
 
                                                         Zápisnica  

  z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Sačurov,  
konaného dňa 25.06. 2015    

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   Peter Barát, starosta obce 

                   Poslanci : p. Ľubica Bereščíková, p. Ján Dutkovič, Mgr. Martin Hric,  

                   p. A. Kozáková, Ing. M. Roman, Ing. B. Zubko, 

 
Ospravedlnení: p. M. Truchan, p. D. Demeter,  p. O. Begala 

                   p. R. Bundzáková – kontrolórka obce 
                             
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie. 
3. Informácia o plnení uznesení OZ. 
4. Interpelácie poslancov OZ. 
5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie. 

            6.   Návrh záverečného účtu obce  a výsledok hospodárenia za rok  2014, 
                  a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014, 
                  b) Správa audítora o overení účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia obce  
                  Sačurov za rok 2014.  
            7.   Plnenie a úprava rozpočtu za I. Q 2015. 

      8.   a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015. 
            b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015.        

            9.   Rôzne.  
          10.   Záver.       
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvoril p. Peter Barát, starosta obce.  Privítal prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva  a ospravedlnil z neúčasti p. M. Truchana, p. D. Demetera, p. O Begalu a 
kontrolórku obce p. R. Bundzákovú.  
Starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je  prítomných 6, teda zasadnutie  
OZ je v zmysle §12 ods.7 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov uznášania schopné. 
 
Návrhy poslancov k programu zasadnutia: 
K predloženému programu zasadnutia OZ neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov  schvaľuje  predložený program rokovania.  
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice: p. Ľ. Bereščíková, Mgr. M. Hric 

Návrhová komisia: p. J. Dutkovič, Ing. B. Zubko a Ing. M. Roman. 

Zapisovateľ:  p. A. Kozáková 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         



 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení  
Predložil starosta obce 
 
- Uznesenie č. 23 / 2015 / B, OZ odporúča :                                                                                                               
1)  Zosúladiť návrh rozpočtu prenesených a normatívnych finančných prostriedkov na rok 
2015 v rozpočte ZŠ s rozpočtom obce na rok 2015.                                                                                        
Záver: uznesenie zatiaľ nesplnené, rozpočet ZŠ sa zosúladí s rozpočtom obce na dnešnom 
zasadnutí OZ.                                                                                                                                
 
-Uznesenie č. 45 / 2015/ B 1 a B/2  žiada: 
 
1)  Starostu obce o vyhlásenie a zverejnenie schváleného VZN č. 4 / 2015 o poskytovaní 
sociálnej pomoci občanom obce Sačurov spôsobom v obci obvyklým.  
2) Starostu obce o vyhlásenie a zverejnenie schváleného VZN č. 5 / 2015 o podmienkach 
poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí    
a sociálnej kurately spôsobom v obci obvyklým. 
Záver: uznesenie splnené, VZN boli vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní, a tento 
týždeň boli uložené na webovej stránke obce. 
 
-Uznesenie č. 50 / 2015,OZ zobralo na vedomie  
 
1)  Ponuku p. Anny Sabolovej z Vranova nad Topľou na odkúpenie pozemkov v katastrálnom 
území obce - parciel č.718 a č. 719. 
B. žiada: 
1)  Starostu obce o preverenie v pozemkových záznamoch ponuku p. Anny Sabolovej 
z Vranova nad Topľou na odkúpenie pozemkov v katastrálnom území obce - parciel č.718 a č. 
719 a a podanie informácie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Záver: uznesenie splnené, predmetné pozemky majú rozlohu 487m2. Starosta obce 
odporučil , že ak obec bude mať záujem tieto pozemky odkúpiť, tak len dohodou, najviac vo  
výške 1500 €.  
Poslanci OZ po diskusií prijali záver, že predmetné pozemky v súčasnej dobe sú pre obec 
nepotrebné,  a preto odporúčajú pozemky nekupovať.  
 
 
-Uznesenie č. 53 / 2015 / B žiada 
 
1) Starostu obce o zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku na hodnotu pôdy 
predmetných pozemkov, ktoré budú v prípade výzvy použité na výstavbu bytov nižšieho 
štandardu  pre rómskych občanov. 
Záver: uznesenie splnené. Poslanci OZ schválili odkúpenie pozemkov za sumu 1,20/m2. 
Požiadali starostu obce, aby oslovil všetkých vlastníkov pozemkov, a oboznámil ich so 
zámerom obce   odkúpiť predmetné pozemky za sumu 1,20/m2, a tak zistil  predbežný záujem 
o odpredaj 
 
2) Starostu obce  o vyhlásenie verejného obstarávania na zakúpenie a montáž pri výmene 
prístroja na meranie prítoku a odtoku odpadovej vody na ČOV.  
Záver: uznesenie nesplnené. Firma, ktorá bola oslovená a realizovala opravy na ČOV- ke, 
doposiaľ nepredložila návrh na finančné nacenenie požadovaného prístroja.  
 



