Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 15.5.2020
o 17,00 hod. v Dome kultúry
Prítomní :
Starosta obce: Ladislav Ďureček
Za obecný úrad: Irena Gunišová
Hlavná kontrolórka obce - Ing. Anna Hoštáková
Poslanci: Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik,
Ing. Tomáš Vrábel, Marián Šalamún /príloha č. 1/
Ďalší prítomní hostia, občania: 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Ďureček. Úvodom
privítal prítomných poslancov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval, ţe je prítomných
6 poslancov a vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné. Zároveň oboznámil poslancov
s programom zasadnutia a navrhol úpravu poradia jednotlivých bodov programu. Poslanec Jaroslav
Kanderka navrhol doplniť do programu bod č. 14 – osadenie spomaľovačov a vyhotovenie
projektovej dokumentácie dopravného značenia v obci. Starosta dal hlasovať, kto je za predloţený
návrh programu.
Uznesenie č. 9
OZ schvaľuje predložený program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia starostu obce vo veci návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
(ÚPN – O)
Nimnica
5. Schválenie VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia
6. Schválenie VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie sluţieb občanom obce Nimnica
7. Schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
8. Schválenie audítora na audit účtovnej závierky obce Nimnica za rok 2019 spoločnosti Credit audit
s.r.o. Bratislava
9. Nastavenie podmienok pouţívania obecného štiepkovača
10. Realizácia povrchovej kanalizácie povedľa miestnej komunikácie parc. KN C č. 708/1
k.ú.
Nimnica
11. Rozšírenie verejnej komunikácie na parc. KN E č. 346 k.ú. Nimnica (bývalé JRD a miestna časť
Hôrky)
12. Informácia starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID – 19 v obci Nimnica
13. Ţiadosť o finančnú pomoc pre ZO SZZP Púchov
14. Osadenie spomaľovačov a vyhotovenie projektovej dokumentácie dopravného značenia v obci
15. Rôzne
16. Záver
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
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Ing. Tomáš Vrábel/
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku Irenu Gunišovú a za overovateľov zápisnice Stanislava Krála a Mariána
Šalamúna.
Uznesenie č. 10
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice Stanislava
Krála a Mariána Šalamúna.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2020
/príloha č. 2/, vyhotovila a prečítala kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková.
Uznesenie č. 11
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ Obce Nimnica z 15.02.2020
4. Informácia starostu obce vo veci návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ÚPN – O)
Nimnica
Obec Nimnica zverejnila vyhláškou a oznámením, ţe dňa 12.5.2020 začalo prerokovanie návrhu
„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce (ÚPN – O) Nimnica“ Obec Nimnica, ako orgán
územného plánovania a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce zabezpečuje
spracovanie návrhu Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce (ÚPN – O) Nimnica.
Oboznámiť sa s návrhom Zmeny a doplnky č.1 ÚPN - O Nimnica je moţné v pracovných dňoch
stanovenej lehoty od 8,00 hod do 14, 00 hod na Obecnom úrade v Nimnici, ako i na webovej stránke
obce: www.nimnica.eu. Obec Nimnica ţiada o vydanie stanoviska k návrhu Zmeny a doplnky č.1
územného plánu obce (ÚPN – O) Nimnica v lehote do 30 dní od doručenia oznámenia. Na
pripomienky uplatňované po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať. Starosta informoval
poslancov o zmluvách súvisiacich so spracovaním Územného plánu obce.
a) Zmluva o dielo č. 1/2020 na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (textová a grafická
časť): „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nimnica“ /príloha č. 3/- cena 2600,00 €
b) Mandátna zmluva č. 2/2020 o obstarávaní vypracovania „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Nimnica“ /príloha č. 4/ - cena 2880,00 €
Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí môţe poskytnúť obci dotáciu na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo
územného plánu zóny. Obec môţe poţiadať o pridelenie dotácie predloţením ţiadosti o poskytnutie
dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe zákona o poskytovaní dotácií ministerstvu kaţdoročne od 15.
januára do 28. februára.

