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Z á p i s n i c a  

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Hladovka, konaného dňa 13.07.2022 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

 

Poslanci:  Ján Korček 

      Peter Hulák 

  Dušan Kalis 

  Stanislav Buš 

  Mária Skorušová 

  Anna Harmatový 

  Jozef Planieta 

 

Ďalší prítomní: Anna Hutlasová -kontrolórka obce, Mgr. Helena Harmatová – administratívny 

pracovník 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4. Aktuálne informácie starostu o posledného OZ 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka. 

6. Povinnosti spojené s voľbami do orgánov samosprávy a volieb do orgánov samosprávnych 

krajov v roku   2022. 

• Schválenie a zverejnenie  na úradnej tabuli a na webovom sídle obce počet 

volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich 

má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. 

• Schválenie úväzku starostu obce. 

7. Rôzne 

• Prevod majetku obce do správy ZŠ s MŠ Hladovka 

• Žiadosť o prenájom bytu z Obce Hladovka 

8. Interpelácie poslancov  

9. Záver  

 

Ad. 1 Otvorenie  

 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, ktorý privítal všetkých 

prítomných a zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 7 a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Starosta obce oboznámil prítomných s programom obecného zasadnutia  a požiadal poslankyne 

a poslancov o doplnenie alebo zmenu programu. Zároveň vyzval prítomných na hlasovanie za 

predložený program.  

Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo 7 poslancov (Ján Korček, Dušan 

Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, Jozef  Planieta, Stanislav Buš ). 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka schválilo program zasadnutia.  
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Ad. 2  - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Korček a Stanislav Buš 

Za zapisovateľku: Mgr. Helena Harmatová 

 

Ad. 3 Kontrola plnenia uznesení  

      

 Kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí bolo zistené, že tieto boli splnené.    

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 253/2022 - OZ  

a/ prerokovalo a schvaľuje  program zasadnutia. 

b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení.  

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Anna Harmatová, Mária Skorušová, Jozef Planieta, 

Stanislav Buš, Dušan Kalis ). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.4  Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia.  

 

- Zrealizoval sa projekt „Úprava miestnej komunikácie Pozadomy časť  k.ú. Suchá Hora“. 

Po dohode so starostom Suchej Hory Ing. Milošom Šustekom sa zrekonštruovala aj prístupová 

cesta zo strany Suchá Hora, kde Obec Hladovka sa podieľala polovicou sumy a to vo výške 

4 000 Eur. Obec na vlastne náklady vykopala rigol od opravenej cesty Pozadomy do potoka, 

kde náklady za vykopanie rigolu a odvoz zeminy zaplatila čiastku 1 513,25 Eur. Obec Suchá 

Hora zaplatila Obci Hladovka na základe oprávnených nákladov, ktoré zišli z VO za časť 

úpravy miestnej komunikácie v dĺžke 77m čiastku 7 200 Eur. Celkove náklady celého projektu 

spolu s ostatnými nákladmi dosiahli čiastku 62 731 Eur. Starosta dodal, že zhotoviteľ nenavýšil 

náklady podľa aktuálnych cien v mesiaci 5/2022, ale celú zákazku zhotovil na základe VO, 

ktoré vysúťažil v mesiaci 12/2021. 

- Podľa posledných informácií komplexne pozemkové úpravy sú schválené, čakáme na 

spustenie realizácie. Starosta pripomenul, že takého sľuby počúvame už 8 rokov, ale dúfa, že 

realizácia začne ešte tento rok 2022. 

- SPF Obci Hladovka zaslal dňa 24.05.2022 list, že ak má obec záujem o vysporiadanie 

pozemku pred bytovým domom 198 je potrebné, aby si obec podala žiadosť o majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov alebo zaslala list, že nemá záujem o majetkoprávne vysporiadanie 

pozemku E KN č. 4859/2. Ak si obec nepožiada o majetkoprávne vysporiadanie pozemku, SPF 

sa k tomuto pozemku v budúcnosti nebude vracať ani neprijme žiadosť o vysporiadanie 

pozemku pre obec. Starosta informoval, že dal vyhotoviť GP, kde odčlenil pozemok miestnej 

komunikácie pred bytovým domom 198 od pokračujúceho pozemku za bytovým domom. Na 

podklade toho starosta dal vyhotoviť znalecký posudok Ing. Bednárovi. Je potrebne doložiť 

množstvo iných dokladov  do termínu 23.08.2022, zaslať žiadosť spolu s dokumentáciou 

o majetkoprávne vysporiadanie pozemku už podľa nového GP- parcela č. C KN č. 849/17 

o výmere 21,50 m2. 