                                                                                                                                
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia 
Uznesenie č. 54 / 2015 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade s §11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1)  Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ. 
B. neschvaľuje: 
1) Ponuku na odkúpenie pozemkov od p. Anny Sabolovej, parciel č.718 a č. 719 o  rozlohe   
    487 m2 na Ulici lesnej v obci Sačurov. 
C. schvaľuje :  
1)  Oslovenie majiteľov pozemkov  za účelom zámeru a ponuky zo strany obce, odkúpiť 
pozemky na výstavbu bytov nižšieho štandardu vo výške 1.20 € / m2. 
 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
       
                                                                                                                Peter Barát   
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce     
___________________________________________________________________________                                                                        

 
K bodu  4. Interpelácia poslancov OZ                                                                                                                 
 
Ing. B. Zubko: požiadal o informáciu, čo sa realizuje pozdĺž cestnej komunikácie vedľa 
pozemkov p. M. Migaľa a p. M. Koľa na Ulici školskej? 
 Starosta obce: odpovedal, že sa tam pokračuje vo výstavbe chodníkov.  
 
p. J. Dutkovič: podal pripomienku, aby sa upozornenia na nezaplatené poplatky a dane 
posielali iba občanom, ktorých obec eviduje ako neplatičov, a nie všetkým občanom obce. 
Starosta obce odpovedal na vznesenú  pripomienku, že sa to realizuje takto v obci 2x do roka, 
a doposiaľ neboli vznesené pripomienky. Občania si poplatky prekontrolujú, a v prípade 
potreby ich prídu zaplatiť.  
 
A. Kozáková: Upozornila na nepokosené a neudržiavané pozemky v intraviláne obce 
a sťažnosti od ich susedov a občanov obce. Navrhuje riešiť tento problém upozornením 
a následnou pokutou v zmysle prijatého VZN č. 6/2011 o vytváraní zdravého životného 
prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Sačurov. 
Starosta obce reagoval, že v roku 2014 bolo zaslané dva krát upozornenie zo strany obce 
a následne sme postúpili zoznam nepokosených pozemkov aj na pozemkový úrad vo VT.  
Aj napriek tomu zostali niektoré pozemky nepokosené. Poniektorí občania zámerne 
neprevezmú zásielku a nereagujú na upozornenia.  
 
 
 



 
 
Poslanci OZ v rozprave upozornili na žumpu pred terasou Športklubu, ktorá sa rýchlo 
napĺňa.  
-Taktiež upozornili na stav kanála popri ceste v smere na Dlhé Klčovo, ktorý  je zasypaný 
a v prípade silných dažďov sa môže vytvoriť zataras a voda sa vyleje na okolité pozemky.   
- Zároveň vzniesli otázku ,, Ako to pôjde ďalej s futbalom v obci?“ 
Starosta obce: odpovedal, že napojenie žumpy na verejnú kanalizáciu je v štádiu napájania  
a  zároveň sme umiestnili aj odbočku  pre p. F.Sobotu. 
 O tom, že je zasypaný kanál  nevedel, ale tento problém sa postúpi Správe ciest VÚC Prešov. 
Ako ďalej s futbalom v obci sa rozhodne na spoločnom stretnutí funkcionárov ŠK, Komisie 
školstva, kultúry, vzdelávania a športu a vedenia obecného úradu, ktoré sa uskutoční do 
15.07.2015. O výsledkoch rokovania budú poslanci OZ informovaní. 
 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia              
Uznesenie č. 55 / 2015 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 a §16 ods.2  zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Interpeláciu poslancov. 
2) Odpovede starostu obce na vznesené otázky.        
 B. ukladá:                                                                                                                                             
1)  Komisii výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia v spolupráci  
s obecným úradom  opätovne vyzvať listom občanov, ktorí nemajú upravené svoje pozemky 
do termínu, ktorý určí obec, a následne postupovať v zmysle prijatého VZN obce.  
 
  Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
                                                                                                                          
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________  
 
K bodu 5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie  
Predložili predsedovia komisií. 
 
Komisia  finančná a správy obecného majetku: zasadala 1x. Na svojom zasadnutí riešila 
záverečný účet obce, rozdelenie finančných prostriedkov v rezervnom fonde a úpravu 
rozpočtu za I.Q roku 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Komisia  školstva, kultúry, mládeže a športu : zasadala 1 krát. Komisia prerokovala 
organizačné zabezpečenie stolnotenisového turnaja, ktorý dopadol pomerne dobre.  Predseda 
komisie Mgr. M. Hric  podal informáciu o zájazde turistického klubu 11.07.2015 na Štrbské 
pleso, a o pripravovanom uličkovom futbalovom turnaji, ku organizácii ktorého bude komisia 
ešte zasadať. 
 



