bolo doručené
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poslancom a s jeho záverom oboznámi kontrolórka obce. So závermi svojho stanoviska
oboznámil  prítomných hlavný kontrolór obce – K. Grófová. Odporučila poslancom schváliť
záverečný účet bez výhrad.

6. Záverečný účet
Základnou legislatívnou normou, ktorá upravuje zostavenie záverečného účtu, je zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento zákon je základným
finančným zákonom územnej samosprávy; ide o legislatívnu normu, ktorá okrem iných
skutočností upravuje zostavenie záverečného účtu, jeho náležitosti a obsah.
Obec  pri  spracovaní  návrhu  záverečného  účtu  postupuje  podľa  §  16  zákona  o
rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy.  Po  skončení  rozpočtového  roka  obec
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.

7. Tvorba a čerpanie rezervného fondu
Starosta  informoval  poslancov  obce  o  finančných  prostriedkoch,  ktoré  boli  použité  na
tvorbu rezervného fondu a navrhol aj účel, na ktorý by mohli byť použité.

8. Audit obce

Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje
audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.
Starosta prečítal záver z dokumentu, ktorý predložil audítor obce – Ing. T. Urbanová z RVC
Senica:
„Bol  uskutočnený  audit  účtovnej  závierky   obce  Rohov,  ktorý  obsahuje  súvahu  k
31.12.2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa  nášho  názoru  priložená  účtovná  závierka  poskytuje  pravdivý  a  verný  obraz
finančnej situácie obce k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok, končiaci sa k
uvedenému dátumu podľa zákona o účtovníctve.
Na základe overenia dodržiavania povinností  podľa zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu, konštatujeme, že obec Rohov konala v súlade s
požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.“

9. Zmena rozpočtu obce
Starosta oboznámil prítomných s dôvodmi úprav rozpočtu:
Príjmová časť:
bežné príjmy - dotácia COVID - 1 195,00 Eur, overenie podpisov - 50,00 Eur, dotácia VUC 
basketbalový kôš - 700,00 Eur = 1945,00 Eur

finančné príjmy - tvorba RF - 8 772,06 Eur,  + prostriedky, ktoré vstupujú do príjmovej časti
rozpočtu ale aj do výdavkovej v rovnakej sume: školské stravovanie 1 533,93 + sociálny 
fond 434,08 + školné 237,35 + kaviareň 629,86 + cirkev 50 ´= 2 885,22 eur,

Spolu finančné príjmy = 11 657,28 Eur

Výdavková časť:
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Bežné výdavky - kaviareň mraznička 180,00 Eur (mraziaci pult nám zobral dodávateľ, bol 
len zapožičaný), chladnička bufet KD 330,00 Eur, basketbalový koš ihrisko 1 200,00 Eur 
(500€ doplácame k dotácii), verejné osvetlenie Jobb 249,40 Eur (výmena lampy za LED)= 
spolu 1 959,40 Eur

Kapitálové výdavky - cesta ku Kaplnke = 1 621,80 Eur

10. Dodatok k zmluve
Starosta vysvetlil, že podobne ako nám mesto Senica pomáha v oblasti stavebného práva 
(SSÚ), vykonáva pre menšie obce aj posudkovú činnosť. Mesto Senica sa po prepočítaní 
svojich nákladov rozhodlo cenu za jej vykonávanie zvýšiť. P. Kadič sa spýtal, koľko je cena
za posudok, účtovníčka mu odpovedala, že okolo 300€.

