Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom
konaného dňa 25. októbra 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom sa konalo v zmysle zákona č.
369/1990 Zb., §13, ods. 4, písm. a/. Rokovanie sa uskutočnilo v súlade s §12 uvedeného zákona
a pracovne sa riadilo v zmysle §11 zákona o obecnom zriadení. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Ján
Tešlár.
Privítal prítomných poslancov OZ, pracovníkov obecného úradu a ostatných hostí. Konštatoval, že na
zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, a preto je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
2. Kontrola uznesení
3. Správa z Obecnej rady
4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
5. Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ v školskom roku
2015/2016
6. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcich obdobiach.
7. Preriešenie Servisnej zmluvy s fi: JD Rozhlasy s.r.o.
8. Schválenie dodatku k Nájomnej zmluve na reštauráciu v Spoločenskom dome
9. Rôzne:
- Informácia AGRODATE s.r.o. o zámeroch na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Závadka
nad Hronom
- Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015
10. Diskusia
11. Záver.
Doplnenie programu v bode rôzne:
- Informácia o možnosti zavedenia Miestneho poplatku za rozvoj
- Informácia o výzvach z operačných programov v rámci Eurofondov
- Informácia o pohľadávkach na miestnych daniach a poplatkoch a poplatkoch za
splaškovú kanalizáciu
- Informácia o projekte verejného osvetlenia
- Rozpočtové opatrenie
Má niekto z poslancov návrhy na doplnenie programu ? Ak nie predkladám nasledovné návrhy:
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa:
Do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov: Ing. Jozef Kubanda, Ing. Viera Nosková
PaedDr. Jana Chlebušová
Za overovateľov zápisnice navrhujem týchto poslancov: Bc. Jozef Rusnák, Ing. Ján Bartošík
Vedením zápisnice poverujem: Ing. Alenu Lilkovú, prednostku OcÚ
Má niekto iný návrh, ak nie dávam hlasovať za predložený program a overovateľov zápisnice,
členov návrhovej komisie a zapisovateľku podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 154/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
schvaľuje,
aby rokovanie prebehlo podľa predloženého programu
schvaľuje zapisovateľku zápisnice: Ing. Alena Lilková
schvaľuje overovateľov zápisnice: Bc. Jozef Rusnák, Ing. Ján Bartošík
schvaľuje členov návrhovej komisie:

predseda: Ing. Jozef Kubanda
členovia: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing. Viera Nosková, PaedDr. Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr. Anna Gregušová,
Mgr. Peter Kvoriak, Ing. Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing. Viera Nosková, PaedDr. Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr. Anna Gregušová,
Mgr. Peter Kvoriak, Ing. Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc. Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.Kontrola uznesení
Mgr. Vladimír Šiška: predniesol kontrolu uznesení
z predchádzajúcich Obecných
zastupiteľstiev, a to z 25.8.2016 a 26.9.2016, písomne v prílohe
- zo strany poslancov neboli vznesené dotazy a pripomienky k plneniu uznesení
Uznesenie č. 155/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie
informáciu o kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing. Viera Nosková, PaedDr. Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr. Anna Gregušová,
Mgr. Peter Kvoriak, Ing. Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc. Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing. Viera Nosková, PaedDr. Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr. Anna Gregušová,
Mgr. Peter Kvoriak, Ing. Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc. Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Správa z Obecnej rady
Ján Tešlár: všetci ste správu mali k dispozícií, môžeme teraz ku konkrétnym bodom, alebo
v diskusii, veci, ktoré ste predniesli na Obecnej rade
I.
Ing.Jozef Kubanda: na OR sme rozoberali možnosti odvetrávania v kuchyni, reagovali na tie
kontakty, ktoré som dával, keď už bude urobená fasáda, aby nám ju neničila para, budova je
naša, kto to bude financovať
Ján Tešlár: hľadá dodávateľa, má niekoľko kontaktov, ponuky boli na cca 2000,-€, písomnú
dohodu nemáme žiadnu, ale ústne sme sa dohodli, že obec zateplí a ona sa bude podieľať na
odvetrávaní, financovať bude ona, s prácami pomôžeme aj z obce
Ing.Jozef Kubanda: menila v kuchyni ističe, treba počítať s výmenou celého elektrického
vedenia v kuchyni
Bc.Jozef Rusnák: bude odvetranie vonku?

