Obec Mokrý Háj
Obecný úrad č. 6, 908 65 Mokrý Háj

ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrom Háji konaného dňa 04.07.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
Starosta obce privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a otvoril 17. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Mokrom Háji. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Igor Dirgas
Štefan Tokoš
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Jaroslav Kucharič
Mária Kunáková
Pavol Stašák
Predložené návrhy boli prijaté prítomnými poslancami obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil: Ing. Zdenka Karasová
2. Návrh programu
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh programu
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
4. Rekonštrukcia miestnej komunikácie - správa
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
6. Záverečný účet obce za rok 2017
7. Úprava rozpočtu - druhá
8. Počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie
9. Právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom – kúpa a zámena
10. Komunitný plán sociálnych služieb
11. Zásady odmeňovania poslancov OZ
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh uznesenia
15. Záver
K návrhu programu nemali poslanci obecného zastupiteľstva pripomienky a predložený
návrh programu bol schválený.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadania
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.06.2016 bolo uložené
obecnému úradu zabezpečiť odkúpenie pozemku od Mgr. Eriky Macovej. Obecný úrad
pripravil návrh kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Návrh
zmluvy bol predložený Mgr. Macovej, do dnešného dňa však zmluva podpísaná nebola –
úloha trvá. Iné úlohy neboli uložené obecnému úradu ani neboli navrhnuté žiadne
odporúčania starostovi obce.

4. Rekonštrukcia miestnej komunikácie - správa
Výzvy z Programu rozvoja vidieka zatiaľ vyhlásené neboli, z tohto dôvodu sa spomalili práce
na rekonštrukcii miestnej komunikácie. Bude sa pokračovať na osadení 3 ks kanalizačných
šácht a 3 ks uličných vpustí. Všetky šachty budú zakryté betónovými poklopmi. Miestna
komunikácia sa vyrovná. Dôležité bude vyriešiť možnosti financovanie tejto stavby či už zo
súkromných zdrojov alebo z dotácií.

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Starosta obce predložil poslancom Správu nezávislého audítora, ktorý vykonal audit účtovnej
závierky obce Mokrý Háj k 31.12.2017. Správa obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát
a poznámky spolu so súhrnom významných účtovných zásad a účtovných metód. Poslanci sa
s predloženou správou podrobne oboznámili a správu audítora z auditu účtovnej závierky
k 31.12.2017 zobrali na vedomie.

6. Záverečný účet obce za rok 2017
Starosta obce predložil poslancom Záverečný účet Obce Mokrý Háj a celoročné hospodárenie
za rok 2017, ktorý vypracovala účtovníčka obecného úradu. Poslanci sa podrobne oboznámili
s predloženým záverečným účtom za rok 2017 a následne ho bez výhrad schválili. Prebytok
rozpočtu v sume 20 414,58 € schválili použiť na kapitálové výdavky obce. Záverečný účet
Obce Mokrý Háj za rok 2017 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).

7. Úprava rozpočtu - druhá
Účtovníčka obecného úradu vypracovala návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2018, ktorý
starosta obce predložil poslancom na schválenie. Jedná sa o druhú úpravu rozpočtu v roku
2018. Poslanci sa s predloženým návrhom oboznámili a predložený návrh bez výhrad
schválili. Návrh úpravy tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).

8. Počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie
Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb má obecné zastupiteľstvo povinnosť
určiť na nasledujúce volebné obdobie počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu.

Podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa počet poslancov určuje podľa počtu obyvateľov obce. Podľa počtu obyvateľov
obce Mokrý Háj, ktorý je 711 obyvateľov, je počet poslancov 5 až 7. Starosta obce navrhol,
aby zostal počet poslancov aj v nasledujúcom volebnom období 2018-2022 v počte 7
poslancov tak ako doteraz a rozsah výkonu funkcie starostu obce v rozsahu 1. Poslanci
s návrhom starostu súhlasili a určili na nové volebné obdobie počet poslancov obecného
zastupiteľstva v počte 7 a rozsah výkonu funkcie starostu obce v rozsahu 1.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).

9. Právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom – kúpa a zámena
Na základe porealizačného zamerania stavby – multifunkčné ihrisko bol vypracovaný
geometrický plán na odčlenenie časti označenej ako diel 1 z parcely č. 250/2 vo výmere 9 m2,
ktorá je vo vlastníctve Veroniky Tokošovej, rod. Pukančíkovej, trvale bytom Mokrý Háj č.
155. Obec Mokrý Háj požiadala o odkúpenie tejto časti pozemku z dôvodu právneho
usporiadania vlastníckeho práva k pozemku, na ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko, za
cenu 1,66 € za m2. Poslanci schválili kúpu pozemku pre obec od Veroniky Tokošovej za cenu
1,66 €/m2 o výmere 9 m2, celkom kúpna cena 14,94 €.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).
Vlastníci pozemku – Vladimír Šenk rod. Šenk, trvale bytom 909 01 Skalica, Dr. Ľ. Okánika
2902/12 C, Sabína Pelčáková rod. Pelčáková, trvale bytom 908 51 Holíč, Kpt. Nálepku
1199/12, Juraj Válka, rod. Válka, trvale bytom 909 01 Skalica, Pod Hájkom 1447/15,
Katarína Válková rod. Šimková, trvale bytom 909 01 Skalica, Pod Hájkom 1447/15, Ing.
Vladimír Hrušecký rod. Hrušecký, trvale bytom 908 65 Mokrý Háj 53, Ing. Mária Hrušecká
rod. Medlenová, trvale bytom 908 65 Mokrý Háj 53 požiadali Obec Mokrý Háj o zámenu
pozemku p. č. 516, o výmere 2323 m2, orná pôda v k. ú. Mokrý Háj, podľa vypracovaného
geometrického plánu na oddelenie pozemkov p. č. 522/15-30, číslo 280/2018, ktorý vyhotovil
GEOSPOL s.r.o., Sasinkova 8, Skalica a úradne overil Okresný úrad Skalica, katastrálny
odbor za novovytvorené pozemky vo vlastníctve obce Mokrý Háj nasledovne:
 pozemok p. č. 522/17 o výmere 770 m2, orná pôda v k. ú. Mokrý Háj – Vladimír Šenk
rod. Šenk, trvale bytom 909 01 Skalica, Dr. Ľ. Okánika 2902/12 C a Sabína Pelčáková
rod. Pelčáková, trvale bytom 908 51 Holíč, Kpt. Nálepku 1199/12
 pozemok p. č. 522/20 o výmere 770 m2, orná pôda v k. ú. Mokrý Háj – Juraj Válka,
rod. Válka, trvale bytom 909 01 Skalica, Pod Hájkom 1447/15 a manželka Katarína
Válková rod. Šimková, trvale bytom 909 01 Skalica, Pod Hájkom 1447/15
 pozemok p. č. 522/22 o výmere 770 m2, orná pôda v k. ú. Mokrý Háj – Ing. Vladimír
Hrušecký rod. Hrušecký, trvale bytom 908 65 Mokrý Háj 53 a manželka Ing. Mária
Hrušecká rod. Medlenová, trvale bytom 908 65 Mokrý Háj 53.
Všetky geodetické práce, právne služby a návrh na vklad do katastra budú hradiť účastníci
zámennej zmluvy, ktorí požiadali o zámenu pozemkov. Poslanci obecného zastupiteľstva so
žiadosťou vlastníkov pozemku súhlasili a zámenu pozemkov schválili.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).

10. Komunitný plán sociálnych služieb
Obecný úrad v spolupráci so zariadením pre seniorov vypracoval Komunitný plán sociálnych
služieb z dôvodu novelizácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. Poslanci sa oboznámili s návrhom komunitného plánu, ktorý bol
zosúladený s novelou zákona o sociálnych službách a predložený návrh schválili.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).

11. Zásady odmeňovania poslancov OZ
S účinnosťou od 01.04.2018 platí novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, ktorá upravila § 25 ods. 7 a 8. Novela zákona o obecnom
zriadení ustanovila maximálnu výšku odmeny poslanca obecného zastupiteľstva. Podrobnosti
o spôsobe určenia výšky odmeny poslancov síce naďalej zostávajú predmetom zásad
odmeňovania poslancov, avšak je limitované ustanoveným finančným stropom. Z nového
znenia vyplýva, že odmena poslanca obecného zastupiteľstva sa odvíja vždy od základného
mesačného platu starostu obce, teda bez započítania prípadného zvýšenia platu starostu obce
podľa § 4 ods. 2 druhej vety zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest. Na základe uvedeného bol spracovaný predložený návrh nových
Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Mokrom Háji, ktorými sa budú
riadiť podmienky odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva od 01.08.2018. Poslanci
predložený návrh schválili.
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).

