
Uznesenia z  XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku
konaného dňa 7.12.2021

Uznesenie č. 70/2021
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) schvaľuje program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rudník
4. Správa hlavnej kontrolórky obce Rudník
5. Návrh  zmeny  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o miestnych  daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Zmena rozpočtu Obce Rudník na rok 2021
7. Rozpočet Obce Rudník na roky 2022 – 2024
8. Všeobecne  záväzné  nariadenie   o určení  podrobností  financovania  a výšky

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
9. Majetkovoprávne veci
10. Schválenie  ceny  za  odvedenie  a čistenie  odpadovej  vody  splaškovou

kanalizáciou
11. Voľba prísediaceho na súde 
12. Rôzne 
13. Interpelácie poslancov
14. Záver

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

B)  schvaľuje:  návrhovú komisiu v zložení: Jana Zemanová, Jaroslav Dinžik

  overovateľov zápisnice: MVDr. Martin Cibulka, Ing. Štefan Duga

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 71/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie kontrolu uznesení.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -



Uznesenie č. 72/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Rudník na I. polrok 2022 podľa predloženého návrhu.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 73/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku  berie na vedomie   Správu hlavnej kontrolórky obce
Rudník zo dňa 1.12.2021.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 74/2021
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:
A)  prerokovalo  návrh  poslanca  Ing.  Štefana  Dugu  o výške  poplatku  za  komunálny  odpad
a drobný stavebný odpad vo výške 22,00 € na osobu a rok.

hlasovali za:  Ing. Štefan Duga,
hlasovali proti: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Jana Zemanová
zdržali sa hlasovania:   Ing. Pavol Konečný

B) schvaľuje výšku poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2022 vo
výške 25,00  € na osobu a rok.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Pavol Konečný, Jana Zemanová
hlasovali proti:   Ing. Štefan Duga 
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 75/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a  miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.  6/2021,
ktorým sa novelizuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 zo dňa 16.12.2020. 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Pavol Konečný, Jana Zemanová
hlasovali proti:   Ing. Štefan Duga 
zdržali sa hlasovania:   -



Uznesenie č. 76/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje  3. zmenu  rozpočtu na r. 2021 s celkovými 
príjmami vo výške 696 509,00 €   a s celkovými   výdavkami vo výške 696 509,00 €.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 77/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2022-2024,

B)  schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce  na roky 2022 - 2024  bez 
      programovej štruktúry,

C)  schvaľuje rozpočet  na r. 2022 s celkovými príjmami vo výške 796 014,00 € a s celkovými 
      výdavkami vo výške 796 014,00 €,

D)  berie na vedomie rozpočet na r. 2023 a r. 2024,

E)  poveruje starostku obce v zmysle §11 ods.4. písm. b) Zákona  č. 369/1990 Zb. vykonávať
zmeny rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka 2022 rozpočtovými opatreniami v zmysle
§ 14 ods. 2 písm. a). b) Zákona č. 583/2004 Z. z., pričom každé rozpočtové opatrenie môže byť
do výšky 3.000,- € (slovom tritisíc Eur). Uvedená právomoc sa týka bežného a kapitálového
rozpočtu.

  
hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 78/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku  schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenia  č. 5/2021 o
určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník.

  
hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -



Uznesenie č. 79/2021

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) schvaľuje  kúpu  časti  nehnuteľnosti  zapísanej  Okresným  úradom  Myjava,
katastrálnym  odborom  na  LV  č.  3346 pre obec  a  k.ú.  Rudník:  pozemku  parcely
registra „C“ číslo 18002/4 – záhrady vo výmere 420 m2 podľa geometrického plánu č.
070/2021 vypracovaného dňa 20.7.2021 Vladimírom Fašánekom a úradne overeného
dňa  24.11.2021  katastrálnym  odborom  Okresného  úradu  v Myjave  pod  č.j.  G1-
485/2021,  odkupovaná  nehnuteľnosť  je  pozemok  novovzniknutej  parcely  C  KN
18002/6  –  zast.plocha  vo  výmere  2  m2,  ktorá  vznikla  z pozemku  C  KN  parc.č.
18002/4 – o celkovej výmere 420 m2  od  vlastníkov: Rastislav Klč, nar. 3.10.1978 a
Miroslava Klčová, rod. Konečníková, 22.8.1979, obaja trvale bytom 906 23  Rudník,
Rudník 401 za celkovú kúpnu cenu 4,- Eur (slovom štyri eurá).Obec Rudník odkúpi
uvedený pozemok kúpnou zmluvou za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov
pod miestnou komunikáciou č. 33c. 