Ing.Jozef Kubanda: nedalo by sa odvetrať cez staré dažďové zvody, treba pozrieť starú
dokumentáciu
Ján Tešlár: som s pani Bartošíkovou v kontakte, ak budem vedieť niečo nové, dám Vám vedieť
II.
Ing.Viera Nosková: kontajnery pri cintoríne, sú len pre cintorín?, je tam všetko možné, urobte
do rozhlasu ešte reláciu o triedení odpadu, ani vzduch vytlačený z pet-fliaš,
Ján Tešlár: doplníme ešte kontajnery na separované zložky odpadu, plasty sú na Paseke a pri
Spoločenskom dome, z rodinných domov zbierame po obci z vriec, na sklo sú kontajnery už
na každej ulici, zbierať by to mali všetko z Fi.Brantner, lenže v plastoch sa nachádza všetko
možné a keby sme to s aktivačnými pracovníkmi nepretriedili, tak 80% z celého objemu, by
sme museli zaplatiť ako za komunál, platí pravidlo, že ak v separovanom zbere je viac ako 50%
iného odpadu ako má byť napr.plasty, sklo, tak ide všetko do komunálu, obec to zaplatí, ak
občania nebudú dôsledne separovať ako majú, tak sa to odzrkadlí na zvýšenom poplatku za
TKO, teraz budú dostávať do domácností letáky, kde je farebne rozlíšené a popísané, čo kde
patrí, dostanú aj nové vrecia na plasty, v cintoríne sú dve miesta, kde je označené umelé vence
a druhé na trávu, ľudia hádžu všetko dokopy, aktivační to znova musia triediť, rozprával som
sa o návrhu uzamykať cintorín s p. farárom aj s ľuďmi, nie sú za také riešenie, nesúhlasia s tým
Ing.Viera Nosková: veď hodinu pred omšou a hodinu po omši by boli bočné brány otvorené,
hlavný vchod by bol stále otvorený, nikde na svete sa nechodí cez cintorín do roboty, do
obchodu, u nás áno, keby bol zatvorený, tak by sa ľudia naučili
Ján Tešlár: musela by sa zmeniť mentalita ľudí, to trvá dlho, pri cintoríne sme našli 4
pneumatiky, plný kontajner maliarskeho náradia, čo niekto doma maľoval
Mgr.Peter Kvoriak: skúsme to cez fotopasce
III.
Ján Tešlár: polícia nám postúpila priestupkový spis ohľadne vyvezeného odpadu na silážnych
jamách, oslovil som dotyčného pána a ukázal mi presne, že tam vyviezol zeminu a kamene,
lebo si kopal pivnicu, urobil som s ním záznam, zeminu si zobral späť, ťažko dokázať, že tam
priamo vyviezol, len keď niekoho prichytíme priamo pri čine
Mgr.Peter Kvoriak: neriešime priestupky na obci v správnom konaní ? , s týmto odpadom je to
hrozné
IV.
Ján Tešlár: čistenie Hámorského jarku zatiaľ nemôžeme robiť, lebo je tam mokro, sľúbil sa p.
Žofčín, že to prečistí, kríky vyrúbu z koryta naši aktivační pracovníci, nie je tam veľa vody,
opravíme ja kríž pri hlavnej ceste, dali sme urobiť nové vence, strieška v cintoríne na tabuli
oznamov bude do štvrtka urobená
V.
Ing.Jozef Kubanda: v akom stave sú práce na moste?
Ján Tešlár: most na Hronskej ulici pri lesnej správe sa robí,verejné obstarávanie vyhrala
fi: L-Stavex s.r.o., p. VladimírLipták, komisia bola z poslancov OZ a zástupcu LESOV SR š.p.,
Ing.Bartošík je poverený stavebným dozorom
Ing.Ján Bartošík: most je v stave rozpracovanosti, boli zabetónované opory, položené ička,
trapézový plech, do konca týždňa sa bude betónovať, teraz sú doložené aj nové ička, je ich osem
Ján Tešlár: stavebný dozor nariadil odoberať vzorky z každej várky betónu, musia byť
doložené certifikáty, musí byť vyfaktúrované do konca novembra, sú to financie naviac,
s ktorými sme nepočítali, ale musí to byť
VI.
Ján Tešlár: napísali sme na políciu aj SAD Zvolen vo veci výtržností Rómov v ranných
hodinách po rodinnej oslave, zo SAD odpísali, že registrujú sťažnosti vodičov, upovedomili
ich, že majú volať políciu, z polície sľúbili, že v tieto dni budú pri ranných spojoch hliadky