11, 12, 13 Interpelácie poslancov, rôzne, diskusia 
Poslanec J. Kadič sa informoval, ako sa naša obec zapojila do pomoci obciam v ČR, ktoré
boli postihnuté tornádom. Starosta odpovedal, že nie je vhodné, aby obce postupovali 
samostatne a odvážali materiál, ktorý postihnuté obce nepotrebujú a nemajú ho ani kde 
uložiť. Vnikla preto spoločná iniciatíva obcí pomoci ku katastrofe na Morave, ktorú 
zastrešuje starosta A. Emrich. On s nimi komunikuje a na základe  konktrétnych 
požiadaviek jednotlivých obcí potom je poskytnutá spoločná pomoc. Takto obce 
zabezpečili materiál, ktorý bol najviac vyžiadaný  – plachty na zakrytie poškodených 
striech striech, ten bol už do obcí aj doručený. Určite bude aj finančná zbierka, účet bude 
zverejnený. Pán Kadič uviedol, že by bolo vhodné, aby bolo na www.rohov.sk uvedené, že
sme zapojený do pomoci.
Nasledujúca otázka p. J. Kadiča sa týkala toho, v akom štádiu je budovanie vodovodu.
Starosta odpovedal, že žiadosť na I. etapu bola podaná 18. decembra 2020, mala byť
vyhodnotená na konci apríla a začiatku mája, podobne ako žiadosť na Environfond na
kompostéry  pre  BRKO.  Žiaľ,  doteraz  sa  tak  nestalo,  čo  nevie  obec  nijako  ovplyvniť.
V prípade, ak sa nepodarí získať dotáciu na BRKO, bude musieť obec sama zabezpečiť
kompostéry prieskum trhu na ich dodanie cez Tendernet už prebehol a kúpi aj  drvičku
(peniaze na ňu sú v rozpočte) 
P. Kadiča zaujímalo, v akom štádiu je príprava na budovanie IBV Za cintorínom. Starosta
informoval,  že  pôvodne  bol  dohodnutý  na  spolupráci  s pánom  Ing.  J.Pirohom.  Po
odrieknutí  spolupráce z jeho strany sa podarilo   zohnať iného projektanta -  pána Ing.
Šagáta. Bol sa už v obci pozrieť na riešené územie, vyžiadal si Územný plán, naposledy
sa s ním starosta stretol v pondelok 28. 6.2021 v budove ZSE, kde má sídlo. Momentálne
vie pre nás vyriešiť iba tú časť, ktorá je zahrnutá v územnom pláne obce, t.j. C-KN 812 s
rozlohou približne 2,2 ha.  Na nej  by bolo možné zaradiť  do projektu 20 – 25 domov,
v závislosti od veľkosti jednotlivých pozemkov. V prípade, že by sa podarilo dohodnúť s
majiteľom parcely C-KN 811 a upravil by sa územný plán, mohla by vnziknúť ďalšia ulica
tiež s približne 20-25 domami. Starosta oslovil Slovenský pozemkový fond listom ešte v r.
2019, v odpovedi bolo uvedené, že odpredaj na výstavbu je možný, ak obec získa územné
rozhodnutie. Pretože v SPF nastali  veľké organizačné zmeny, obrítil  sa starosta opäť s
otázkou, či bude výstavba možná. Orgán SPF, ktorý je na komunikáciu s obcami určený
mu  oznámil  ďalšie  podmienky,  ktoré  je  potrebné  pre  odkúpenie  pozemkov  splniť.
Základom je existencia projektu, ktorú je nutné priložiť ku žiadosti spolu s potvrdením o
tom, že sa parcelu sa neuplatňuje reštitučný nárok. Toto potvrdenie vydáva Okresný úrad
Senica  a žiadosť o  jeho vydanie  už bola podaná Projektant  pošle cenovú ponuku na
vypracovanie projektu v predbežnej sume cca 2500€ čo je primeraná cena. K nej však
treba  pripočítať  ešte  iné  poplatky,  ktorú  budeme  musieť  platiť  za  stanoviská  iných
odborníkov (plyn, elektrina…). Pretože Ing. Šagát pracuje priamo v budove ZSE, hneď
sme zistili, či nie je problematické dodávanie elektriny pre IBV – zodpovedný pracovník
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nás informoval, že to je možné vybudovaním novej trafostanice, ktorá bude dimenzovaná