B) schvaľuje zámer predaja majetku podľa osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov
a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Rudník, odpredaj
novovzniknutej parcely „C“ KN č. 18173/4 o výmere 78 m2, druh pozemku zastavaná
plocha  a nádvorie,  vzniknutej  odčlenením  od pozemku  parcely  registra  „C“  KN
evidovanej na katastrálnej mape ako parc.č. 18173/1 – zastavaná plocha a nádvorie, na
základe geometrického plánu č. 070/2021 vypracovaného dňa 20.7.2021 Vladimírom
Fašánekom a  úradne  overeného  dňa  24.11.2021  katastrálnym  odborom Okresného
úradu v Myjave  pod č.j.  G1-485/2021, kupujúcim:  Rastislav  Klč,  nar.  3.10.1978 a
Miroslava Klčová, rod. Konečníková, 22.8.1979, obaja trvale bytom 906 23  Rudník,
Rudník 401. Odčlenený novovytvorený pozemok, ktorý je predmetom odpredaja,  sa
nachádza  v tesnej  blízkosti  rodinného  domu  žiadateľov  a vzhľadom  na  jeho
umiestnenie a zrekonštruovanú miestnu komunikáciu č. 33c v susedstve, obec tento
pozemok nevyužíva na účel miestnej komunikácie. Pozemok je iba zatrávnený a nie je
upravený na  pôvodný účel  využitia.  Možnosti  jeho  využitia  sú  vzhľadom na  jeho
polohu  obmedzené  pre  iných  užívateľov.  Obec  Rudník  ho  nepotrebuje  na  plnenie
svojich úloh. 
Cena  bude  stanovená  znaleckým  posudkom,  ktorého  vyhotovenie  hradia  kupujúci,
rovnako ako náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti. 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 80/2021

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) schvaľuje  kúpu  časti  nehnuteľnosti  zapísanej  Okresným  úradom  Myjava,
katastrálnym  odborom  na  LV  č.  2282 pre obec  a  k.ú.  Rudník:  pozemku  parcely
registra „C“ číslo 18002/1 – záhrady vo výmere 534 m2 podľa geometrického plánu č.
070/2021 vypracovaného dňa 20.7.2021 Vladimírom Fašánekom a úradne overeného



dňa  24.11.2021  katastrálnym  odborom  Okresného  úradu  v Myjave  pod  č.j.  G1-
485/2021,  odkupovaná  nehnuteľnosť  je  pozemok  novovzniknutej  parcely  C  KN
18002/7 – zastavaná plocha vo výmere 2 m2, ktorá vznikla z pozemku C KN parc.č.
18002/1 –o celkovej  výmere 534 m2  od  vlastníka:  Ivan Vrbovský, nar.  29.3.1978,
bytom Priekopnícka 158, 821 06 Bratislava za celkovú kúpnu cenu  4,- Eur (slovom
štyri  eurá).  Obec  Rudník  odkúpi  uvedený  pozemok  kúpnou  zmluvou  za  účelom
vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou č. 33c. 

B) schvaľuje zámer predaja majetku podľa osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov
a v súlade  so  Zásadami  hospodárenia  a nakladania  s majetkom  Obce  Rudník,  na
odpredaj novovzniknutej parcely„C“ KN č. 18173/3 o výmere 84 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, vzniknutej odčlenením od pozemku parcely registra „C“
KN  evidovanej  na  katastrálnej  mape  ako  parc.č.  18173/1  –  zastavaná  plocha
a nádvorie,  na  základe  geometrického  plánu  č.  070/2021  vypracovaného  dňa
20.7.2021 Vladimírom Fašánekom a úradne overeného dňa 24.11.2021 katastrálnym
odborom  Okresného  úradu  v Myjave  pod  č.j.  G1-485/2021  kupujúcemu:  Ivan
Vrbovský, nar. 29.3.1978, bytom Priekopnícka 158, 821 06 Bratislava 
Odčlenený  novovytvorený  pozemok,  ktorý  je  predmetom odpredaja,   sa  nachádza
v tesnej  blízkosti  pozemku  a hospodárskej  budovy  žiadateľa  a vzhľadom  na  jeho
umiestnenie a zrekonštruovanú miestnu komunikáciu č. 33c v susedstve, obec tento
pozemok nevyužíva na účel miestnej komunikácie. Pozemok je iba zatrávnený a nie je
upravený na  pôvodný účel  využitia.  Možnosti  jeho  využitia  sú  vzhľadom na  jeho
polohu  obmedzené  pre  iných  užívateľov.  Obec  Rudník  ho  nepotrebuje  na  plnenie
svojich úloh. 
Cena  bude  stanovená  znaleckým  posudkom,  ktorého  vyhotovenie  hradí  kupujúci,
rovnako ako náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti. 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 81/2021

