Obec Raslavice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
24.06.2021 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – D. Baláž, P. Saloky, G. Gdovin, P. Demo,
M. Kovalčin, J. Jarina, D. Pribula, A. Lamanec, M. Rakoš – starosta obce, Š. Buranovský –
prednosta OcÚ, L. Paľová – hlavná ekonómka

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie o 18:20 h.

2. Ustanovenie pracovných funkcií
Starosta obce podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – D. Baláž, J. Jarina Hlasovanie: za: 4 zdržali sa: 2
Mandátová komisia – P. Demo Hlasovanie: za: 6
Overovatelia zápisnice – P. Saloky, M. Kovalčin Hlasovanie: za: 4 zdržali sa: 2
Zapisovateľka – M. Duraková

3. Schválenie zverejneného programu
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Ustanovenie pracovných funkcií
3. Schválenie zverejneného programu
4. Schválenie doplňujúceho-upraveného programu
5. Zloženie sľubu poslanca p. Ing. Anton Lamanec
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
7. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
8. Schválenie záverečného účtu za r. 2020
9. Správa nezávislého audítora za rok 2020

10. Rozpočtové opatrenia č. 5, č. 6
11. Návrh – VZN č. 1/2021 O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
12. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy p. Obšut
13. Dodatok k zmluve p. Timko
14. Zmluva o zriadení vecného bremena ul. Hájová
15. Zmluva o zriadení vecného bremena IN REN p. Imrich Goliáš
16. Rôzne (Stratégia fungovania Kultúrneho domu, Komisia verejného poriadku a životného
prostredia)
17. Diskusia
18. Záver

Hlasovanie: za: 6

4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu
M. Rakoš – starosta obce – oboznámil prítomných s upraveným programom rokovania
D. Baláž – Prišla žiadosť p. Tomáška ohľadom osadenia značky na ulici Kláštorná?

(18:30h. - prišiel poslanec G. Gdovin)

1. Otvorenie zasadnutia
2. Ustanovenie pracovných funkcií
3. Schválenie zverejneného programu
4. Schválenie doplňujúceho-upraveného programu
5. Zloženie sľubu poslanca p. Ing. Anton Lamanec
6. Žiadosť rodiny Kohútovej, ul. Čergovska o pripojenie na verejnú kanalizáciu
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
8. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
9. Schválenie záverečného účtu za r. 2020
10. Správa nezávislého audítora za rok 2020
11. Rozpočtové opatrenia č. 5, č. 6
12. Návrh – VZN č. 1/2021 O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
13. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy p. Obšut
14. Dodatok k zmluve p. Timko
15. Zmluva o zriadení vecného bremena ul. Hájová

16. Zmluva o zriadení vecného bremena IN REN p. Imrich Goliáš
17. Rôzne (Stratégia fungovania Kultúrneho domu, Komisia verejného poriadku a životného
prostredia)
18. Diskusia
19. Záver
Hlasovanie: za: 7

5. Zloženie sľubu poslanca p. Ing. Milan Vrábeľ
P. Ing Anton Lamanec zložil sľub poslanca.

Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 8

Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 8

Uznesenie č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
že na uprázdnený mandát poslanca OZ nastupuje ako náhradník Ing. Anton Lamanec, ktorý
24.06.2021 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Raslaviciach

Hlasovanie: za: 8

6. Žiadosť rodiny Kohútovej, ul. Čergovská o pripojenie na verejnú kanalizáciu
M. Rakoš – starosta obce – prečítal žiadosť rodiny Kohútovej a rozobral problematiku.
p. Kohút – Cesta sa nedá vyvlastniť? Kanalizácia by sa dala do cesty.
M. Rakoš – starosta obce – Nie je to jednoducho riešiteľná záležitosť. Už viac krát sme to riešili
s rodinou na pozemku ktorej je kanalizačná prípojka, ale bezvýsledne. V Raslaviciach je ešte
viacero domov, ktoré nemajú kanalizačnú prípojku.
J. Jarina – Nemáme tu nákres situácie? Sme tu viacero hláv, či nenájdeme nejaké riešenie.
M. Rakoš – starosta obce – vyzval poslanca P. Salokyho, aby jeho komisia oslovila p.
Minarikovú.

