
Uznesenieč.47:
- Schval'uje za zapisovateťku p. Martu Bugošovú a za navrhovatelov Marek Molnrir, Marta
Bugošová a za overovatelbv: Ing. Bartolomej Vasiť a Slavomír Štovčík
Za: 7 Proti:O

Uznesenie č.48:
- oz berie na vedomie kontrolu uznesení

Za: 7 Proti:O

Uznesenie č.49:
- OZ schvaťuje rozpočet na rok 2022 abeňe na vedomie návrh rozpočtu na roky 2O23-2024

Za: 7 Proti:O

Uznesenie č.50:
_ oZ schvaíuje úpravu rozpoětu na rok 2021

Za: 7 Proti: 0

Uznesenie č. 51:
- OZ schval'uje navýšenie poplatku za HM pre občanov 1,1orí nemajú TP v obci na sumu 500.-
€ - platné nájomné zmluvy. Neschvah\e lzatvátranie nových nájomných zmlúv na HM pre
občanov mimo Tp v obci

Za:1 Proti:0

Uznesenieč.52l
- OZ schvaťuje navýšenie poplatku za TKO na 16,- € na osobu a kalendárny rok

Za:1 Proti: 0

Uznesenieč.53:
- OZ schval'uje VZN o miestnych daniach a poplatkoch na urovni roka 202l
Za:4 Proti: 3

Uznesenieč.54:
- OZ schval'uje prenájom pre Berry Garden časti parcely č. 924 - ,,C" o qfmere 54 m2 na
zriadenie parkoviska pred objektom vo vlastníctve uvedenej spoločnosti
Za:1 Proti:0

Uznesenieč.55:
- OZ berie na vedomie žiadosť Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a žiada
o spresnenie požiadaviek voěi obci pri organizovaní uvedeného podujatia

Za:7 Proti:0
Uznesenieč.56:
- OZ žiada o doplnenie predloženej žiadosti s vytvorením GP na uvedené parcely a vl,týčenie
parciel v teréne
Za:7 Proti:O



Uznesenieč.57:
- OZ berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o činnosti obce a podmienkach otvorenia ÚPD
- pripomienku p. Veroniky Pethó-Szóke a používanie zábavnej pyrotechniky mimo Silvestra
- návrh p. Slavomíra Štovčíka na vybudovanie chodníka v časti obce Kríž-Rómska osada
- iníbrmáciu o krádežiach psov ktorá sa rozmohla v obci

Za:1 Proti:O

Marta Bugošová
Zástupkyňa starostuobce

Marta Bugošová - zapisovatel'ka
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lng. Bartolomej Vasil'

Ing. tJubomír Šimko