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) schvaľuje  kúpu  časti  nehnuteľnosti  zapísanej  Okresným  úradom  Myjava,
katastrálnym  odborom  na  LV  č.  1343 pre obec  a  k.ú.  Rudník:  pozemku  parcely
registra „C“ číslo 18010 – zast.plocha vo výmere 406 m2 podľa geometrického plánu
č.  070/2021  vypracovaného  dňa  20.7.2021  Vladimírom  Fašanekom  a  úradne
overeného dňa 24.11.2021 katastrálnym odborom Okresného úradu v Myjave pod č.j.
G1-485/2021,  odkupovaná nehnuteľnosť  je  pozemok novovzniknutej  parcelyC KN
18010/2 – zast.plocha vo výmere 3 m2, ktorá vznikla z pozemku C KN parc.č. 18010
–o celkovej  výmere  408  m2  od   vlastníkov:  Ján  Vrbovský,  nar  19.3.1975,  bytom
Cabanova  24,  84102 Bratislava  a   Ivan  Vrbovský,  rod.  Vrbovský,  nar.  29.3.1978,
bytom Priekopnícka 158, 821 06 Bratislava.



Obec Rudník odkúpi  uvedený pozemok kúpnou zmluvou za účelom vysporiadania
vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou č. 33c. 

 

B) schvaľuje zámer predaja majetku podľa osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov
a v súlade  so  Zásadami  hospodárenia  a nakladania  s majetkom  Obce  Rudník,  na
odpredaj novovzniknutej parcely„C“ KN č. 18004/2 o výmere 64 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, vzniknutej odčlenením od pozemku parcely registra „C“
KN evidovanej na katastrálnej mape ako parc.č. 18004 – zastavaná plocha a nádvorie,
na  základe  geometrického  plánu  č.  070/2021  vypracovaného  dňa  20.7.2021
Vladimírom Fašanekom a úradne overeného dňa 24.11.2021 katastrálnym odborom
Okresného úradu v Myjave pod č.j. G1-485/ kupujúcim: Ján Vrbovský, nar 19.3.1975,
bytom  Cabanova  24,  841  02  Bratislava  a   Ivan  Vrbovský,  rod.  Vrbovský,  nar.
29.3.1978, bytom Priekopnícka 158, 821 06 Bratislava, rovnodielne, každý v ½. 
Odčlenený novovytvorený pozemok, ktorý je predmetom odpredaja,  sa nachádza pred
rodinným  domom,  ktorého  vlastníkmi  sú  kupujúci.  Obec  túto  časť   pozemku
nevyužíva na účel miestnej komunikácie. Pozemok je iba zatrávnený a nie je upravený
na  pôvodný  účel  využitia.  Možnosti  jeho  využitia  sú  vzhľadom  na  jeho  polohu
obmedzené  pre  iných  užívateľov.  Obec Rudník  ho  nepotrebuje  na  plnenie  svojich
úloh,  nakoľko  nepotrebuje  rozširovať  miestnu  komunikáciu  č.  33c,  ktorá  už  bola
zrekonštruovaná v potrebnom rozsahu. 
Cena  bude  stanovená  znaleckým  posudkom,  ktorého  vyhotovenie  hradia  kupujúci,
rovnako ako náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti. 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 82/2021
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) berie  na vedomie  žiadosť Romana Svinkáska,  bytom 906 23  Rudník,  Rudník 159,  o 
predĺženie nájomnej zmluvy a o odpustenie časti nájmu za Pohostinstvo v Rudníku 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