- Starosta vypracoval prieskum zámerov, ktoré zaslala  MAS Orava: 

• v rámci opatrenia 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného 

času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, kde v rámci opatrenia by obec mala záujem 

o výstavbu nového amfiteátru o rozmeroch 6 x 10m zhotoveného zo železnej 

konštrukcie v celkovej hodnote s DPH 49 000 Eur. 
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• V rámci opatrenia 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, starosta 

spracoval zámer výstavby vyhliadkovej veže. Pracuje sa na prerobení celého projektu 

a pripravuje sa  dokumentácia pre územné a stavebné konania, aby sme boli pripravení 

ak vyjde výzva koncom roka 2022. Požadovaná suma je v celkovej výške 56 000 Eur. 

• V rámci opatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do 

energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, starosta spracoval zámer na výstavbu 

a rekonštrukciu miestnej komunikácie – prístupovej cesty na cyklotrasu v dĺžke 3,2 

km. Požadovaná suma  obce v rámci opatrenia je v maximálnej výške  100 000 EUR. 

- Obci Hladovka bola schválená dotácia podľa VZN 63/2019 a na základe výzvy č. 

1/2022 ŽSK vo výške 1 100 Eur na workoutovú zostavu. Obec však žiadala ŽSK o maximálnu 

dotáciu 3 000 Eur. Postavená workoutova zostava bude v celkovej sume bez montáže 2 316 

EUR a mala by byť dodaná do konca mesiaca 7/2022. 

- Obec zakúpila a osadila 4 svietidlá  okolo chodníka ku kostolu. Sú to led- svietidlá 

a stĺpy sú z hliníka, ktoré by mali vydržať niekoľko rokov. Za svietidlá obec zaplatila 3 112 Eur 

a za zapojenie, el. kábel ako aj za betónové pätky obec zaplatila dodatkovo 483 EUR. 

- Bolo dokúpených 5 kompletov pivných setov v celkovej sume 807,50 Eur. 

- Obec v spolupráci so ZŠ a MŠ Hladovka a DHZO zabezpečila spoločenskú akciu „Deň 

rodiny“, kde celkové náklady za atrakcie, zmrzlinu, guľáše a občerstvenie boli vo výške cca 

6 000 Eur. 

- V mesiaci máj bol obcou zorganizovaný  zber a odvoz veľkoobjemového odpadu (2 

kontajnery), kde celkové náklady za  stojné kontajnerov, likvidáciu a odvoz veľkoobjemového 

komunálneho odpadu  boli 1116 Eur. 

- Pri materskej škôlke v areáli sa osadila nová certifikovaná hojdačka v celkovej výške 

spolu s montážou 4 036,93 Eur. 

- Zakúpili sa nové nožnicové stany v počte 2 kusy o rozmeroch 3m x 6m v sume 565 Eur. 

- Obec objednala vonkajšie žalúzie do kultúrneho domu  na okná a dvere, kde doposiaľ 

nie sú. Jedná sa o 2 kusy okien a 1 kus dverí, ktoré sa nachádzajú pri únikovom východe. 

Celková cena by nemala prekročiť 1750 Eur. 

- Zrealizoval sa projekt cez MAS Orava na ZŠ Hladovka III. N.P. pod názvom 

„Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce“. Bolo už  vydané kolaudačné 

rozhodnutie na spomínanú stavbu. Tento týždeň obec pošle žiadosť o platbu. Podľa posledných 

informácií, ktoré odzneli na ZMOHO, PPA dáva korekcie do výšky 20% bez toho, aby 

vychádzali zo zistení porušenia zmluvy. Dôvodom je skutočnosť, že štát dostal od EÚ korekciu 

20% a štát si túto korekciu chce uplatňovať od obcí, ktoré realizovali projekty cez MAS, medzi 

ktorými je aj obec Hladovka. 

- Obec podpísala pred dvoma mesiacmi darovacie zmluvy a 11.júla 2022 preberacie 

protokoly odovzdania a preberania dopravných prostriedkov: IVECO CAS 15 a povodňový 

vozík, ktoré boli vo vlastníctve SR v správe MV SR v celkovej hodnote po odpise k 31.3.2022 

- 55 012,60 Eur. Obec  bude v najbližších dňoch čakať doklady ako technický preukaz od 

vozidiel, aby dopravné prostriedky mohli byť zaevidované na obec. 

- Starosta po včerajšom rokovaní so spracovateľmi ÚPO Ing. arch. Gočovcami predniesol 

poslancom, že  „Obec Hladovka opäť informuje obyvateľov obce Hladovka o zverejnení 

Návrhu územného plánu obce Hladovka a začiatku jeho prerokovania. S celým jeho znením, 

výkresmi a ďalšími informáciami sa môžu občania oboznámiť na webovej stránke obce a na 

úradnej tabuli obce od 14.07.2022 do 14.08.2022 za účelom verejného pripomienkovania“ – 

viď príloha.  
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.254/2022 – OZ 

a/ berie na vedomie aktuálne informácie starostu obce o plnení úloh rozvoja obce. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Anna Harmatová, Peter Hulák, Mária Skorušová, 

Jozef Planieta, Stanislav Buš). 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

Ad.  5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. 