tak, aby zvládla aj predpokladanú nasledujúcu výstavbu. Momentálne teda čakáme na 2
návrhy projektu, aby sme ich mohli posúdiť.
P. Kadič sa informoval, ako funguje váženie komunálneho odpadu. Starosta odpovedal, že
až na malé problémy, ktoré sa sporadicky s vážením vyskytnú asi v dôsledku technickej
chyby,  to  funguje  celkom v  dobre.  Takmer  60 % celkového vyprodukovaného  odpadu
vytvorí DSS, čo obci znižuje percento vytriedenosti. DSS sa snaží o zvýšenie separácie,
ale niektorý odpad to skrátka neumožňuje (plienky). Zmluvu s Technickými službami bude
potrebné každopádne prehodnotiť – situácia je komplikovaná v tom, že občania sa snažia
viac separovať, produkovať menej KO, ale TS Senica chcú zarobiť a navyšujú ceny. Zatiaľ
za prvý polrok to vyzerá tak, že občania + DSS vyprodukujú asi o 1/3 menej odpadu ako
minulý rok (bolo to 71 ton). Preto ešte nevieme, ako hospodárenie s KO dopadne, cena za
1kg bola totiž vypočítaná práve podľa množstva odpadu za minulý rok.
P. Kadiča zaujímalo, aké sú najbližšie investičné akcie na leto: Starosta odpovedal, že
peniaze z rezervného fondu by bolo možné použiť na riešenie havarijného stavu (výtlkov)
na  miestnych  komunikáciách  (pred  Jednotou,  okolo  DSS  a  v  Hoštákoch).  Už  bola
vypracovaná cenová ponuka a miesta opráv sú vyznačené sprejom. Najproblematickejší je
vjazd  do  Hošták,  kde  je  cesta  najhoršia.  K  označeným  výtlkom  bolo  na  základe
požiadavky P. Rybnikára pridané ešte jedno miesto v Hoštákoch. Ak by poslanci súhlasili s
opravou,  mohla  by  prebehnúť  ešte  počas  prázdnin.  Starosta  sa  ich  preto  spýtal,  či  s
investíciou súhlasia. Všetci súhlasili. P. Jobb požadal, aby sa opravila aj cesta, ktorá vedie
k jeho domu.
Na opravu chodníka pred pánom Kozmom, ktorý je v najhoršom stave bol oslovený pán
Vanek.  Prisľúbil  cenovú  ponuku,  miesto  i  2x  navštívil  ale  žiaľ  zatiaľ  ponuku  neposlal,
pravdepodobne má významnejšie zákazky a budeme musieť ešte počkať.
Investícia je potrebná i na obloženie stien kultúrneho domu, ktoré by ich chránilo pred
poškodením stolmi a je vo výške cca 500€.
P. Kadič sa pýtal, aká je celková cena za vybudovanie prístupu ku Kaplnke, v rozpočte to
bolo 2000€.  Účtovníčka obce mu odpovedala,  že to je 3800€. Suma je vyššia ako sa
predpokladalo, lebo sa dosť zásadne zvýšili ceny stavebného materiálu.
P.  Kadič  sa  pýtal,  či  v prípade  ak  príde  k poškodeniu  pomníkov  na  cintoríne  je  obec
poistená.  Navrhol  ,aby  boli  dvaja  ľudia,  ktorí  by  kosenie  zabezpečovali.  Starosta
odpovedal, že obec poistená je, má len jedného zamestnanca, ktorý sám kosí a ak by mal
pomníky ešte prikrývať, trvalo by to veľmi dlho. Preto občanov obec informuje, keď sa
bude kosiť, aby si pomníky pozakrývali. V iných obciach nerobia ani to, len vyhlásia, aby si
prišli pomníky po kosení poupratovať.
P. Kadičová navrhla, aby sa zakúpila malá kosačka, ktorou by sa okolo pomníkov kosilo,
čím by sa predišlo ich znečisteniu.
P. Kadič sa spýtal, či sa budú nejako odstaňovať stromy, ktoré podľa neho ohrozujú ľudí
na ceste okolo „palachov“. Starosta o takýchto stromoch nemá vedomosť napriek tomu, že
tadiaľ  pravidelne  beháva,  ale  situáciu  preverí.  Čo  sa  týka  kosenia  okolo  cesty  na
biokoridoroch, je dohodnutá spolupráca s družstvom z Častkova, riaditeľ sľúbil, že nám to
pokosí, nakoľko naše kapacity na to nestačia. 