B) schvaľuje predĺženie doby prenájmu  priestorov pohostinstva v Rudníku  za nájomné vo
výške  50,-  Eur/1  mesiac  (slovom  päťdesiat  eur)  na  obdobie  1  roka  od  01.01.2022  do
31.12.2022 nájomcovi Romanovi Svinkáskovi, 906 23  Rudník, Rudník č. 159,  ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
Obce Rudník  z dôvodu, že p. Roman Svinkásek ako doterajší nájomca si riadne plní svoje
povinnosti  uhrádza nájomné za prenajaté priestory. 



hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

C)  schvaľuje  odpustenie nájmu  za nebytové priestory Pohostinstva v Rudníku za obdobie
kalendárnych mesiacov január, február, marec a  december 2021 v celkovej   výške 200,00 €,
t.j. 4 mesiace po 50,00 €.  
 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 83/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje predĺženie doby prenájmu  časti  pozemku
parcely  registra  „C“ evidovaného  na  katastrálnej  mape ako parc.č.  25509/47 –  zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Rudník o výmere 300 m2 za nájomné vo výške 2,- Eur/1m2/rok =
600,-  Eur/rok (slovom šesťsto eur) na obdobie 4 rokov za účelom užívania  pozemku ako
odstavnej plochy nájomcovi VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o., 907 01  Myjava, Prostredná
1226, IČO: 43828663, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Rudník  z dôvodu, že Obec Rudník predmetnú
časť  pozemku v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh a spoločnosť VIRAGO parts
Slovakia,  spol.  s r.o.  ako  doterajší  nájomca  tejto  časti  pozemku  riadne  uhrádzal  nájomné
vyplývajúce  z doterajšej  nájomnej  zmluvy  a je  vlastníkom  susediacich  nehnuteľností
a budovy súp.č. 115. 

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová, Peter Srnánek
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 84/2021
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:
A) ruší uznesenie č. 24 B/2017 zo dňa 21.3.2017, ktorým bola schválená cena za odvedenie

a čistenie odpadovej vody verejnou splaškovou kanalizáciou pre 9 rodinných domov vo
výške 2,7762 €/m3 na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021.

B) schvaľuje  Potvrdenie o cene č. 0239/2021/V-PC zo dňa 23.11.2021 vydaného Úradom
pre  reguláciu  sieťových  odvetví,  Bajkalská  27,  P.O.BOX 12,  820 07  Bratislava  27,
ktorým  predlžuje  platnosť  a účinnosť  potvrdenia  o  cene  č.  0822/2017/V-PC  zo  dňa
21.02.2017  na  obdobie  do  31.  decembra  2022,  kde  cena  za  odvádzanie  a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou je vo výške 2,7762 €/m3.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová, Peter Srnánek
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -



Uznesenie č. 85/2021

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) berie na vedomie informáciu o voľbe  prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste
nad Váhom 

B) volí do funkcie prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom pani Elenu
Tomišovú, bytom 906 23  Rudník, Rudník 366 na obdobie rokov 2022-2025

hlasovali za: Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný, Jana Zemanová, 
                     Peter Srnánek
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   MVDr. Martin Cibulka

Uznesenie č. 86/2021

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) berie na vedomie  informáciu o výsledku obchodných verejných súťaží vyhlásených
obcou Rudník na odstavné plochy dňa 13.10.2021

B) schvaľuje prenájom odstavnej plochy č. 3 nájomcovi Matúšovi Kňazskému, bytom 
906 23 Rudník,  č. 380, byt č. 8 za podmienok uvedených v nájomnej zmluve, ktorá 
bola prílohou vyhlásenej OVS s účinnosťou od 15.12.2021

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová, Peter Srnánek
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -

Uznesenie č. 87/2021

     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) berie na vedomie žiadosť realitného makléra Jána Mareka, bytom 906 15 Priepasné, č.
103 o územnoplánovaciu informáciu

B) nesúhlasí   so  spôsobom  využitia  pozemku  parcela  E  KN  č.   22424  na  chov
hospodárskych zvierat  ani na výstavbu objektov priemyselnej výroby

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav  Dinžík, Ing. Štefan Duga, Ing. Pavol Konečný,
                      Jana Zemanová, Peter Srnánek
hlasovali proti:    -             
zdržali sa hlasovania:   -