Uznesenie č. 12
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OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce vo veci návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územného
plánu obce (ÚPN – O) Nimnica
OZ schvaľuje
a) zmluvu o dielo č. 1/2020 na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (textová a grafická
časť): „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nimnica“
b) mandátnu zmluvu č. 2/2020 o obstarávaní vypracovania „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Nimnica“
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
5. Schválenie VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia
Starosta predloţil poslancom návrh VZN obce Nimnica č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia a č. 371/2010 Z.z. o ovzduší /príloha č. 5/. O poplatku právnickej osoby
a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia
alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje okresný úrad a o poplatku právnickej osoby
a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia
rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec.
Uznesenie č. 13
OZ schvaľuje VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia v obci Nimnica.
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
6. Schválenie VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom obce Nimnica
Starosta obce predloţil poslancom k schváleniu návrh VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie
sluţieb občanom obce Nimnica v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a v zmysle ustanovenia § 6 a
§ 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení /príloha č. 6/. Toto nariadenie upravuje podmienky
na poskytovanie sluţieb občanom a poplatky , ktoré sú stanovené za jednotlivé poskytované sluţby.
Poslanci v návrhu VZN upravili nasledovné poplatky:
Celodenný prenájom ihriska – občan s trvalým pobytom na území obce 20,00 €
Celodenný prenájom ihriska – občan s trvalým pobytom mimo územia obce 100,00 €
Prenájom Kultúrneho domu na svadbu, jubileum....občana s trvalým pobytom mimo územie obce –
150,00 € - paušál
Prenájom Kultúrneho domu na tanečnú zábavu, ples....usporiadaná podnikateľským subjektom -200,00
€ - paušál
Prezentácia tovarov a sluţieb, predaj tovaru......10,00 €/hod.
Uznesenie č. 14
OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie sluţieb občanom obce Nimnica
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
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Ing. Tomáš Vrábel/

7. Schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
Starosta obce predloţil poslancom na schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení
dieťaťa vo výške 100,00 € /príloha č.7/..
Uznesenie č. 15
OZ schvaľuje VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jairoslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
8. Schválenie audítora na audit účtovnej závierky obce Nimnica za rok 2019 spoločnosti Credit
audit s.r.o. Bratislava
Starosta obce predloţil poslancom na schválenie overenie účtovnej závierky obce za rok 2019
spoločnosťou CREDIT AUDIT, s.r.o. Bratislava
Uznesenie č. 16
OZ schvaľuje audítora na audit účtovnej závierky obce Nimnica za rok 2019 spoločnosti Credit
audit s.r.o. Bratislava.
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
9. Nastavenie podmienok používania obecného štiepkovača
Poslanec Ing. Tomáš Vrábel informoval poslancov, ţe zakúpený štiepkovač sa dá pouţívať iba za
traktorom. Ako sluţbu pre občanov bude traktor so štiepkovačom poskytovať Andrej Belás, ktorý
zabezpečuje obci aj zimnú údrţbu ciest. Sluţba občanom by sa vykonávala v určený termín alebo
na poţiadanie. Starosta dal hlasovať za tento návrh
Uznesenie č. 17
OZ schvaľuje nastavenie podmienok pouţívania obecného štiepkovača
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
10.
Realizácia povrchovej kanalizácie povedľa miestnej komunikácie parc. KN C
č. 708/1 k.ú. Nimnica
Na základe schváleného rozpočtu oddrenáţovania rigolu povedľa miestnej komunikácie parc. č.
KN C 708/1 k. ú. Nimnica pánom Petrom Ostrovským - O.P. stav, Dolný Majer 730/13, 018 64
Košeca uznesením č. 26/2019 z 13.6. 2019 sa začala realizácia osadenia ţľabov od s. č. 11 po súp.
č. 47. Na návrh nespokojných občanov a poslancov Miroslava Slávika a Miroslava Pojezdala sa od
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súp. č. 35 pred vchody do dvorov rodinných domov začali osádzať prekrývacie ţľaby a uţ osadené
ţľaby sa demontovali a vymenili za prekrývacie pred všetkými rodinnými domami. Investícia sa
tým navýši o 2000,00 €.
Uznesenie č. 18
OZ berie na vedomie realizáciu povrchovej kanalizácie povedľa miestnej komunikácie
parc. KN C
č. 708/1 k.ú. Nimnica
11. Rozšírenie verejnej komunikácie na parc. KN E č. 346 k.ú. Nimnica (bývalé JRD a
miestna časť Hôrky)
Starosta obce informoval poslancov, ţe v zmysle schváleného územného plánu je predpoklad , ţe
na parc. KN E č. 346 k.ú. Nimnica (bývalé JRD a miestna časť Hôrky) sa budú výhľadovo
budovať rozšírenia inţinierskych sietí, verejnej kanalizácie, rozvodov elektriny, vody, plynu a
miestnej komunikácie, ktoré tohto času ešte nie sú projektovo vypracované a nie sú vydané
príslušné stavebné povolenia na ich výstavbu. Z hľadiska schváleného územného plánu je
pozemok parc. č. KN E 346 v kultúre zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve SR, v správe SPF
evidovaný v kat. území Nimnica na LV 976. Na predmetnom pozemku sa toho času okrem
jestvujúcej plochy ako miestna komunikácia nenachádzajú iné stavby vo verejnom záujme.
Poslanci preto poverujú starostu obce, aby doplnil územný plán o pripomienku na rozšírenie
miestnej komunikácie.
Uznesenie č. 19
OZ poveruje starostu obce o doplnenie ÚPN – O Nimnica o rozšírenie verejnej komunikácie na
parc. KN E č. 346 k.ú. Nimnica (bývalé JRD a miestna časť Hôrky)
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