P. Fenyvéšiová upozornila na to, akým spôsobom nakladá s pôdou spoločnosť, ktorá ju v
okolí našej obce obhospodaruje.  Starosta odpovedal, že listom (prečítal ho) požiadal o
preskúmanie situácie OǓ Senica, RUVZ Senica aj PPA, ale žiaľ odpoveď zatiaľ nedostal.
P.  J.  Čech zo  svojho uhľa  pohľadu komentoval  udalosti  exkurzie  do  veterného parku,
starosta mu oponoval s tým, že niektoré z nich nie sú objektívne a pravdivé. P.  Čech
požiadal  P.  Rybnikára,  aby  prečítal  stanovisko  ministerstva  pôdohospodárstva,  čo  aj
spravil.
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P.  K.  Blažeková sa  spýtala,  prečo si  spoločnosť vybrala  pre veterný  park práve obec
Rohov, zdá sa jej to podozrivé. Na to jej starosta odpovedal, že pravdepodobne podľa
veternej mapy, iné informácie nemá a treba si ich pýtať od samotnej spoločnosti.
Starosta informoval, že spoločnosť už nepríde na diskusiu s občanmi, pravdepodobne ju
odradila  malá  účasť  občanov  na  predchádzajúcej  diskusii  aj  exkurzii.  Pripravuje  len
informačné letáky.
P. Kadičová sa spýtala poslancov, ako by hlasovali, či za vybudovanie veterného parku
alebo proti. Odpovedali jej, že to urobia na základe vôle väčšiny občanov obce.
Starosta  navrhol,  aby  sa  uskutočnil  prieskum  verejnej  mienky  o  tejto  otázke  formou
dotazníka. Hlasovať bude každý občan nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci Rohov.
Hlasovací  lístok  si  vyzdvihne  proti  podpisu  na  OÚ,  tam  ho  odovzdá  do  zapečatenej
schránky. Hlasovanie môže prebiehať aj dlhšiu dobu (2-3 týždne) a v prípade potreby aj
cez jeden víkend. Verejný prieskum je výhodnejší ako referendum, ktoré nemusí v našej
obci  byť  platné.  Dôvodom je,  že do voličov sa  započítavajú  aj  dievčatá  z  DSS, ktoré
nehlasujú. Prieskum naproti tomu bude platný vždy.
Pán Kadič – podľa neho nie je šťastné riešenie dotazník, kvôli COVID a nie každý môže
prísť na obecný úrad počas týždňa.
P. Ľ. Kadičová navrhla, aby bol pri hlasovaní prítomný aj zástupca, ktorý nebude z obce. 
P. J. Čech poukázal na to, že mu bola starostom obce vypovedaná nájomná zmluva na
pozemok. Uviedol, že poslanec J. Kadič sa bol na mieste presvedčiť o situácii a podľa
neho nič neporušil. J. Kadič jeho slová potvrdil s tým, že stĺpiky sú pohyblivé a preto s
výpoveďou nesúhlasí.
Starosta uviedol, že nájomná zmluva bola riadne schválená aj so všetkými ustanoveniami
vrátane tých, ktoré ju umožňujú vypovedať. Jedným z nich je, že plot nesmie mať pevné
základy, aby sa dal v prípade potreby kedykoľvek rýchlo odstrániť. To však p.Čech porušil
– stĺpiky plotu zabetónoval a tým vytvoril drobnú stavbu, ktorá už vyžaduje ohlásenie a tiež
nie je v zmluve bez súhlasu prenajímateľa povolená. Preto starosta považuje výpoveď za
oprávnenú.  P.  Čech  sa  dožadoval  toho,  aby  bola  výpoveď  odsúhlasená  poslancami.
Starosta, napriek svojmu presvedčeniu, že to nie je potrebné, s tým súhlasil. Preto oslovil
poslancov a vyzval ich, aby hlasovali - prejavili slovne svoj súhlas/nesúhlas s výpoveďou
nájomnej zmluvy pre p. Čecha, čo aj spravili. P. Rybnikár súhlasil, F. Nemeček súhlasil aj
M. Ravasová súhlasila s výpoveďou zmluvy. 
14. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
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Uznesenie č. 16/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č.  16/2021 berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rohov za rok 2020