12. Rôzne
 Práce na uprataní točne sa začali, budú dokončené do konca mesiaca október 2018.
Pôvodný termín nebol dodržaný, nakoľko prišlo k poruche techniky – Caterpilar p.
Tokoša bol pokazený.
 Chodník k ROD – zmena termínu z dôvodu finančných prostriedkov, chodník sa začne
realizovať v mesiaci august.
 Zrealizoval sa orez stromov – 2 lipy u kostola.
 Budova MŠ od Bronických bola zateplená.
 Prebehla oprava miestneho rozhlasu v obci, bol pridaný reproduktor pred RD č. 210.
 Na obecnú kanalizáciu bolo napojených 5 rodinných domov zo siedmych
nepripojených. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie vykoná po
prázdninách následnú kontrolu pripojenia sa na kanalizačnú sieť.
 Kontrola vodomerov, výmena, plombovanie.
 Dažďová kanalizácia od kostola, pred MŠ a OcÚ – august, september.
 Starosta obce sa zúčastnil na Sneme ZMOS v Bratislave, spoločného zasadnutia
predsedníctva ZMOS a SMO ČR v Bratislave, rokovania Rady ZMOS na Táloch, na
zasadnutí Rady ZMO Záhorie v Moravskom Sv. Jáne a na rokovaní Klubu starostov a
primátorov okresu Senica v Moravskom Sv. Jáne.
 Štát ukladá obciam povinnosti, za výkon ktorých obciam neplatí – sociálne veci,
školstvo. Novelou zákonníka práce boli zamestnancom zvýšené príplatky za
zmennosť, nadčasy, čo sa týka zamestnancov zariadenia pre seniorov. V oblasti












školstva sa pedagogickým zamestnancom pridalo na platoch 3x po 6%, od 01.01.2019
bude pridaných 10% a následne ďalších 10%. V súčasnosti doplácame na chod MŠ
4 000 €.
ZMOS - Komunálna reforma nebola rozdiskutovaná, 28 rokov sa verejná správa
decentralizovala, teraz chce štát naspäť centralizovať – školstvo, sociálne veci,
stavebné úrady, návrh zrušiť obecné úrady do 1000 obyvateľov.
Zákon o odpadoch – štát chce zobrať obciam, na území ktorých sú skládky TKO
poplatok za uloženie odpadu, navrhuje sa poplatok odvádzať do Environmentálneho
fondu, ktorý ho bude prerozdeľovať.
Nová povinnosť pre obce - udržiavať chodníky (uhŕňanie snehu, ľadu), obec nemá
zamestnancov ani finančné prostriedky na plnenie tejto povinnosti.
Od 01.01.2019 budú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.
GDPR - 25.05.2018 vstúpila do platnosti nová legislatíva na ochranu osobných údajov
prevzatá z EÚ. Pri nedodržaní tejto právnej normy hrozia samosprávam vysoké
pokuty. ZMOS žiada výnimku pre samosprávu.
Webová stránka obce – technické problémy, bola napadnutá hackermi. Bola urobená
záloha systému, aktualizácia a upgred bezpečnosti. Nová webová stránka zatiaľ
nebude z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
V týždenníku Záhorák bol publikovaný rozhovor, v ktorom náš starosta obce Ing.
Peter Pobuda zhodnotil uplynulé 4 roky v samospráve - ako predseda ZMO Záhorie.
Kultúra v obci v 2. štvrťroku – obecná akcia pri príležitostí osláv Dňa matiek, pri
príležitosti MDD - celodenný výlet detí MŠ obecným autobusom na kultúrne
podujatie do Trnavy, oslavy Svätého Urbana - „Hurbánok pod Novými Horami“ –
sviatočná procesia ku kaplnke sv. Urbana, kde sa konala svätá pobožnosť, športové
podujatie - oslavy 65. výročia založenia futbalu v obci.
V miestnom rozhlase sa budú hlásiť relácie o zákaze vytvárania čiernych skládok
v okolí obce a o zákaze vhadzovať akýkoľvek odpad do obecnej kanalizácie. Prišlo
k poškodeniu kalového čerpadla, ktoré sa muselo dať opraviť.