 

     Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č.1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Hladovka bol zverejnený dňa 27.06.2022 na webovej stránke obce Hladovka. Nebola 

vznesená žiadna požiadavka ani pripomienka zo strany verejnosti.  

Starosta informoval o dôvodoch návrhu na vydanie nového VZN v tejto oblasti, keďže došlo k 

významnému nárastu cien potravín a energií.  

Po vzájomnom pripomienkovaní medzi poslancami sa návrh VZN č.1/2022 upravil a doplnil 

v čl.4: „Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným fyzickým osobám so súhlasom 

zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Cudzí stravník okrem 

nákladov na potraviny uhrádza aj režijné náklady na výrobu jedného jedla podľa skutočne 

zisteného prepočtu režijných nákladov na 1 jedlo v predchádzajúcom kalendárnom  polroku“.  

  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.255/2022 - OZ  

a/ prerokovalo VZN č. 1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. 

b/schvaľuje pripomienku k predloženému návrhu VZN č. 1/2022 o výške príspevku a spôsobe 

výpočtu nákladov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hladovka v čl.4 v znení : „Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným 

fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Cudzí stravník okrem nákladov na potraviny uhrádza aj režijné náklady na 

výrobu jedného jedla podľa skutočne zisteného prepočtu režijných nákladov na 1 jedlo 

v predchádzajúcom kalendárnom  polroku“.  

c/ sa uznáša na vydaní VZN č. 1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hladovka. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov ( Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta, Dušan Kalis ) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.6. Povinnosti spojené s voľbami do orgánov samosprávy a volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v roku   2022.  

 

     Starosta informoval poslancov, že na sobotu 29.októbra 2022 sú vyhlásené voľby do 

orgánov samosprávy a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku   2022 a z toho 

vyplývajú určite povinnosti.  

Do 20.júla 2022 je potrebné určiť počet obvodov, počet poslancov a úväzok starostu obce. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.256/2022 – OZ 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Hladovka v súlade §11 odst.3 a odst.4 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a § 166 odst.2, odst.3 a odst.4 zákona č.180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

a) berie na vedomie:  

1) Rozhodnutie predsedu NR SR č.209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy 

obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29.októbra 2022.  

2) Informáciu starostu o obsahu a priebežnom plnení Harmonogramu organizačno-technického 

zabezpečenia volieb.  

 

b) určuje:  

1) Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hladovka konaných v roku 2022 jeden 

volebný obvod.  

2) Na celé volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Hladovka - sedem.  

3) Na celé funkčné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Hladovka na plný 

úväzok. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák,  Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš, Dušan Kalis) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

Ad.7 . Rôzne 

 

7.1 -   Prevod majetku obce do správy ZŠ s MŠ Hladovka 

 

     Predmetom tohto bodu je prevod správy majetku obce, ktorého obstaranie bolo schválené v 

rozpočte obce. Vlastník- obec zveruje majetok bezodplatne do správy správcu, ktorým je ZŠ 

s MŠ Hladovka. Dôvodom prevodu správy je účelové využitie uvedeného majetku Základnou 

školou Hladovka 238 ako rozpočtovou organizáciou Obce Hladovka so samostatnou právnou 

subjektivitou. Jedná sa o obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej hodnote : 

40 337,41 Eur. 

 
 

p.č
. 

Nehnuteľný majetok      Vlastné ŠR  + EFRR Nadobúdacia hodnota                  
                    (EURO) 

zdroje zdroje Projekt s DPH 

1 Prípravná a projektová dokumentácia: 
„Využitie nadstavby budovy ZŠ s MŠ Hladovka 

2 625,00  - 2 625,00 
 

2 Stavebné práce – omietky III.NP + materiál 
Stominex s.r.o. Hladovka 195- Fa 4/2020, + 
materiál 230/2019,246/2019 

2 759,34 - -  
2 759,34 

3 Zhotovenie diela :“Vybudovanie priestorov 
učební na III.NP ZŠ s MŠ Hladovka –stred 
Lukáš Bonk, Hladovka 341 – Fa 53/2021 
a 62/2021  

32 686,25 - -  
32 686,25 

4 Ostatné práce a materiál 
Fa 5, 55,57,186 a 246/2021 

2 266,82 - - 2 266,82 

 Celková hodnota majetku 40 337,41   40 337,41 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 257/2022 - OZ  

a/ prerokovalo Zmluvu o prevode majetku obce Hladovka do správy ZŠ s MŠ Hladovka.  

b/ schvaľuje bezodplatný prevod správy majetku obce Hladovka na ZŠ s MŠ Hladovka 238  

k 1.8.2022. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku obce Hladovka, ktorého 

obstaranie bolo schválené v rozpočte obce.  