Uznesenie č. 156/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
berie na vedomie
Správu o činnosti obecnej rady v Závadke nad Hronom
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4.Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb
Ján Tešlár: je to rozsiahly materiál, mali ste to v e-mailoch
Ing.Alena Lilková: je to otvorený dokument, vždy sa niečo dá doplniť
Uznesenie č. 157/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016-2020
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ v školskom roku
2015-2016
PaedDr.Marta Vargová: stručne poinformovala o dosiahnutých výsledkoch žiakov, správa za
ZŠ je písomne v prílohe , zverejnená je na stránke školy aj obce
- ideme podľa inovovaného školského systému
- triedy máme zmiešané, neseparujeme deti, snažíme sa vyjsť v ústrety všetkým rodičom,
ale len pokiaľ nám to zákon dovolí
Ján Tešlár: boli sme s p. riaditeľkou priamo za ministrom školstva, aby nám pomohol niektoré
veci doriešiť, prísľub bol, pozvali sme ho aj k nám, teraz mi prišiel e-mail, že príde 3.11.2016
o 13.00 hodine splnomocnenec vlády pre rómske komunity k nám na Závadke, všetkých Vás
pozývam na toto stretnutie

mám nové informácie, že v školstve sa chystajú zmeny a to také, že školy pod 250
žiakov budú zlučované, čiže zostane len prvý stupeň a druhý stupeň sa bude spájať pre
viac obcí, chcú už od septembra tieto zmeny zaviesť, bude boj medzi starostami, kde
bude druhý stupeň
Mgr.Peter Kvoriak: boli aj znížené známky z chovania?
PaedDr.Marta Vargová: riešili sme niektoré veci aj s políciou, vekovo sú naši žiaci pod
trestnoprávnou hranicou, boli udelené aj znížené známky z chovania, hlavne za
neospravedlnené hodiny, mrzí ma, že v obci počúvam reči, že máme nekvalifikovaných
pedagógov, máme plnekvalifikovaných vyučujúcich, výchovy na druhom stupni vyučujú
pedagógovia, ktorí majú kvalifikáciu na výchovy z prvého stupňa, mrzí ma tiež, že rodičia dali
deti do školy na iné dediny, je to vôľa rodičov
Ján Tešlár: tak, ako povedala Mgr.Anna Gregušová zástupkyňa z MŠ , vo škôlke sa s deťmi
vytrápime, pripravíme ich do školy , tu sú s výchovou a všetkým rodičia spokojní, tam je dobre
a do školy ich zoberú na inú dedinu,
PaedDr.Jana Chlebušová: vidím u nás na Gymnáziu, že žiaci zo Závadky dosahujú vynikajúce
výsledky, to je výsledok kvalifikovaných pedagógov z našej ZŠ, toto treba šíriť ďalej,
Mgr.Anna Gregušová zástupkyňa pre MŠ: informatívne zhrnula dosiahnuté výsledky v MŠ,
pozvala všetkých na výstavu Dary zeme, správa je dostupná na stránke obce aj školy, písomne
tvorí prílohu zápisnice
Uznesenie č. 158/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom za školský rok
2015/2016
-

Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcich obdobiach.
Mgr.Vladimír Šiška: môžem konštatovať, že práca sa zlepšuje, nedostatky boli odstránené
Ing.Viera Nosková: je potrebné označiť obecné autá nálepkami, lebo už nie sú, na iných
dedinách majú autá označené
Ján Tešlár: boli označené, ale hneď to niekto odcudzil, bolo to ako magnetka, dáme urobiť
plastové nálepky a označíme autá, na Nisane zatiaľ drží, ten využívame len ojedinele, keď je
potrebné ísť niekde v extraviláne do terénu
Uznesenie č. 159/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrolách v predchádzajúcich obdobiach

Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Preriešenie Servisnej zmluvy s Fi: JD ROZHLASY
Ján Tešlár: preberali sme ju na minulom OZ , pripomienkovali ste ju a to v bodoch záručná
lehota 12 mesiacov, servisná prehliadka raz ročne 300,-€, boli si popozerať v obci, kde a ako
sú rozhlasy rozmiestnené, navrhli sme doplnenie rozhlasov na ulici Hronská za mostom, na
Záhradnej ulici, na Rázusovej ulici pri Hruškovcoch, musíme tam ale vytvoriť nové hniezda,
v obci máme 32 hniezd a 81 ampliónov, raz ročne by prišli skontrolovať hniezda, antény,
signál, ak Imro presne povie, čo je chybné, tak vedia poslať náhradný diel a Imro to vymení,
v prípade, že bude treba premerať frekvenciu alebo nastaviť smerové antény, to prídu raz za
polrok resp. za rok urobiť
Mgr.Kvoriak: ak neakceptujú naše pripomienky, navrhli sme z Obecnej rady, aby sa servisná
zmluva podpísala na dobu 1 rok
Uznesenie č. 160/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Schvaľuje
Servisnú zmluvu na miestny rozhlas pre fi:JD Rozhlasy s.r.o. na dobu 1 rok
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Schválenie Dodatku k nájomnej zmluve pre reštauráciu a kuchyňu v SD pre Bc.Zuzanu
Bartošíkovú
Ján Tešlár: dostali sme strohú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pripravili sme dodatok,
ktorý ste mali k dispozícií, viete, že teraz zateplíme, uvidíme na budúci rok, či terasu na jar
dovolíme znova postaviť, dali sme odstrániť nefunkčný telefónny automat a dáme preč aj ten
kameninový smetný kôš, vyrovnáme to zeminou, ešte doriešime to odsávanie
Uznesenie č. 161/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Schvaľuje
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve na priestory Reštaurácie a kuchyne v Spoločenskom dome
pre Bc.Zuzanu Bartošíkovú , Hviezdoslavova 226/82, Závadka nad Hronom

Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9.Rôzne
I.
Informácia fi:AGRODATE s.r.o. o zámeroch na poľnohospodárskej pôde
Ján Tešlár: na moje požiadanie nám zaslali tento list, v ktorom konštatujú a vysvetľujú, čo
robia a budú robiť v našom katastrálnom území na poľnohospodárskej pôde, zámer majú na
ministerstve pôdohospodárstva odsúhlasený na 5 rokov, pestujú liečivé byliny
Ing.Jozef Kubanda: mali by mať zverejnenú účtovnú uzávierku na internete, odkiaľ ten
uspokojivý hospodársky výsledok dosiahli
Ing.Viera Nosková: ministerstvo im to odsúhlasilo a na platobnej agentúre im to tiež preplatia
ako dotácie
Mgr.Peter Kvoriak: zatiaľ ten skorocel nekosia, zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy je
postavený na súkromno-vlastníckych vzťahoch, pokiaľ pošlú návrh zmluvy a vlastník pôdy
neurobí žiadny právny úkon voči nájomcovi, tak je zmluva platná, zákon chráni pôdu,
Ján Tešlár: možno sa zmení situácia po prebehnutí pozemkových úpravách
Mgr.Peter Kvoriak: po pozemkových úpravách budú zrušené všetky nájomné vzťahy a zmluvy
zo zákona, doterajší nájomca má ale prednostné právo na nájom, vlastníci sa musia aktivizovať
v tomto období, ak chcú nejakú zmenu, ale to veľmi predbiehame
Ing.Viera Nosková: ja som veľmi lámala, aby niekto zo Závadky zobral pôdu do nájmu, že mu
pomôžeme, aby sa pole obrábalo pole ako v susedných dedinách, ak sa nenájde nikto
z domácich, zasa to zoberú cudzí
Mgr.Peter Kvoriak: máme tu v obci pozemkové spoločenstvá Urbár, Pasienky, tieto môžu byť
splnomocnené od vlastníkov pôdy, aby rokovali o nájme, nie každý vlastník pôdy individuálne,
ešte má cez 400 ha Slovenský pozemkový fond, dnes je politika maximálne do 100 ha, viac
súkromník neutiahne, teraz sú informácie, že dotácie majú byť viazané na pracovné miesta
Jana Hrušková: musím pochváliť Obecný úrad, lebo je poza domy vykosené, rigoly na
odvádzanie dažďových vôd sú vyčistené
Uznesenie č. 162/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Berie na vedomie
Informáciu fi:AGRODATE s.r.o. o zámeroch na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Závadka nad
Hronom
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák

Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
II.
Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015
Ján Tešlár: mali ste správu v materiáloch
Uznesenie č. 163/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2015
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
III.
Objednávka plavárne pre ŠK FLIPPER Brezno
Ján Tešlár: plaváreň chcú na nátlak rodičov v nedeľu na jednu hodinu od 14.30 do 15.30 hodiny,
neviem koľko detí, žiadal som ju, aby doplnila počet detí a navrhla si cenu, žiadna odpoveď
neprišla, nájomná zmluva v minulosti bola schválená 20,-€/hodinu v dňoch, kedy bola plaváreň
otvorená a 30,-€/hodinu v deň, kedy nebola plaváreň otvorená pre verejnosť
Jana Hrušková: dajme tak ako bolo predtým
Ing.Viera Nosková: navrhujem 25,-€/hodinu, deti sa sprchujú a voda tečie, či pre 5 detí alebo
20 detí
Ing.Jozef Kubanda: čo vlastne predložila žiadateľka, navrhla nejakú cenu?
Ján Tešlár: túto objednávku: máme záujem o prenájom bazéna na tréningové hodiny ŠK
FLIPPER Horehronie na celý školský rok 2016/2017 pre deti MŠ a ZŠ z obcí Horehron, každú
nedeľu od 14.30 do 15.30 hodiny. V prípade dohody činnosť plánujeme začať od 6. novembra
2016.
Bc.Jozef Rusnák: treba zistiť počas tejto hodiny návštevnosť na plavárni
Ján Tešlár: je to mimo hodín pre verejnosť a naši zamestnanci tam už sú
Ing.Jozef Kubanda: takže zvýšené náklady predstavuje len voda v sprchách, dajme 30,€/hodinu
Jana Hrušková: chodia tam deti aj zo Závadky aj z Horehronia, ona trénuje v Brezne, ak
schválime napríklad 50,-€ na hodinu, povie rodičom, že sme toľko schválili a ona to robiť
nebude
Ing.Anna Príbojová: ona o to nemá záujem, záujem majú rodičia
Nasleduje diskusia o minulom období a schvaľovaní nájmu, príspevkoch od rodičov a pod.

Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Viera Nosková: navrhujem 25,-€/hodinu
Ján Tešlár: dávam hlasovať za predložený návrh
Uznesenie č. 169/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Schvaľuje
Prenájom plavárne pre SK FLIPPER Brezno v cene 25,-€/hodinu.
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: Jana Hrušková
Zdržal sa: 0
IV.
Informácia o možnosti zavedenia Miestneho poplatku za rozvoj
Ján Tešlár: je to nový nástroj pre samosprávy, návrh VZN aj s odôvodnením ste mali
v materiáloch, môžeme ho zaviesť, ale nemusíme, dávame to ako informáciu
Ing.Alena Lilková: tento poplatok má slúžiť na vybudovanie napr. infraštruktúry pre nové
areály na bývanie resp. podnikanie, ide o jednorázový poplatok pri vydaní stavebného
povolenia, rozpätie je dané zákonom za m2 nadzemného podlažia
Uznesenie č. 164/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Berie na vedomie
Informáciu o možnosti zavedenia Miestneho poplatku za rozvoj
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V.
Informácie o pripravovaných výzvach z operačných programov z Eurofondov
Ján Tešlár :
- MRK škôlky, podmienka 30% rómov, alebo navýšenie kapacity o 30%
- Nová výzva pripravovaná pre MŠ , podmienka navýšenie kapacity o 10 detí, teraz máme
46 detí, potom by muselo byť 56 detí a udržateľnosť 5 rokov po zrealizovaní, podľa
demografie a skutočnosti sme to prebrali s Mgr.Gregušovou, že udržateľnosť projektu

nevieme zabezpečiť, príde splnomocnenec vlády pre rómske komunity, skúsime ho
požiadať o financie na dokončenie škôlky
- V novom programovacom období pôjdu projekty v dvoch kolách, prvé kolo bude
projektový zámer, po prípadnom schválení sa v druhom kole už schvaľuje projekt , celý
Banskobystrický kraj posiela aj zámery aj projekty priamo na Ministerstvá v Bratislave,
ostatné kraje fungujú tak, že projektový zámer sa schvaľuje na príslušnom
samosprávnom kraji
- Rozšírenie zberného dvora sa pripravuje, možno pôjde cez Envirofond, malotraktor
chceme s radlicou, podkopom
- Zatepľovanie, pripravuje sa nová výzva, podmienky splnenia sú momentálne neúnosné,
50% úspory energií v realite nikto nevie vykázať
- Sociálne služby, majú sa rušiť veľké domovy sociálnych služieb a má sa to riešiť na
malé rodinné komunity, jeden vchod max.6 klientov, na našej slobodárni, keby sa to
dalo na 2 takéto byty a potom ďalšia časť pre dôchodcov, stále rátame, či by to bolo
reálne na budovu slobodárne, ak ju neprerobíme, tak za zbúranie potrebujeme cca
30 000,€, možno aj viac, dal som to zistiť, či by sa to nedalo prerobiť tak, ako som
povedal
- Všetky výzvy sa len pripravujú, ešte nič nevyšlo oficiálne
- ÚPSVR sme zapojení do jednotlivých nástrojov, od nového roka by malo byť niečo
nové, chceli by sme znova ísť do projektov zamestnanosti ako sme mali v tomto roku
PaedDr.Jana Chlebušová: z nadácie EKOPOLIS je možnosť zapojiť školy do projektu Zelené
oázy, školské políčka, sady, zeleň a pod.
Uznesenie č. 165/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Berie na vedomie
Informáciu o výzvach z Operačných programov v rámci Eurofondov
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VI.
Informácie o pohľadávkach na miestnych daniach a poplatkoch, poplatkoch za splaškovú
kanalizáciu
Ján Tešlár: materiály si môžete len pozrieť, hlavne celková výška pohľadávok za jednotlivé
položky, právnické osoby majú ešte termín splatnosti 2.11.2016, pohľadávky za jeden rok
nepresahujú sumu, aby sme ich mohli zverejniť,
Uznesenie č. 166/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Berie na vedomie
Informácie o pohľadávkach na miestnych daniach a poplatkoch a poplatkoch za splaškovú
kanalizáciu

Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VII.
Informácia o projekte „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci“
Ján Tešlár: bol som dnes na Ministerstve hospodárstva SR, na projekt nám dali 25% korekciu,
bolo nás tam 40 starostov a starostiek, korekcie boli od 25-75%, konzultoval som hneď s našim
hlavným kontrolórom, bol som za osobou, ktorá nám pomáhala pri korekcii na splaškovej
kanalizácií pri verejnom obstarávaní, je to osoba veci znalá, pri tomto projekte verejného
osvetlenia zlyhal štát, lebo menil pravidlá počas realizácie, všetky potrebné náležitosti sme
doložili a museli sme zaplatiť, lebo sa čerpali prostriedky z minulého obdobia, podľa zmluvy
sme odoslali celú dokumentáciu vo februári na kontrolu a do júna ju nemal kto na ministerstve
skontrolovať, z riadiaceho orgánu nám povedali, že pri podpise zmluvy sme neurobili žiadnu
chybu a teraz pri opätovnej kontrole nám našli chybu, že projekt mal byť ukončený do
30.6.2016 a potom to ministerstvo zmenilo, že do 30.7.2016, projekt sme ukončili do
30.6.2016, aj verejné obstarávanie išlo tak, že realizácia musí byť do o troch mesiacov, čo bolo
zrealizované, teraz povedali, že sme porušili Zmluvu o poskytnutí NFP, predkladali sme
harmonogram prác aj údaje z SHMÚ, ktoré potvrdzovali, že sa nemôže robiť, lebo nebolo +8
oC, všetko bolo v poriadku, teraz tie argumenty neuznali a boli pripravené priamo už dodatky
k Zmluvám o poskytnutí NFP, kde je uvedená už len čiastka, ktorú obec dostane v prípade
podpisu späť, radil som sa s hlavným kontrolórom, lebo aj Brezno dostalo korekciu a dali to len
na vedomie mestskému zastupiteľstvu, preto navrhol, aby sa Dodatok k Zmluve o poskytnutí
NFP dal schváliť na Obecnom zastupiteľstve
Mgr.Vladimír Šiška: konzultovali sme to s inou advokátskou kanceláriou a uznali sme, že keď
sa takáto vec stala , predstavuje to určitý objem peňazí, na ktorý je naviazané rozpočtové
opatrenie a preto o tom má rozhodnúť obecné zastupiteľstvo
Ján Tešlár: tento list aj s Dodatkom som dostal dnes na ministerstve, kde sa píše, že sa môžeme
vyjadriť do 7 dní, ale bolo nám povedané, že ak chceme peniaze, tak podpísaný Dodatok
k Zmluve o NFP musí byť vo štvrtok na platobnej agentúre, preto je dnes aj toto presunuté
obecné zastupiteľstvo,
Pani, za ktorou som bol, mi už poslala aj list, ktorý si mám dať podpísať, lebo po správnosti by
mali vyplatiť celú sumu a korekciu potom žiadať vrátiť späť, lenže 16.5. 2016 si schválili novú
metodiku práve len pre tento projekt, kde §11,ods.32, že si to upravia tak, ako chcú a Dodatky
sú už len o vyplatenej vrátenej sume, zbytok je ako spolufinancovanie, ak nepodpíšeme
dodatky, tak nedostaneme nič, bude korekcia 100% , podľa tejto skúsenosti nepôjdeme do
žiadnych výziev na prelome volieb, jedná sa o 43000,-€ upravený rozpočet,
Uznesenie č. 167/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
Schvaľuje