13. Diskusia
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala počas celého rokovania.
Jaroslav Kucharič, poslanec – Čo stojí orezanie lipy?
Starosta – Cena za orez je v závislosti od veľkosti stromu. Orez jednej lipy stojí cca 500,00 €.
Jaroslav Kucharič, poslanec – Pred rodinným domom č. 42 je potrebné vyčistiť kanál.
V prípade búrky môže prísť k zatopeniu ulice.
Starosta – v mesiaci 9/2018 sa plánuje zrekonštruovať dažďová kanalizácia.
Štefan Tokoš, poslanec – odvodnenie príkopy pred rodinným domom p. Poláka.
Starosta – nie sú momentálne finančné prostriedky.
Pavol Stašák, poslanec – pozemok za 3 RD v časti Hoštáky je obecný?
Starosta – Nie. Pozemok je fyzických osôb. Obec neuvažuje o vykúpení pozemkov.
Igor Dirgas, poslanec – Sťažnosť p. Zajíca, rodinný dom č. 8 – problém s parkovaním,
oprava aut, vytečený olej na ceste.

Starosta – pán Jánošík bol upozornený, náprava nenastala. Opätovné rokovanie s pánom
Jánošíkom.
Ing. Miroslav Lipták, občan – na skládke na točni bola urobená úprava a ďalej sa robí ďalšia
navážka. Aký je termín dokončenia úpravy skládky?
Starosta – plánovaný termín bol do 30.06.2018. Pokazila sa technika – porucha caterpiláru,
ktorý úpravu vykonáva.
Ing. Miroslav Lipták, občan – žiada preložiť reproduktor miestneho rozhlasu pred rodinný
dom p. Stanislava Poláka, z dôvodu zlej zrozumiteľnosti.
Starosta – reproduktor bude preložený
Ing. Miroslav Lipták, občan – koľko finančných prostriedkov obec poskytuje na futbalové
ihrisko, stále sa robí nejaká údržba.
Starosta – dotácia bola 5 700 € ročne, bola zvýšená na 6 500 €, nakoľko sa obecný futbalový
klub rozšíril o ďalšie mužstvo – prípravku. Kosenie futbalového ihriska sa zabezpečuje
starostovou kosačkou do ktorej starosta zháňa pohonné hmoty sponzorsky. Obecný futbalový
klub momentálne nemá hospodára, práce robí kto má kedy voľno a chuť pracovať. Ak sa
nájde niekto kto bude chcieť robiť hospodára za mesačnú odmenu 100,00 €, budeme radi.
Ing. Miroslav Lipták, občan – či by sa dalo obmedziť kosenie futbalového ihriska a nekosilo
sa v nedeľu v ranných hodinách, kosačka robí hluk.
Starosta – kosenie by sa obmedziť nedalo, nakoľko nie je hospodár, kosí sa vo voľnom čase
a to je väčšinou v sobotu a v nedeľu.

14. Návrh uznesenia
Návrhová komisia predložila obecnému zastupiteľstvu nasledovné uznesenia, ktoré boli
poslancami obecného zastupiteľstva schválené:
Hlasovanie: (za – 6 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0).

UZNESENIA
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrom Háji konaného dňa
04. júla 2018
K bodu č. 4 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie - správa
UZNESENIE č. 119/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
berie na vedomie
správu o rekonštrukcii miestnych komunikácií.

K bodu č. 5 – Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
UZNESENIE č. 120/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017.

K bodu č. 6 – Záverečný účet obce
UZNESENIE č. 121/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
s ch v a ľ u j e
a) Záverečný účet obce Mokrý Háj za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 20 414,58 €, zisteného 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 na tvorbu rezervného fondu vo výške 20 414,58 €
c) čerpanie rezervného fondu v sume 20 414,58 € slovom dvadsaťtisícštyristoštrnásť eur
päťdesiatosem eurocentov na kapitálové výdavky obce.

K bodu č. 7 – Úprava rozpočtu - druhá
UZNESENIE č. 122/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu obce Mokrý Háj.

K bodu č. 8 – Počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné
obdobie
UZNESENIE č. 123/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Mokrý Háj, v počte 7.
UZNESENIE č. 124/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Mokrý Háj takto: v rozsahu 1 – plný úväzok.