 
Komisia  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia: ako celok 
nezasadala. Predseda  Ing. B. Zubko spolu s vedení OcÚ riešil oznámenie na mladistvého D. 
Kurimského, ktorý už po druhý krát  porušil zákaz požívania alkoholických nápojov ako 
mladistvý.  Bolo mu udelené pokarhanie  a zákaz navštevovať pohostinstva v obci po dobu 
 ½ roka.  
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 56 / 2015 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade §11 ods. 4 Zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1) Informácie o činnosti jednotlivých komisií.                                                                                                                                   
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce 
 
___________________________________________________________________________  

K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce  a výsledok hospodárenia za rok  2014, 
        a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014, 
b) Správa audítora o overení účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia obce  
Sačurov  za rok 2014.  
Dôvodovú správu k záverečnému účtu obce za rok 2015 predložil predseda finančnej komisie 
a SOM Ing. M. Roman.  
Správu audítora o overení účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 
predložila p. M. Baníková.  
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 prečítala pre 
ospravedlnenú neúčasť kontrolórky obce p. A. Kozáková, zástupkyňa starostu obce.  
Všetky materiály a správy sú prílohou zápisnice. Po rozprave poslanci OZ hlasovaním prijali 
návrh uznesenia. 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 57 / 2015 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. schvaľuje : 
1)  Celoročné hospodárenie obce Sačurov  za rok  2014 bez výhrad, 
2)  Prebytok bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 89 520 EUR  zisteného podľa  
§ 10 odst.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách územnej 
     samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
    a) z prebytku sa vylučujú nevyčerpané účelové finančné prostriedky v sume 16 255 €, (soc.  
    zariadenia v MŠ - 13 404 €, dopravné ZŠ – 582 €, HN ZŠ – 2 269 €) 
    b) upravený prebytok bežného hospodárenia vo výške 73 265 € prideliť do  rezervného 
    fondu, 
    c) nepoužité finančné prostriedky z fondov vrátiť do rezervného fondu  v sume  113 401 €, 
 



 
B. berie na vedomie: 
1)  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014. 
2)  Správa audítora o overení účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia obce Sačurov      
     za rok 2014. 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
                                                                                                                                    
                                                                                                                  Peter Barát 
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 58 / 2015 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. schvaľuje : 
1)  čerpanie z rezervného fondu 186 666 € finančné prostriedky vo výške (89 600 + 47 850 )  
     137 450 € nasledovné: 
        -      1 200 € na dokončenie parkoviska na cintoríne, 
        -    22 000 € na miest. kom.- ul. Družstevná + 30 000 € navýšenie o splátky faktúr, 
        -    61 000 € na rekonštrukčné práce na ČOV- ke, 
        -      5 000 € na práce v KD , 
        -         400 € na Leasing motorového  vozidla  + 17 850 €  na splátky úverov a pôžičky, 
             89 600 €                                                     + 47 850 €                       = 137 450 € 
        - zostatok v rezervnom fonde obce + 49 216 €   
 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0                                                                                                                                         
                                                                                                                  Peter Barát 
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce 

 
K bodu 7. Plnenie a úprava rozpočtu obce za I. Q roku 2015. 
Predložil  predseda finančnej komisie a SOM Ing. M. Roman. 
                                                                     

Bežné príjmy rok 2015 
 

Kolónka                                                          Schválený rozpočet                       Úprava rozpočtu  
300 Granty a transfery  

 
789 400€ 842 989€ 

 312001 zo ŠR- HN, 
VPP, KP, asist. MŠ,.. 

116 000€ 116 000€ 

 312001 zo Štát. rozp. ZŠ, 
Originálne kompetencie 

673 400 € 673 400 + 53 589  
726 989€ 

300 – Spolu 789 400€ 842 989 € 
 

Príjmy obce spolu  1 629 000 € + 53 589 € 1 682 589 € 
 

 
 



 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 59 / 2015 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. schvaľuje: 
1)  Úpravu rozpočtu obce za I.Q roku 2015.  
 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0       
  
                                                                                                                                     
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce 

 

 
 
K bodu 8. a)Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015. 

  b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015.        
Predložila p. A. Kozáková, zástupkyňa starostu obce a predsedovia komisií OZ. Všetky plány 
sú spracované písomne a sú súčasťou zápisnice.  
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 60 / 2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods.4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov . 
A. schvaľuje :                                                                                                                                    
1) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015. 
2) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015.        
 

