Zápisnica

Z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Predajná
konaného dňa 6.5.2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
Poslanci Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana
Kohútová, Ľuboš Ofúkaný, Eva Pocklanová, Dezider Smitka, Marta Veselovská

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. Miroslava Vaisová, hlavný kontrolór obce
Verejnosť:

Dávid Maruška, Martin Kuchárik

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľa pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice
4. Kontrola plnenie uznesení
5. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv
6. Návrh na schválenie úveru na rekonštrukciu strechy Telocvične v ZŠ s MŠ
7. Prerokovanie stanoviska Komisie výstavby a životného prostredia na posúdenie výstavby
v lokalite Breziny, časť Bôrovie
8. Majetkové záležitosti - Zámer na predaj pozemkov podľa § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obce Predajná,
v k. ú. Predajná par. KN – C č. 619/10, ostatná plocha o výmere 117 m2 a parcelu KN – C
1135/6, ostatná plocha o výmere 76 m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 36041459152/2008 zo dňa 14.7.2008 z pôvodnej parcely 619/1, ostatná plocha zapísanej na LV 485
a parcely KN -E 1191/14, vodná plocha zapísanej na LV č. 558 v k. ú. Predajná, v prospech
žiadateľa Renatá Zemková – Špilová, rod. Kováčová
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2: Schválenie programu zasadnutie
Návrhy poslancov: 0
Uznesenie č. 193/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľa pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice
4. Prerokovanie stanoviska Komisie výstavby a životného prostredia na posúdenie výstavby
v lokalite Breziny, časť Bôrovie
5. Kontrola plnenie uznesení
6. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv
7. Návrh na schválenie úveru na rekonštrukciu strechy Telocvične v ZŠ s MŠ
8. Majetkové záležitosti - Zámer na predaj pozemkov podľa § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obce Predajná,
v k. ú. Predajná par. KN – C č. 619/10, ostatná plocha o výmere 117 m2 a parcelu KN – C
1135/6, ostatná plocha o výmere 76 m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 36041459152/2008 zo dňa 14.7.2008 z pôvodnej parcely 619/1, ostatná plocha zapísanej na LV 485
a parcely KN -E 1191/14, vodná plocha zapísanej na LV č. 558 v k. ú. Predajná, v prospech
žiadateľa Renatá Zemková – Špilová, rod. Kováčová
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Martin Bukovec, Dezider Smitka
Návrhová komisia:
Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Petra Hazuchová
Zapisovateľka:
Ing. Miroslava Vaisová
Uznesenie č. 194/2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) Určuje:
Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Vaisová Miroslava
Za overovateľov správnosti zápisnice: Martin Bukovec, Dezider Smitka
b) Volí:
Mandátovú a Návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Petra Hazuchová
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
roti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 4. Prerokovanie stanoviska Komisie výstavby a životného prostredia na posúdenie
výstavby v lokalite Breziny, časť Bôrovie
Starostka obce udelila slovo poslancovi Martinovi Bukovcovi, predsedovi Komisie výstavby
a životného prostredia, aby poslancov informoval o skutočnostiach, ktoré boli predmetom zasadnutia
komisie. Pán Bukovec poslancov informoval o tom, že komisia zasadala dňa 25.3.2021 za účelom
posúdenia žiadosti p. Marušku a p. Kuchárika o zaradenie pozemkov do Územného plánu obce
v lokalite Bôrovie. Investori majú záujem v obci vybudovať rekreačnú oblasť s chatami a rekreačnými
domami. Komisia zasadala v plnom počte, zasadnutia sa zúčastnila aj p. Nagyová, ktorá v danej
oblasti hospodári a výstavba sa jej bude týkať, nakoľko rekreačná oblasť má byť vybudovaná v
blízkosti jej pozemkov. Komisii výstavby a životného prostredia obec predložila predbežný výpočet
miestnych daní, ktoré by boli vyrubené pre 52 domov. Obec určila predbežnú výšku dane
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z nehnuteľností, pri výstavbe – stavebné pozemky (52 domov cca 925 m2, sadzba 18,58/m2 – celkový
min. ročný výnos pre obec 6 702,74 €). Ak by boli domy prenajímané – min. ročný výnos 15 836 €,
daň z ubytovania – min. ročný výnos 3 045,12 €. Uvedené sadzby sú minimálne a môžu sa zvýšiť
k 1.1. nasledujúceho roka.