Jedná sa o nehnuteľný majetok / technické zhodnotenie budovy základnej školy/ v hodnote : 

40 337,41 Eur.  

c/ poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o prevode majetku obce do správy ZŠ s MŠ 

Hladovka  

Hlasovanie: 

Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák,  Mária Skorušová, Anna Harmatová,  Jozef Planieta, 

Stanislav Buš, Dušan Kalis) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.2 - Žiadosť o prenájom bytu z Obce Hladovka 

 

     Starosta informoval poslancov, že obci bola doručená opätovná žiadosť o prenájom bytu v 

bytovom dome 198 Bc. Patríciou Vrabčekovou bytom Hladovka 266 .  

V súčasnosti nie je voľný žiaden byt, preto nie je potrebné urobiť výber do nájomného bytu.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.258/2022 - OZ  

a/ prerokovalo žiadosť o prenájom bytu v bytovom dome 198 Bc. Patrície Vrabčekovej  
b/berie na vedomie žiadosť podanú Bc. Patríciou Vrabčekovou, ktorá je evidovaná 

v poradovníku. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov ( Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Jozef Planieta, Dušan Kalis ) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.3. - Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022 

 

     Plán kontrolnej činnosti predložila ekonómka obce v zastúpení hlavnej kontrolórky  Anny 

Hutlasovej, / ktorá sa ospravedlnila za neúčasť zo zdravotných dôvodov/ a  oboznámila 

poslankyne a poslancov s náplňou práce a činnosťou, na ktorú sa kontrolórka obce sústredí 

v priebehu  2. polroka 2022. Zo strany poslancov nebolo navrhnuté doplnenie alebo zmena 

plánu kontrolnej činnosti. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č.259 /2022-OZ 

a/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. 

b/ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Dušan Kalis, Peter Hulák, Mária Skorušová, Anna Harmatová, 

Stanislav Buš, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý. 

 

7.4. Úprava rozpočtu RO č.2 

 

    Starosta obce spolu s ekonómkou obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu. 
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Jedným z dôvodov bol nákup workoutovej zostavy, kde je potrebné upraviť rozpočet presunom 

v rámci kapitálových výdavkov. Zároveň vykonať úpravu na prijaté dotácie zo ŠR a presun 

položiek v rámci kompetencii starostu k 30.júnu 2022 – viď príloha. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 260/2022 - OZ  

a/ prerokovalo úpravu rozpočtu RO č.2 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu RO č.2 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Anna Harmatová, Mária Skorušová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

 

7.5. Protest prokurátora 

 

     Starosta predniesol poslancom protest prokurátora podaný Okresnou prokuratúrou 

Námestovo dňa 13.6.2022 proti ustanoveniam jednotlivých článkov Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Hladovka č.6/2008 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Hladovka, v ktorom prokurátor navrhuje, aby sme protestu vyhoveli 

a napadnuté ustanovenia nariadenia zrušili, resp. zmenili tak, aby nové znenie nariadenia 

neobsahovalo vady vytýkané týmto protestom. Zároveň starosta podotkol, že najneskôr do 90 

dní od doručenia protestu je potrebné, aby sa bez zbytočného odkladu všeobecne záväzný 

predpis zrušil alebo nahradil predpisom,  ktorý bude v súlade so zákonom. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 261/2022 - OZ  

a/ vyhovuje protestu prokurátora podaný Okresnou prokuratúrou Námestovo. 

b/ ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č.6/2008 o pravidlách času a predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hladovka zo dňa 14.12.2008. 

c/ ukladá starostovi obce vypracovať nové znenie všeobecne záväzného nariadenia do 

najbližšieho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov  

Za: 7 poslancov (Ján Korček, Peter Hulák, Stanislav Buš, Anna Harmatová, Mária Skorušová, 

Dušan Kalis, Jozef Planieta) 

Proti: 0 poslancov  

Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.  

Ad.  8. Interpelácie poslancov 

  

     Neboli podané žiadne návrhy alebo podnety.  

 

Ad. 9  Záver 

      

     Nakoľko program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva  bol vyčerpaný a do 

diskusie sa už nikto neprihlásil, starosta obce tak ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zapísala: Mgr. Helena Harmatová............................. 

 

 

 

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

          PhDr. Marián Brnušák 

              Starosta obce 

Overovatelia: Ján Korček 

                       Stanislav Buš 