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie
číslo zmluvy: 735/2015-2050-1200
Dodatok č.1 zo dňa 25.10.2016
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VIII.
Ing.Anna Príbojová: musela som počkať na konečnú sumu, ktorú nám vráti ministerstvo,
predkladám ústne celé rozpočtové opatrenie :
- na prenesené kompetencia na školstvo počas roka aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti
- granty z Recyklačného fondu 7000,-€ aj na príjmovej aj na výdavkovej časti
- od predsedu BBSK 2000,-€ na zakúpenie topánok a čižiem pre FSK Zavačan
- v príjmovej časti 132 520,-€ z projektu verejného osvetlenia
- vo výdavkovej časti suma z recyklačného fondu
- rozdelenie 132520,-€ vo výdavkovej časti, aby sme naplnili rozpočet tak, ako bol
schválený, na splátku úveru 19000,-€, na rekonštrukciu SD 69722,76€, rekonštrukciu
ciest, ktorú sme už urobili a uhradili z bežného rozpočtu, preúčtovala by som to na
kapitálové výdavky, zostane 664,02€ na opravu mosta, lebo most bude stáť viac ako
30000,-€
Uznesenie č. 168/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Závadke nad Hronom
V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.6
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky v súlade s §14, ods.2, písm.a
Povolené prekročenie a viazanie príjmov v súlade s §14 ods.2,písm.b/
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s §14 ods.2, písm. c/
Počet všetkých poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
Prítomní poslanci:
Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Hlasovanie:
Za: Ing.Viera Nosková, PaedDr.Jana Chlebušová, Jana Hrušková, Mgr.Anna Gregušová,
Mgr.Peter Kvoriak, Ing.Ján Bartošík, Ján Bošeľa, Ing. Jozef Kubanda, Bc.Jozef Rusnák
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Diskusia
I.
Ján Tešlár: najbližšie máme rozšírenú Obecnú radu mať 29.11.2016, ja nebudem prítomní,
preto Vás chcem poprosiť, či môže byť vo štvrtok 1.12.2016, rozpočet pripravíme, môžete si
pripraviť aj vy návrhy a budeme o tom diskutovať
Poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili s presunom termínu rozšírenej Obecnej rady na
štvrtok 1.12.2016
II.
Mgr.Peter Kvoriak: prechod pri hlavnej ceste po prekopávke optického kábla a k plavárni nie
je ukončený, zlý asfalt
Ján Tešlár: ešte nemajú ukončenú stavbu,
III.
Ján Tešlár: informácia o pripomienkovaní verejného osvetlenia zo strany občana p. Františka
Kováča, nechce už preloženie lampy, napíše na SSE Žilina o preloženie NN vedenia na konzole
stĺpa
IV.
Mgr.Peter Kvoriak: neviem ako na finančnej komisii, požiadavky Občianskeho združenia OZ
Zavačan a jednotlivé kluby ako budú dávať
Ing.Alena Lilková: p. Tomáš Kubanda bol ústne upovedomený, aby si zozbieral požiadavky
jednotlivých klubov do konca októbra a hneď ich predložil ako sumár ekonómke obce
V.
Ján Tešlár: dbáme na úpravu cintorína, zvodidlá sú založené, snažili sme sa zasypať jamy na
chodníkoch, odvezieme ešte trávu a vyprázdnime kontajnery pred pálením sviečok
Mgr.Peter Kvoriak: bude treba chodníky urobiť nové v celom cintoríne
Ján Tešlár: p.farár ma informoval, že na budúci rok ešte nebude maľovať kostol, takže
nebudeme dávať financie do rozpočtu, chcel by farskú radu ako poradný orgán
VI.
Ján Tešlár: písali sme na COMBIN Banská Štiavnica s.r.o. reklamáciu ohľadne splaškovej
kanalizácie, že neboli doposiaľ urobené práce zápisnične prevzaté, neboli urobené všetky
pripomienkované závady a nedostatky dané stavebnou komisiou
Ing.Ján Bartošík: neboli odovzdať práce, čo urobili, mal by byť z toho zápis
Mgr.Peter Kvoriak: pri daždi je neskutočný nátok vôd na ĆOV, 800m3
Ján Tešlár: prosil som Vás prejsť svoje obvody a dať písomne, kto nemá dažďové zvody na
pozemok, dala len p.Jana Hrušková, Mgr.Peter Kvoriak , máme určité podozrenia od p.
Karmana, v ktorých miestach je veľký nátok, kameru nám dá p. Baksa z Pohorelej,
Ing.Ján Bartošík: treba ísť v čase dažďa a otvárať hlavné šachty na konci každej ulice
a kontrolovať nátok, podľa toho potom ísť po šachtách na jednotlivých uliciach a po prípojkách,
alebo farbu do dažďových zvodov
Mgr.Peter Kvoriak: možnosť je aj dať dymovnicu do kanalizačného potrubia a keď sa bude
dymiť aj z dažďového zvodu, to znamená , že aj to je zvedené do kanalizácie
Ján Tešlár: na prečerpávačke na Hviezdoslavovej ulici treba odkontrolovať pri daždi, či keď
sa zdvihne hladina Hrona, tak neprepúšťa odspodu aj šachta, Combin tvrdí, že to môže ísť aj
popri prípojkách, ktoré netesnia
PaedDr. Jana Chlebušová: aj keď neprší v starej kanalizácií ide voda