Členovia komisie sa jednoznačne zhodli, že výstavba v časti obce Bôrovie bude pre obec prínosom,
ale bude potrebné stanoviť podmienky, za ktorých bude môcť byť výstavba uskutočnená. Prioritou
bude nájsť zhodu medzi p. Nagyovou a investormi, aby ona nebola ohrozená výstavbou. Tiež bude
potrebné zabezpečiť, aby to nebolo pre obec nákladné, nakoľko do danej oblasti bude potrebné
vybudovať miestnu komunikáciu. Preto bude potrebné určiť, kto ju bude financovať a tiež aj
udržiavať.
p. Veselovská sa pýta koľko tam bude domov? Pán Maruška jej odpovedá, že 52. Cesta bude
vybudovaná z Predajnej, nie z Jasenia, popod gudrony. Bude vybudovaná tak, aby spĺňala zákonom
stanovené požiadavky, vybudujú sa „výhybne“. Domy budú mať vlastnú kanalizáciu a jednu spoločnú
ČOV. My chceme, aby ste zaradili toto miesto do Územného plánu obce.
Starostka obce konštatovala, že ak sa predmetný pozemok zaradí do Územného plánu obce, bude
potrebné vypracovať Územný plán zóny daného územia. Územný plán zóny sa spracúva pre územie
vymedzené v Územnom pláne obce a stanovuje podrobné podmienky využitia priestoru. Obsahuje
regulačné prvky, ktoré stanovujú funkčné a prevádzkové využitie pozemkov (hranice pozemkov,
plochy dopravnej a technickej infraštruktúry, orientácia napojenia pozemkov), urbanistické
usporiadanie zástavby na pozemkoch (uličné čiary, stavebné čiary), architektonicko-stavebné
stvárnenie zástavby na pozemku (priečelia, zastrešenie), intenzitu využitia pozemkov, reguluje prvky
ochrany prírody a tvorby krajiny. Územný plán zóny nahrádza územné konanie a je záväzné pre
stavebníka. Ďalej konštatovala, že obec môže získať finančné zdroje, na vybudovanie prístupovej
cesty k rekreačným domom, stanovením poplatku za miestny rozvoj, ktorý by sa vyrubil po vydaní
stavebného povolenia rekreačnej oblasti. Poplatok za miestny rozvoj stanovený zákonom č. 447/2015
Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení zmien a doplnkov, vyrubený za stavby v rekreačnej
oblasti by obci vyniesol pri minimálnej sadzbe 3 €/m2 cca 35 100 € a pri maximálnej sadzbe 35 €/m2
cca 409 000 €. Z toho by obec vybudovala cestu na Bôrovie a ešte by dokázala aj opraviť ostatné
miestne komunikácie. Pani starostka vyzvala poslancov na diskusiu a ich názor. Všetci poslanci
vyslovili predbežný súhlas s výstavbou a so zaradením pozemkov do Územného plánu obce. Náklady
na vypracovanie Dodatku č. 4 k Územnému plánu, týkajúce sa tejto oblasti, bude hradiť investor. Pani
starostka požiadala poslancov, aby si do ďalšieho zasadnutia, ktoré bude 17.6. premysleli, či teda
chcú podporiť takúto investíciu alebo nie – či oblasť zahrnú do Územného plánu, alebo nie. Poslanci
nemali ďalšie pripomienky, a tak bola rozprava ukončená.
Uznesenie č. 195/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Predajná
Berie na vedomie
Stanovisko Komisie výstavby a životného prostredia na posúdenie výstavby v lokalite Breziny, časť
Bôrovie
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.3.2021
Predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Miroslava Vaisová. Vo svojej správe konštatuje, že uznesenia
sú splnené alebo sa priebežne plnia. Správa z kontroly pnenia uznesení je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 196/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná
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v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 16.3.2021.
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6: Správa hlavnej kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov z výsledkami kontroly nájomných zmlúv. Kontrolou
boli zistené nedostatky, a preto v správe navrhla odporúčanie na ich odstránenie, s ktorými boli
poslanci oboznámení. Správa z kontroly pnenia uznesení je prílohou zápisnice. Poslanci nemali
žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 197/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná
berie na vedomie
Správa hlavnej kontrolórky z kontroly nájomných zmlúv
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7: Návrh na schválenie úveru na rekonštrukciu strechy Telocvične v ZŠ s MŠ
Starostka obce predložila poslancom Návrh na schválenie úveru na rekonštrukciu strechy
Telocvične v ZŠ s MŠ vo výške 70 000 €. Predbežnou cenovou ponukou bola určená predpokladaná
hodnota zákazky vo výške 70 000 €. Poslanci už boli na predchádzajúcich zasadnutiach informovaní
o potrebe opravy zatekajúcej strechy a nemajú pripomienky k rekonštrukcii. Starostka uviedla, že hoci