Za:   4 poslanci
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ zobralo stanovisko kontrolóra k ZÚ za rok 2020 na vedomie. 

Uznesenie č. 17/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 17/2021 schvaľuje záverečný účet obce
Rohov za rok 2020 bez výhrad.

Hlasovanie:

Za:    4 poslanci
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: OZ schválilo záverečný účet obce Rohov - bez výhrad.

Uznesenie č. 18/2021

Obecné  zastupiteľstvo   obce  Rohov  uznesením č.  18/2021 berie  na  vedomie  správu
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Rohov za rok 2020.

Hlasovanie:

Za:    4 poslanci
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Obecné zastupiteľstvo zobralo správu audítora na vedomie. 

Uznesenie č. 19/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č.  19/2021 schvaľuje  zmenu rozpočtu
obce Rohov na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b, c zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu :

Bežné príjmy :     1 945,00 EUR
Kapitálové príjmy :            0,00 EUR
Finančné príjmové operácie :     11 657,28 EUR

Príjmy celkom:         13 602,28 EUR
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Bežné výdavky :     1 959,40 EUR
Kapitálové výdavky :     1 621,80 EUR                  
Finančné výdavkové operácie :            0,00 EUR                

Výdavky celkom:   3 581,20 EUR

Hlasovanie:

Za:     4 poslanci
Proti:   0 poslancov
Zdržalo sa:   0 poslancov

Výsledok hlasovania: Zmena rozpočtu na rok 2021 – schválená.

Uznesenie č. 20/2021

Prebytok rozpočtu v sume 68 681,10 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a)  a b)  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,  navrhujeme
použiť na :

- na vysporiadanie rozdielu finančných operácií    49 442,62  EUR
     

     V  zmysle  ustanovenia  §  16   odsek  6  zákona  č.583/2004  Z.  z.  o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších  predpisov  sa  na  účely  tvorby  peňažných  fondov  pri  usporiadaní  prebytku
rozpočtu obce podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku
vylučujú :

● nevyčerpané prostriedky  školského stravovania na stravné  podľa ustanovenia
§140-141  zákona  č.245/2008  Z.z. o  výchove  a  vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume   1 115,13 EUR,

● nevyčerpané  prostriedky  zo sociálneho  fondu podľa  zákona  č.152/1994  Z.z.
o sociálnom fonde  v sume              434,08  EUR,

● nevyčerpané prostriedky školné deti v materskej škole v sume  237,35 EUR,
● nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky (strava predškoláci) v sume 418,80

EUR,
● nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume            629,86 EUR,
● nevyčerpané prostriedky – grant cirkvi                                                     50,00 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške   16 772,06 EUR.

Hlasovanie:
Za:    4 poslanci
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Tvorba rezervného fondu za rok 2020 – schválená. 
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Uznesenie č. 21/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 21/2021 schvaľuje použitie rezervného
fondu  na bežné výdavky – havarijný stav miestnych komunikácií,  kapitálové výdavky a
splatenie istiny bankového úveru podľa finančných možností obce.

Hlasovanie:
Za:    4 poslanci
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Použitie rezervného fondu – schválené. 

Uznesenie č. 22/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 22/2021 schvaľuje Doplnok k Zmluve  o
vykonávaní posudkovej činnosti.

Za:   4 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo prijaté.
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