Uznesenie č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu od p. Kohúta
A) p o v e r u j e
komisiu verejného poriadku a životného prostredia prejednať možnosti riešenia
problému s dotknutými vlastníkmi predmetnej parcely

Hlasovanie: za: 8

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020
M. Rakoš – starosta obce – ospravedlnil pani kontrolórku za neprítomnosť a vyzval
ekonómku p. Paľovú, aby ho prečítala.
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2020 a vysvetlila niektoré body.
A. Lamanec – Viete aké máme divadlá v Raslaviciach? Prvé divadlo Na skok a druhé Obecný
podnik a môžem uviesť príklad: parkovisko pri MŠ na Toplianskej ulici.
M. Rakoš – starosta obce – Nie je to k bodu programu, ale vysvetlím to. Podali ste trestné
oznámenie, nikto mi nedokázal, že som niečo zlé urobil. Už viac krát som ponúkol aby nejaký
poslanec prevzal funkciu konateľa Obecného podniku. Všetko je otvorené a transparentné.
J. Jarina – Poznáme optiku pána Lamanca. Pre nezainteresovaných, obec a obecný podnik sú
dva subjekty medzi ktorými sa prelievajú peniaze, takže vždy idú peniaze pre obec. Toto by
sa malo rozobrať na Valnom zhromaždení a nezaťažovať teraz OZ.
A. Lamanec – citoval z nezistených zdrojov čo a aký by mal byť sociálny podnik.

Uznesenie č. 33/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Hlasovanie: za: 7

proti: 1 (A. Lamanec)

8. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
M. Rakoš – starosta obce – vyzval k predneseniu hodnotiacej správy.
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – predniesla hodnotiacu správu.
M. Rakoš – starosta obce – otvoril diskusiu, nikto sa neprihlásil.

Uznesenie č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2020

Hlasovanie: za: 8

9. Schválenie záverečného účtu za r. 2020
M. Rakoš – starosta obce – vyzval ekonómku p. Paľovú, aby prešla záverečný účet.
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – prešla záverečný účet.
M. Rakoš – starosta obce – poďakoval p. Paľovej za držanie rozpočtu aj za primeranú kritiku
pri jeho tvorbe aj držaní.
J. Jarina – vyžiadal si vysvetlenie k rezervnému fondu a zriadeniu fondu na rozvoj obce.
M. Rakoš – starosta obce – Budeme to brať do úvahy pri tvorbe nového rozpočtu.
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – Rezervný fond sa ešte do konca roka môže použiť aj na
bežné výdavky hlavne pre Covid-19.

Uznesenie č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s ch v a ľ u j e
celoročné hospodárenie obce Raslavice za rok 2020 bez výhrad

Hlasovanie: za: 7

proti: 1 (A. Lamanec)

Uznesenie č. 36/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) schvaľuje
Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 do rezervného fondu vo výške
181 702,33
B) berie na vedomie
účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 v sume + 584 230,88 eur,
C) schvaľuje
preúčtovanie účtovného výsledku hospodárenia za rok 2020 na účet 428 – Nerozdelený zisk
z minulých rokov

Hlasovanie: za: 8

10. Správa nezávislého audítora za rok 2020
M. Rakoš – starosta obce – vyzval p. Paľovú k predneseniu tejto správy.
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – prečítala audit v mene pána audítora.

Uznesenie č. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2020

Hlasovanie: za: 7

zdržal sa: 1 (M. Kovalčín – odišiel z miestnosti)

11. Rozpočtové opatrenia č. 5, č. 6
M. Rakoš – starosta obce – vyzval ekonómku k ich objasneniu.
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – objasnila rozpočtové opatrenia a predniesla návrhy.
J. Jarina – Príjem z prenajatých budov – Medika, z čoho to je?
M. Rakoš – starosta obce – To sú peniaze, ktoré Obecný podnik dostane od štátu, je to čistý
príjem obce.
D. Baláž – Je na to uzatvorená nejaká zmluva alebo dohoda?
M. Rakoš – starosta obce – Je, zmluva medzi obcou a Obecným podnikom, je na stránke
obce.

Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2021 a rozpočtové opatrenie č. 6/2021

Hlasovanie: za: 8

12. Návrh – VZN č. 1/2021 O určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev
P. Saloky – Nanovo schvaľujeme 9 ulíc, je to doplnenie, ostatné názvy už boli prejednané okrem
Slnečnej, bola tam polemika v názve Slnečná alebo Družstevná.