bola telocvičňa zrekonštruovaná v roku 2020, oprava strechy nebola súčasťou tejto rekonštrukcie, lebo
prostriedky na túto rekonštrukciu boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a týkali sa len opravy
palubovky a priestorov. Nakoľko obec nemá k dispozícii voľné finančné prostriedky bude potrebné
rekonštrukciu strechy hradiť z cudzích zdrojov, prostredníctvom úveru. Ponuku nám predložila Prima
banka, a. s., v ktorej má obec niekoľko účtov a zároveň už poskytla obci výhodné úvery na investície.
Ponuka je stanovená na dobu 10 rokov, ročné splátky sú určené vo výške 7 000 €, úrok je stanovený
vo výške 0,7 %, čo predstavuje 2 500 € za celých 10 rokov splácania. Starostka vyzvala poslancov na
diskusiu. P. Kohútová – predseda finančnej komisie podporila návrh pani starostky. Ostatní poslanci
tiež s ponukou súhlasia a vyjadrili potrebu prijať úver a zrekonštruovať strechu. Starostka udelila
slovo hlavnej kontrolórke, ktorá preverila zákonné podmienky v zmysle § 17 ods. 6 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. pre prijatie návratných
zdrojov financovania. V stanovisku uvádza, že obec spĺňa zákonné podmienky pre prijatie úveru. Jej
stanovisko je prílohou zápisnice. Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky a tak dala starostka
o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 198/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
a) berie na vedomie
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Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prevereniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania – dlhodobého úveru vo výške 70 000 € na rekonštrukciu strechy telocvični ZŠ s MŠ
Predajná
b) schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. prijatie
dlhodobého úveru od Prima banky Slovensko, a. s. , Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, s
nasledovnými podmienkami:
1. Výška úveru: 70 000 € (7 000 €/ročne)
2. Doba splácania: 10 rokov
3. Úroková sadzba: 0,70 % (2 499,67 €/10 rokov)
4. Splácanie istiny: mesačne, štvrťročne, podľa požiadaviek obce
5. Odklad splácania istiny: do 1 roka
6. Účel: financovanie kapitálových výdavkov podľa schváleného rozpočtu – rekonštrukcia
strechy na telocvični ZŠ s MŠ Predajná
7. Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8: Majetkové záležitosti
Starostka obce informovala poslancov, že v zmysle uznesenia č. 147/2020 zo dňa 25.6.2020,
zabezpečila znalecký posudok a právne stanovisko k odpredaju obecných pozemkov k žiadosti p.
Zemkovej- Špilovej. Právna kancelária Urbáni Partners obci odporučila, v prípade predaja, zabezpečiť
vecné bremeno na pozemky, nakoľko cez pozemky žiadateľa bude vedená kanalizácia. Znalec určil
hodnotu pozemku vo výške 2 011,60 € a vecné bremeno vo výške 275 €, obec tiež bude od žiadateľa
požadovať náklady na znalecký posudok vo výške 250 €. Na základe znaleckého posudku vychádza
cena za m2 vo výške 10,50 €. P. Kohútová, predseda finančnej komisie navrhuje cenu 13 €/m2.
Poslanci sa dohodli na cene za m2 vo výške 13 €, pričom cena zohľadňuje aj náklady na znalecký
posudok a vecné bremeno. Starostka informovala poslancov, že OZ v roku 2008 už odpredaj
predmetného pozemku schválilo na zasadnutí OZ dňa 16.10.2008, uznesením č. 77, bod 12. písm.
h)/2008, ale keďže obec nevybrala žiadny spôsob prevodu majetku, čo je v rozpore so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., je potrebné ho zrušiť a prijať nové v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (§ 9 ods. 8).
Poslanci nemali ďalšie pripomienky, a tak dala starostka o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 199/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Predajná
ruší
Uznesenie č.77, bod 12. písm. h)/2008 zo zasadnutia OZ dňa 16.10.2008
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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Uznesenie č. 200/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Predajná
schvaľuje
a) Zámer na predaj pozemkov podľa § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obce Predajná, v k. ú. Predajná
par. KN – C č. 619/10, ostatná plocha o výmere 117 m2 a parcelu KN – C 1135/6, ostatná
plocha o výmere 76 m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 36041459-152/2008 zo dňa
14.7.2008 z pôvodnej parcely 619/1, ostatná plocha zapísanej na LV 485 a parcely KN -E
1191/14, vodná plocha zapísanej na LV č. 558 v k. ú. Predajná, v prospech žiadateľa Renaty