12. Informácia starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID – 19 v obci Nimnica
Starosta obce informoval poslancov o prijatých opatreniach k minimalizovaniu šírenia COVID-19
Dňom 26.3.2020 bola realizovaná distribúcia bavlnených ochranných rúšok pre obyvateľov Obce
Nimnica s trvalým pobytom na území obce. Pre opatrovaných občanov sa zabezpečil dovoz stravy
– obedov, počas pracovných dní a v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríţa
v Nimnici bol zabezpečený nákup a distribúciu potravín pre starších, bezvládnych a osamelých
občanov obce. Obecný úrad bol občanom k dispozícii telefonickým a elektronickým kontaktom
a osobným kontaktom v obmedzených otváracích hodinách.
Uznesenie č. 20
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID – 19 v obci
Nimnica
13. Žiadosť o finančnú pomoc pre ZO SZZP Púchov
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Púchov podala dňa 20.2.2020
ţiadosť o finančnú výpomoc na rôzne podujatia , posedenia a zájazdy. Poslanci nesúhlasia
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s poskytnutím príspevku z dôvodu prijatých opatrení na minimalizovanie vírusu COVID - 19
a minimalizovaniu výdavkov obce, ktorej príjmy budú ovplyvnené zníţením výnosu podielových
daní z daňového úradu. Starosta dal hlasovať kto je za tento návrh
Uznesenie č. 21
OZ nesúhlasí s finančnou pomocou pre ZO SZZP Púchov
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
14.
Osadenie spomaľovačov a vyhotovenie projektu dopravného značenia v obci
Poslanec Jaroslav Kanderka pripomína uţ schválené uznesenie o úpravu dopravného značenia
v obci a osadenie spomaľovačov. Starosta obce uskutoční stretnutie so zástupcami dopravného
inšpektorátu a výrobcu dopravných značiek a dá vypracovať projekt podľa ktorého sa osadí
dopravné značenia a spomaľovače.
Uznesenie č. 22
OZ poveruje starostu na zvolanie stretnutia k realizácii osadenia spomaľovačov a dopravného
značenia v obci
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

15. Záver
Záverom sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

V Nimnici, dňa 20.5.2020

Zapísala :