Uznesenie č. 39/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 1/2021
O určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Hlasovanie: za: 8

13. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy p. Obšut
M. Rakoš – starosta obce – Vieme už o čom sa jedná, prerokovávali sme to už, pán Obšut
obhospodarováva tento pozemok už dlhú dobu, s iným návrhom nikto neprišiel a všetko je
zákonne splnené aby mohlo prebehnúť podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.

Uznesenie č. 40/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
kúpno-predajnú zmluvu o predaji majetku obce, ktorou Obec Raslavice odpredáva kupujúcemu
Štefanovi Obšutovi svoj spoluvlastnícky podiel 16/56 na pozemku parcela č. CKN 341 o
výmere 618 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č. 1532 v k. ú Vyšné Raslavice
žiadateľovi p. Štefanovi Obšutovi, bytom Vyšná 263/6, 086 41 Raslavice v cene 1,- € za m2 za
cenu určenú uznesením Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach č. 71/2020 zo dňa 14.12.2020
v sume 1,- eur/m2 , spolu za 177,- eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona
č. 138/91 Zb., o majetku obcí, § 9a, ods.8 písm. b) prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že sa jedná o parcelu, ktorú Štefan Obšut užíva desaťročia a podpísanie tejto
kúpno- predajnej zmluvy
Hlasovanie: za: 8

14. Dodatok k zmluve p. Timko
M. Rakoš – starosta obce – Hlavný dôvod dodatku je uvedený v bode 1, nedodanie vyjadrení
SPP. Do konca júna sa mala zrealizovať cesta na ulici Hájová. Dali nám nový termín, aby sme
vedeli všetko zrealizovať do novembra 2021. Časť cesty je už vykúpená, ale časť nie. Už sme
podali projekt aj na tretiu cestu – ul. Slnečná, lebo je to zdĺhavý proces.
A. Lamanec – Čo v dodatku dohody znamená vzájomná spolupráca?
M. Rakoš – starosta obce – Dohoda okrem iného spočíva aj v tom, že náklady na cestu nám
preplatí pán Timko.

Uznesenie č. 41/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) m e n í
uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Raslavice č. 68/2019 zo dňa 06.09.2019 takto:
„Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach súhlasí so spolufinancovaním rodiny Timkovej na
vybudovanie 400 m miestnej komunikácie bez asfaltového povrchu a 300 m inžinierskych sietí
( voda, plyn, kanalizácia ) v lokalite Raslavice v k. ú. Nižné Raslavice vo výške 50 %
preukázateľných nákladov za podmienok :

-

financovanie na základe písomnej výzvy obce Raslavice – splatnosť 14 dní
termín ukončenia vybudovania miestnej komunikácie a inžinierskych sietí podľa článku
III. Dohody je 31.11.2021
b) s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Dohode o vzájomnej spolupráci zo dňa 16.09.2020 v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 28.12.2020 v znení tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia

Hlasovanie: za: 7

zdržal sa: 1 (P. Saloky)

( 20:05h. – poslanec M. Kovalčín odišiel z rokovania OZ)

15. Zmluva o zriadení vecného bremena ul. Hájová
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil príčinu uzavretia tejto zmluvy.

Uznesenie č. 42/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena č.0848/VSD/2021 pre stavbu „Raslavice, Hájová –
rozšírenie NN siete pre VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice a jej podpísanie starostom
obce.

Hlasovanie: za: 7

16. Zmluva o zriadení vecného bremena IN REN p. Imrich Goliáš
M. Rakoš – starosta obce – Pán Goliáš potrebuje zlegalizovať pripojenie na kanalizáciu a ako
u podnikateľa kolaudácia prebieha ináč ako u bežného občana. Potrebuje písomné vyjadrenie
obce k zlegalizovaniu prípojky. Robí s potravinami, preto asi dostal také podmienky.

Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena IN REN - v k.ú. Nižné Raslavice na parcele registra
CKN 867/5, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3070 m2., podľa
geometrického plánu č. 53383541-50/2021 zo dňa 23.6.2021 vypracovaný Ing. Branislavom

Trudičom, Pod papierňou 1487/39, 085 01 Bardejov , autorizačne overil Ing. Zlatica
Molnárová. Povinný z vecného bremena Obec Raslavice, Hlavná 154/30, Raslavice zriaďuje
touto zmluvou v prospech oprávneného z vecného bremena Imrich Goliaš -LIANA GOLF,
Lopúchovská 734/1, Raslavice vecné bremeno in rem spočívajúce v práve trpieť prechod
kanalizačnej prípojky na parcelu CKN 159/3 a schvaľuje podpísanie tejto zmluvy

Hlasovanie: za: 7

17. Rôzne
a) Stratégia fungovania kultúrneho domu po rekonštrukcii
M. Rakoš – starosta obce – predniesol myšlienky a vízie, ktoré konzultoval s pánom Jozefom
Ždiľom, ktorý má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Prešiel nám projekt ozvučenia kinosály
a preto to v budúcnosti chceme využívať čo najefektívnejšie. Ďalej chceme zakúpiť
stohovateľné stoličky a ostaneme pri okrúhlych stoloch. Zo skladu chceme vytvoriť nahrávacie
štúdio v spolupráci s pánom Herstekom z Bardejova a vytvoriť on line priestor. Dostali sme
žiadosť na spoluprácu aj od Slovenského rozhlasu. Dôležité je vedieť, či by sme do realizácie
takejto vízie išli. Investícia do rekonštrukcie takéhoto priestoru zo strany obce je cca 15 000€.
P. Demo – Prešiel projekt s rekuperáciou?
M. Rakoš – starosta obce – Je to čerstvo podané takže nemáme o tom informácie, peniaze by
mali byť, ale reálny výsledok ešte nepoznáme.
J. Jarina – Pri výmene strechy, ešte počas funkčného obdobia predošlého starostu, sa
vzduchotechnika už naspäť nenamontovala a údajne sa rozpredala.
A. Lamanec – Veď to vôbec nefungovalo, tak sa už naspäť nenamontovala. Priorita bola strecha
ktorá tiekla, chcela sa robiť klimatizácia, ale potom som ukončil volebné obdobie.
Stratégia a správa má byť poriadne vypracovaná, musí to mať nejakú podobu.
M. Rakoš – starosta obce – Ja chcem len vedieť, či sa vám táto myšlienka pozdáva, je to zatiaľ
vízia. Môžeme hľadať aj ďalšie možnosti, koncepty, aby sme kultúrny dom využívali častejšie
keď máme potenciál divadelnej sály.
D. Baláž – Vízia by sa mala robiť v širšom spektre s viacerými ľuďmi: komisia, OZ,
zamestnanci ZUŠ a pod.. Zatiaľ si predložil tvoju konkrétnu víziu.
M. Rakoš – starosta obce – Teraz ide o to, či nájdeme peniaze na prípravu.
P. Saloky – Dajme stretnutie a diskutujme na čo by sa kultúrny dom využíval.

Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A) b e r i e n a v e d o m i e
správu starostu obce o návrhu stratégie fungovania kultúrneho domu a jeho využitia

B) o d p o r ú č a
starostovi obce zvolať pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva, komisie kultúry
a odborníkov k danej problematike

Hlasovanie: za: 7

b) Komisia verejného poriadku
M. Rakoš – starosta obce – prečítal list poslanca P. Salokyho. Jeho stručný obsah a odpovede
pána starostu na otázky v ňom:
- Neuprataná obec. Je plán upratovania obce?
Taký plán nemáme a upratovanie závisí aj od toho koľko aktivačných pracovníkov máme
k dispozícii.
-

Plán čistenia jarkov.

Každý v blízkosti svojho pozemku by mal časť udržiavať aj keď je to obecný pozemok, aj
dakedy to tak bolo. K takému plánu sa ani neprikláňam.
-

Pochovávanie na cintoríne, výstavba nových chodníkov.

Bude sa realizovať, je to v pláne, bude to podľa počtu ľudí.
-

Riešenie vstupu autom na starý cintorín a zamedzenie prejazdu áut cez Hurku.

Čo sa týka cintorína je potrebné spracovať konkrétnu predstavu a na Hurku budú osadené
kvetináče, aby tam nechodili autá.
-

Úprava vonkajšieho priestoru okolo nájomného domu na ul. Čergovskej.