Zemkovej – Špilovej, rod. Kováčovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá
výmera pozemku v priamom susedstve žiadateľa, ktorý si chce rozšíriť svoj pozemok, a to za
kúpnu cenu 13 €/ m2 určenú znaleckým posudkom č. č. 25/2021, vypracovaným súdnym
znalcom Ing. Jánom Lendackým, zo dňa 5.5.2021
b) zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti – pozemku par. KN – C č. 619/10, ostatná plocha
o výmere 117 m2 a parcela KN – C 1135/6 , ostatná plocha o výmere 76 m2 v prospech obce
Predajná ako oprávneného subjektu za cenu určenú znaleckým posudkom č. 25/2021,
vypracovaným súdnym znalcom Ing. Jánom Lendackým, zo dňa 5.5.2021 vo výške 275 €.
Predmetom vecného bremena bude uloženie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia
v rámci celej parcely
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov o výdavkoch na testovanie občanov, ktoré boli k 30.4.2021 vo
výške 14 213,84 € a zahŕňajú mzdové výdavky, výdavky na stravné pre pracovníkov, výdavky na
ochranné a pracovné pomôcky a výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky. Medzi výdavky nie sú
zarátané výdavky na tlač informačných letákov, ktoré si obec tlačí sama na Obecnom úrade
zamestnankyňami obce. Obec získala zo štátneho rozpočtu k 30.4.2021 finančné prostriedky na
testovanie občanov vo výške 25 660 €. Rozdiel medzi prostriedkami získanými na testovanie
a výdavkami na testovanie je 11 446,16 €. Z rozdielu boli zakúpené smetné koše k Spoločenskému
domu, ktorý je miestom testovania vo výške 440 €. Starostka ďalej navrhuje použitie prebytku
testovania na kúpu 2 ks reflektorov a solárnych svetiel k Spoločenskému domu (k miestu testovania
a sánkovania detí), solárne svetlá budú tiež osadené na Farskú ulicu a podľa potreby. Poslanci
s predloženým návrhom súhlasia, nakoľko už pri schvaľovaní rozpočtu vznikla požiadavka, že
v prípade voľných prostriedkov budú zakúpené solárne svietidlá na osvietenie ulíc, na ktorých
absentuje osvetlenie.
Starostka ďalej informovala o oprave obecného auta Kia Ceed, ktoré bolo účastníkom dopravnej
nehody dňa 7.4.2021. Vinníkom bol občan Jasenia. Náklady na opravu činili 5 500 €, ktoré boli
hradené z havarijného poistenia obce a ktoré si poisťovňa bude vymáhať od vinníka nehody. Obec
počas opravy využila možnosť nájmu motorového vozidla spoločnosťou Kia. Nájom bol dohodnutý na
obdobie od 9.4.2021 do 4.5.2021, výška nájmu bola 750 €. Predmetnú sumu si bude obec vymáhať od
vinníka dopravnej nehody cez poisťovňu.
Starostka ďalej informovala o splatení úveru na rekonštrukciu námestia vo výške 169 893 €, ktorý bol
prijatý v roku 2013.
Pani starostka ďalej informovala o oprave verejného osvetlenia pri Spoločenskom dome, ktoré
„zoskratovalo“ počas búrky a o montovaní optických káblov pre projekt „Wifi pre teba“. P. Ofúkaný
upozorňuje na chybu vo vypínaní verejného osvetlenie na Kramlišti. Starostka preverí.
Starostka ďalej informovala, že pri požiari domu Sochorovcov bol vyvezený odpad a uložený na
skládke v Brezne. Výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu boli vo výške 1 964,15 €, z toho odvoz
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odpadu vo výške 624 € a uskladnenie odpadu vo výške 1 340,15 €. Starostka navrhuje, aby obec
prispela na odvoz a likvidáciu odpadu v plnej výške, alebo v sume 624 €, alebo vo výške 1 340,15 €.
Starostka otvorila diskusiu. Poslanci súhlasia s finančnou pomocou. P. Kohútová, predseda finančnej
komisie sa pridala k návrhu p. starostky o úhradu plnej výšky, pridáva sa aj p. Pocklanová a ostatní
poslanci tiež súhlasia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky a tak dala starostka o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 201/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Predajná
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 1 964,15 € na úhradu nákladov na odvoz a likvidáciu
odpadu zo zhoreniska pri rodinnom dome Sochorových na ulici Kalvárska 235.
Hlasovanie:
za:
9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová, Ing. Jana Kohútová, Ľuboš
Ofúkaný, Dezider Smitka, Eva Pocklanová, Marta Veselovská
proti :
0
zdržal sa:
0
nehlasovali:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 h.
Zapísal/(a): Ing. Miroslava Vaisová
......................................................
Hlavná kontrolórka

Ing. Tatiana Čontofalská
....................................................
starostka obce

Overovatelia
Dezider Smitka
Martin Bukovec

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