Hlasovanie:  Za:  6 poslancov         Proti:  0                Zdržal sa: 0 

 

                                                                                                                           Peter Barát  
   Sačurov, 25.06.2015                                                                                      starosta obce 
 

K bodu 9.  Rôzne.                                                                                                               
Predložil starosta obce p. Peter Barát                                                                                      
 
a) Žiadosť starostu obce o predlženie termínu na splatenie úverovej Super linky vo 
výške 15 000 € v Prima banke Slovensko.  
 



 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 61 / 2015 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. schvaľuje : 
1)  Predloženie žiadosti o predlženie  termínu splatnosti úverovej Super linky vo výške                   
15 000 €  v Prima banke Slovensko. 
 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0         
                                                                                                                                 
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce 

 

 
b) Žiadosť starostu obce o prijatie preklenovacieho úveru vo výške 80 000  € na pokrytie 
finančných operácií a prác na dokončenie Spoločensko - komunitného centra.  
 

 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 62 / 2015 

 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. schvaľuje : 
1)  prijatie úveru  vo výške 80 000 € poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s, 
Žilina, SR, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia 
financovania investičného projektu Spoločensko – komunitné centrum s podporou projektu 
v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva formou dokončenia Spoločensko – komunitného centra. 
2) vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého 
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru 
alebo zmeny na dlhodobý termínovaný úver. 
  
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0        
  
                                                                                                                                      
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce 

 

 
 



 
 
c) Informácia starostu obce o zrealizovaných  aktivitách ( jún 2015).  
 

- Práce na KSC pokračujú podľa harmonogramu. Kolaudácia prác sa uskutoční 
30.06.2015. Po zariadení jednotlivých miestností sa presťahujú aj pracovníci KSC. 
Oficiálne otvorenie KSC  je  naplánované na 31.08.2015 - súčasne s akciou obce   
„Folklórne popoludnie“.  

- Plánované stretnutie v ČR v Rozsochách  sa uskutoční 27. – 29. 06. 2015. Pani A. 
Kozáková je poverená vedením našej delegácie. Odchod autobusu je ráno 27.06.2015 
o 5:00 hod. od obecného úradu. 

- Otváranie obálok na stavebnú časť zberného dvora sa už uskutočnilo. Verejný 
obstarávateľ vyhodnotí  jednotlivé ponuky, a práce by sa mali zrealizovať do konca 
mesiaca september 2015. 

- Finančné prostriedky na kamerový systém vo výške 12 000 € boli obci schválené. Zo 
strany obce je potrebné  prepracovať rozpočet na realizovanie prác, ale aj na počet 
kamier do schválenej sumy, a vyhlásiť verejné obstarávanie. 

- Osobné motorové vozidlo Fabia combi bielej farby obec obdŕžala ako dar od 
Ministerstva vnútra SR. Auto  po zrealizovaní technickej kontroly a pridelení ŠPZ 
bude využívané pre potreby obce. 

- Železnice SR reagovali na  ponuku obce odkúpiť pozemky pri železničnej stanici. 
Zrealizovali zameranie a trvajú na stretnutí a dohode.   

- Obec zakúpila lavičky na sedenie a smetné koše do areálu detského ihriska. Taktiež sa 
upravil terén okolo plota p. P.Kotrana  a  umiestnili sa tam žľaby na odvádzanie vody. 

- Natrela sa strecha na KD  a ešte sa obnoví náter aj na streche, ktorá sa nachádza  nad 
kuchyňou. 

- Na novom cintoríne sa dokončili chodníky k hrobom, kde doposiaľ  neboli 
zrealizované. 
 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 63 / 2015 
 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Sačurov v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
A. berie na vedomie: 
1)  Informáciu starostu obce o zrealizovaných  aktivitách v mesiaci  jún 2015. 
B. poveruje: 
1) Pani A. Kozákovú  vedením delegácie do ČR - obec Rozsochy, na medzinárodné stretnutie  
    obci v rámci cezhraničnej spolupráce ,, Priateľstvo bez hraníc“, v dňoch 27. – 29. 6. 2015.  
 
 
Hlasovanie:  za: 6 poslancov,   proti :  0 ,   zdržal sa:  0  
     
                                                                                                                                         
                                                                                                                   Peter Barát 
  Sačurov, 25.06.2015                                                                               starosta obce 

 



 
K bodu 11. Záver. 
Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20 hod. 25 min. 

 
 
Zapísala: A. Kozáková                          

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

                                                                                                      starosta obce 

Overovatelia: 
p. Ľ. Bereščíková  ........................................                                                                                                                                                                                        
Mgr. M. Hric         ........................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