K bodu č. 9 - Právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom – kúpa a zámena
UZNESENIE č. 125/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
s ch v a ľ u j e
kúpu pozemku časť parcely 250/2 označenej ako diel 1 vo výmere 9 m2 v celosti 1/1 v k. ú.
Mokrý Háj vytvorenú geometrickým plánom č. 231/2018 vypracovaným dňa 13.03.2018
geodetom Ing. Zuzanou Havičovou, GEOSPOL s.r.o. Skalica, autorizačne overeným dňa
15.03.2018 Ing. Ivanom Príkazským, úradne overeným Okresným úradom Skalica,
katastrálny odbor, dňa 19.03.2018 pod č. 126/18, od predávajúcej – Veronika Tokošová, rod.
Pukančíková, nar. 31.01.1954, trvale bytom Mokrý Háj 155, cena za 1 m2 je 1,66 €, cena
celkom za prevádzaných 9 m2 je 14,94 €, slovom štrnásť eur deväťdesiatštyri centov – podľa
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

UZNESENIE č. 126/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
s ch v a ľ u j e
zámenu pozemku p. č. 516, o výmere 2323 m2, orná pôda v k. ú. Mokrý Háj, vlastníci
pozemku – Vladimír Šenk rod. Šenk, nar. 19.12.1984, trvale bytom 909 01 Skalica, Dr. Ľ.
Okánika 2902/12 C, Sabína Pelčáková rod. Pelčáková, nar. 16.02.1993, trvale bytom 908 51
Holíč, Kpt. Nálepku 1199/12, Juraj Válka, rod. Válka, nar. 05.01.1980, trvale bytom 909 01
Skalica, Pod Hájkom 1447/15, Katarína Válková rod. Šimková, nar. 07.07.1985, trvale
bytom 909 01 Skalica, Pod Hájkom 1447/15, Ing. Vladimír Hrušecký rod. Hrušecký, nar.
12.05.1983, trvale bytom 908 65 Mokrý Háj 53, Ing. Mária Hrušecká rod. Medlenová, nar.
1.11.1982, trvale bytom 908 65 Mokrý Háj 53, podľa geometrického plánu na oddelenie
pozemkov p. č. 522/15-30, číslo 280/2018, ktorý vyhotovil GEOSPOL s.r.o., Sasinkova 8,
Skalica a úradne overil Okresný úrad Skalica, katastrálny odbor za novovytvorené pozemky
vo vlastníctve obce Mokrý Háj nasledovne:

 pozemok p. č. 522/17 o výmere 770 m2, orná pôda v k. ú. Mokrý Háj – Vladimír Šenk
rod. Šenk, nar. 19.12.1984, trvale bytom 909 01 Skalica, Dr. Ľ. Okánika 2902/12 C
a Sabína Pelčáková rod. Pelčáková, nar. 16.02.1993, trvale bytom 908 51 Holíč, Kpt.
Nálepku 1199/12
 pozemok p. č. 522/20 o výmere 770 m2, orná pôda v k. ú. Mokrý Háj – Juraj Válka,
rod. Válka, nar. 05.01.1980, trvale bytom 909 01 Skalica, Pod Hájkom 1447/15
a manželka Katarína Válková rod. Šimková, nar. 07.07.1985, trvale bytom 909 01
Skalica, Pod Hájkom 1447/15
 pozemok p. č. 522/22 o výmere 770 m2, orná pôda v k. ú. Mokrý Háj – Ing. Vladimír
Hrušecký rod. Hrušecký, nar. 12.05.1983, trvale bytom 908 65 Mokrý Háj 53 a
manželka Ing. Mária Hrušecká rod. Medlenová, nar. 1.11.1982, trvale bytom 908 65
Mokrý Háj 53.
Všetky geodetické práce, právne služby a návrh na vklad do katastra hradia účastníci
zámennej zmluvy, ktorí požiadali o zámenu pozemkov.

K bodu č. 10 – Komunitný plán sociálnych služieb
UZNESENIE č. 127/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
s ch v a ľ u j e
Komunitný plán sociálnych služieb obce Mokrý Háj.

K bodu č. 11 – Zásady odmeňovania poslancov OZ
UZNESENIE č. 128/2018
Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji
s ch v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Mokrý Háj.

15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov schváleného programu, diskusii a prijatí uznesenia zo
zasadania obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a
17. zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Mokrom Háji, 06.07.2018
Overovatelia zápisnice:
Igor Dirgas

v. r.

Štefan Tokoš

v. r.

Zapisovateľka:
Ing. Zdenka Karasová

Ing. Peter Pobuda v. r.
starosta obce