Pneumatiky sú pána Kačmára a ten ich napriek opakovanej výzve stále ešte neupratal.
-

Dokončenie ul. Vodárenskej.

Máme to v pláne aj v rozpočte, ale potrebujeme na to techniku.
-

Verejné osvetlenie na ul. Nad Železnicou.

Pracuje sa na doplnení svetelných bodov.
-

Koše v okolí futbalového ihriska.

Aj komisia verejného poriadku môže vygúgliť nejaké dobré ponuky na koše – kontajnery.
-

Suchý polder.

Hľadáme projektanta, ale k výstavbe musíme mať pozemky vo vlastníctve obce.
-

Dokončenie parku pri knižnici, vypratanie stavebného materiálu.

Ešte stále sa tam pracuje, návrh na park má spracovať pán Droblienka, máme podaný návrh
na vodnú nádrž s prírodnou filtráciou, čakáme na výzvu.

18. Diskusia
D. Baláž – Lavičky na detskom ihrisku sú osadené?
M. Rakoš – starosta obce – Lavičky už sú, ale nie sú ešte osadené.
D. Baláž – Ide leto a bolo by dobré, aby tieto lavičky tam boli.
G. Gdovin – Je potrebné opraviť preliezku a zamknúť vodovodnú šachtu v detskom parku pri
Komunitnom centre.
P. Demo – Občania ma tlačia, čo s opravou ciest v obci.
M. Rakoš – starosta obce – Zvolajme komisiu a určme plán poradia opráv.
J. Jarina – Ku kanálom v obci, sú kanály hlboké, ktoré potrebujú čistenie raz za dva až tri
roky, nebolo by zlé nájsť nejaký systém. Na správu a údržbu verejných priestranstiev môžeme
spracovať VZN.
G. Gdovin – Čo za stavba je na prielome Papajovej ulice?
M. Rakoš – starosta obce – Riešili sme podozrenie, že majiteľom susedného pozemku preteká
voda z kanála na ich pozemok.
D. Baláž – Sú už dokončené šatne v Kultúrnom dome? Začali sa už skúšky Raslavičanu aj
divadelníkov.
M. Rakoš – starosta obce – Dvere sú objednané, prídu tento týždeň, lavičky robí p. Petraško
a zrkadlá sú objednané.
D. Baláž – Skúšalo v divadelnej sále nejaké cudzie divadlo?
M. Rakoš – starosta obce – Áno, jednorazovo som ho vypožičal, v rámci dobrých vzťahov, p.
Ždiľovi.
D. Baláž – Riešila sa už žiadosť p. Tomaška k osadeniu značky?
Š. Buranovský – Riešil som to s policajtami, rieši sa projektová dokumentácia a následne sa
osadia značky.
P. Saloky – Potrebujem členov do Komisie verejného poriadku a životného prostredia.

Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
p. PharmDr. Dušan Pribula ako člena komisie verejného poriadku a životného prostredia

Hlasovanie: za: 7

Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
žiadosť o osadenie dopravného značenia na ul. Alejová od p. Ing. Tomáška

Hlasovanie: za: 7

D. Pribula – V akom štádiu je nadstavba nad zdravotným strediskom?
M. Rakoš – starosta obce – Je to vo fáze hodnotenia tohto projektu, dopĺňali sme ešte nejaké
veci do projektu.
J. Jarina – Na obecnom zastupiteľstve by malo odznieť, keď sa niečo historické udeje a preto
touto cestou by som chcel poďakovať všetkým zainteresovaným v oblasti postupu našich
futbalistov.
M. Rakoš – starosta obce – Pripravujeme 24.7.2021 zápas s reprezentáciou Slovenska vo
futbale (Šesták, Škrteľ, ...), v rozpočte ostali aj nejaké peniaze na koncert v rámci tohto
podujatia.
Š. Buranovský – prednosta OcÚ – Možno o tom ani neviete, ale máme šikovných aj mladých
futbalistov, tiež v rámci svojich súťaží sa umiestnili na pekných popredných miestach

19. Záver

Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /22:00 h./.

V Raslaviciach dňa 24.06.2021

Zapísala: Mgr. M. Duraková

Overovatelia zápisnice: P. Saloky

Starosta obce:

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

M. Kovalčín

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

Marek Rakoš

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