Irena Gunišová

Overovatelia : Stanislav Král

Marián Šalamún

Ladislav Ďureček
starosta obce

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

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

............................................
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 15.5.2020
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Uznesenie č. 9/2020
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloţený program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia starostu obce vo veci návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
(ÚPN – O)
Nimnica
5. Schválenie VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia
6. Schválenie VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie sluţieb občanom obce Nimnica
7. Schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
8. Schválenie audítora na audit účtovnej závierky obce Nimnica za rok 2019 spoločnosti Credit audit
s.r.o. Bratislava
9. Nastavenie podmienok pouţívania obecného štiepkovača
10. Realizácia povrchovej kanalizácie povedľa miestnej komunikácie parc. KN C č. 708/1
k.ú.
Nimnica
11. Rozšírenie verejnej komunikácie na parc. KN E č. 346 k.ú. Nimnica (bývalé JRD a miestna časť
Hôrky)
12. Informácia starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID – 19 v obci Nimnica
13. Ţiadosť o finančnú pomoc pre ZO SZZP Púchov
14. Osadenie spomaľovačov a vyhotovenie projektovej dokumentácie dopravného značenia v obci
15. Rôzne
16. Záver
Uznesenie č. 10/2020
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie
určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice Stanislava Krála a Mariána Šalamúna.
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Uznesenie č. 11/2020
K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ Obce Nimnica z 15.02.2020
Uznesenie č. 12/2020
K bodu č. 4 – informácia starostu obce vo veci návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
(ÚPN – O) Nimnica.
I. Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie
informáciu starostu obce vo veci návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ÚPN – O)
Nimnica
II. Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
OZ schvaľuje
a) zmluvu o dielo č. 1/2020 na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (textová a grafická
časť): „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nimnica“
b) mandátnu zmluvu č. 2/2020 o obstarávaní vypracovania „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Nimnica“

Uznesenie č. 13/2020
K bodu č. 5 – Schválenie VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
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Uznesenie č. 14/2020
K bodu č. 6 – Schválenie VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom obce Nimnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
VZN č. 2/2020 o poplatkoch za poskytnutie sluţieb občanom obce Nimnica
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 15/2020
K bodu č. 7 – Schválenie VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
VZN č. 3/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

Uznesenie č. 16/2020
K bodu č. 8 – Schválenie audítora na audit účtovnej závierky obce Nimnica za rok 2019 spoločnosti
Credit audit s.r.o. BratislavaRôzne

I.

Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje

audítora na audit účtovnej závierky obce Nimnica za rok 2019 spoločnosti Credit audit s.r.o. Bratislava.
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 17/2020
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K bodu č. 9 – nastavenie podmienok používania obecného štiepkovača
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
nastavenie podmienok pouţívania obecného štiepkovača
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

Uznesenie č. 18/2020
K bodu č. 10 – realizácia povrchovej kanalizácie povedľa miestnej komunikácie parc. KN C
č. 708/1 k.ú. Nimnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie
realizáciu povrchovej kanalizácie povedľa miestnej komunikácie parc. KN C
Nimnica

č. 708/1 k.ú.

Uznesenie č. 19/2020
K bodu č. 11 – realizácia povrchovej kanalizácie povedľa miestnej komunikácie parc. KN C
č. 708/1 k.ú. Nimnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica

berie na vedomie
realizáciu povrchovej kanalizácie povedľa miestnej komunikácie parc. KN C
Nimnica

č. 708/1 k.ú.

Uznesenie č. 20/2020
K bodu č. 12 – informácia starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID – 19 v obci Nimnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
10

berie na vedomie
informáciu starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID – 19 v obci Nimnica

Uznesenie č. 21/2020
K bodu č. 13 - Žiadosť o finančnú pomoc pre ZO SZZP Púchov
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
neschvaľuje
ţiadosť o finančnú pomoc pre ZO SZZP Púchov
/proti 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 22/2020
K bodu č. 14 - Osadenie spomaľovačov a vyhotovenie projektovej dokumentácie dopravného
značenia v obci
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
Osadenie spomaľovačov a vyhotovenie projektovej dokumentácie dopravného značenia v obci
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.5.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

Zapísala: Irena Gunišová
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