Ján Tešlár: boli sme pozrieť na Záhradnej ulici tú starú kanalizáciu, čo pripomienkoval
Mgr.Kvoriak, že sa prepadáva, naozaj je tam pokles miestnej komunikácie, možno je to
spôsobené posunom podložia pri realizácií novej kanalizácie
VII.
PaedDr.Jana Chlebušová: chcem pochváliť súbor Zavačan za reprezentáciu obce v relácií
kapura
VIII.
Ing.Ján Bartošík: bol som pozrieť ako predseda komisie pre životné prostredie na základe
podnetu p. Moľotu na Hronskej ulici umiestnenie býkov na pozemku p. murínovej pri rodinnom
dome /Moriakovci/ , pri miestnej ohliadke bolo zistené, že býky sú už zabezpečené v ohrade
a nechodia na susedný pozemok
Ján Tešlár: ide o to, že pozemok aj dom patrí Ivete a Beate za slobodna Moriakové, Jano- brat
tam má právo doživotného užívania, chlapci Beaty si dali na pozemok býky a tie prešli
porušeným plotom do Moľotov, na jar bol tento problém, ale na upozornenie býky odviezli
preč, p. Moľota teraz doniesol sťažnosť, aby si tam urobili Moriakovci plot, vyzval som ústne
Beatu Murínovú, bol som za ňou, spravili si ohradu pre býky na svojom pozemku, plot
nespravili
Mgr.Vladimír Šiška: §5 občianskeho zákonníka, riešenie susedských sporov, prišlo k narušeniu
nejakého pokojného stavu a obec môže vydať predbežné opatrenie, aby sa stav uviedol do
pôvodného stavu, tu sa ale začína správne konanie, treba obidve strany predvolať a urobiť
zápisnicu, urobiť fotodokumentáciu, ukončiť spis rozhodnutím, voči rozhodnutiu sa môže
podať odvolanie alebo dať preskúmať súdu, dotlačiť ich do zmieru,
Mgr.Kvoriak Peter: musí zabezpečiť, aby dobytok nevnikal na susedný pozemok, súd potom
môže nariadiť urobenie plota

Zapísala: Ing.Alena Lilková

Ing.Alena Lilková
Prednostka OcÚ

Overovateľ I.
Bc.Jozef Rusnák

Ján Tešlár
starosta obce

Overovateľ II.
Ing.Ján Bartošík

Zoznam príloh k Zápisnici zo zasadnutia OZ v Závadke nad Hronom, konaného
25. októbra 2016
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina poslanci, hostia
3. Príhovor starostu obce
4. Uznesenia
5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
6. Správa z obecnej rady
7. Správa HK o plnení opatrení z predchádzajúcich kontrol
8. Komunitný plán sociálnych služieb
9. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za ZŠ a MŠ
10. Návrh Servisnej zmluvy JD ROZHLASY
11. Žiadosť Bc.Zuzany Bartošíkovej na predĺženie prenájmu reštaurácie v SD
12. Informácia AGRODATE s.r.o. o zámeroch na PP
13. Správa nezávislej audítorky
14. Žiadosť ŠK FLIPPER
15. VZN o miestnom poplatku za rozvoj
16. Informácie o výzvach – sociálne služby
17. Informácie o miestnych daniach a poplatkoch
18. Rozpočtové opatrenie č. 6
19. Oznámenie OO PZ Pohorelá
20. Pozvánka na stretnutie so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

