ZÁPISNICA
z tretieho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2019,
konaného dňa 13. júna o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove
Prítomní:

poslanci OZ podľa priloženej prezenčnej listiny

Ďalší prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie
Starosta obce Milan Pavlovčík otvoril plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že plenárne zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Starosta obce potvrdil, že plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, prítomní boli piati
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny). Ospravedlnil sa pp. Mikuš, pp. Nemček, pp. Lang
a pp. Záňová oznámila krátke meškanie.
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Slavku Janckovú.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Peter Farko – predseda návrhovej komisie; pp. Martin Svitko a pp. Ivan Javornický –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Ivan Dzúrik a pp. Darina
Balleková.
Uznesenie č. 85/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení
pp. Peter Farko – predseda návrhovej komisie; pp. Martin Svitko a pp. Ivan Javornický –
členovia návrhovej komisie.
Za 5 :
Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang, Denisa Záňová
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 86/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
overovateľov zápisnice pp. Ivan Dzúrik a pp. Darina Balleková.
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang, Denisa Záňová
Nehlasovali 0:

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášaniaschopnosti
b) určenie zapisovateľa
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolórky obce na II.polrok 2019
5. Schválenie predaja prebytočného majetku obce víťaznému uchádzačovi (traktor)
6. Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018
7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
8. Schválenie zámeru zámeny pozemkov pod kompostovisko
9. Rôzne
a) Žiadosť p.Láštica a p. Lášticovej o finančnú náhradu za pozemky pod MK
Nová Chudovská
b) Návrh stavebnej komisie na spevnenie brehov potoka
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
p. starosta navrhol doplniť bod č. 9 Rôzne o List p. Turčinu a návrh spolufinancovania
projektu modernizácie a obnovy požiarnej zbrojnice Žaškov.
Uznesenie č. 87/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s doplnením bodu 9 Rôzne
- list p. Turčinu
- návrh spolufinancovania projektu modernizácie a obnovy požiarnej zbrojnice Žaškov
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang, Denisa Záňová
Nehlasovali 0:
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolu plnenia uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik
Uznesenie č. 35/1/2019
uznesením bol poverený obecný úrad rokovať s nájomcami alebo s vlastníkmi pozemkov
v zosuvnom území Homoľa
- splnené
Starosta informoval prítomných o podaní žiadosti na Ministerstvo životného prostredia
o zabezpečenie monitoringu daného pásma.

Uznesenie č. 70/2/2019
uznesením bola poverená p. Balleková prípravou monografie obce
– trvá do 31.12.2019
p. Balleková informovala prítomných o stretnutí ohľadom prípravy monografie, na stretnutí
boli prednesené aj nové návrhy. Pomoc ponúkol p. Vladimír Svorenčík ohľadom histórie
evanjelickej cirkvi v Žaškove a p. Pavol Ľorko navrhol pozvať k tvorbe publikácie p. Čajku
a ponúkol pomoc pri záverečnej časti publikácie a s vydaním. P. Ladislav Ballek premietol
dokumentárny film vytvorený v roku 2002 ako magisterskú prácu o Žaškove. Vydanie
publikácie je finančne náročné, je potrebné osloviť sponzorov a Ministerstvo kultúry.
Uznesenie č. 88/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang, Denisa Záňová
Nehlasovali 0:
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolórky obce na II. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce pred zasadnutím OZ.
Uznesenie č. 89/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce
na II. polrok 2019
Za 5 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 4: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang, Denisa Záňová
Nehlasovali 0:
Na zasadnutie sa o 16.45 h. dostavila pp. Denisa Záňová
5. Schválenie predaja prebytočného majetku obce víťaznému uchádzačovi (traktor)
Komisia na vyhodnotenie ponúk pre predaj prebytočného majetku obce „Traktor Zetor 7245“
konštatovala, že obaja uchádzači splnili podmienky súťaže. Vyhodnotením ponúk bola
stanovená víťazná ponuka p. Petra Chovanca. Zápisnica komisie na vyhodnotenie ponúk pre
predaj prebytočného majetku tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 90/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie Zápisnicu komisie na vyhodnotenie
ponúk pre predaj prebytočného majetku obce „Traktor Zetor 7245“
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 91/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje predaj prebytočného majetku obce Žaškov
„Traktor Zetor 7245“ víťaznému uchádzačovi p. Petrovi Chovancovi.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:

6. Stanovisko hl.kontrolora k záverečnému účtu obce za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolora obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 bolo rozposlané
poslancom pred zasadnutím OZ.
Uznesenie č. 92/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie
k záverečnému účtu obce Žaškov za rok 2018
Za 6 :

stanovisko hl. kontrolora obce

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:

7. Návrh záverečného účtu obec za rok 2018
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce pred zasadnutím OZ.
Uznesenie č. 93/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad a prebytok rozpočtu v sume 88 939,38 EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. navrhujeme použiť
na tvorbu :
- do rezervného fondu vo výške 88 939,38 EUR
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:

8. Schválenie zámeru zámeny pozemkov pod kompostovisko
Zámenou pozemkov pod kompostovisko sa poslanci zaoberali na predchádzajúcich
zasadnutiach OZ. Na základe rozhodnutia Okresné úradu, katastrálny odbor o prerušení
konania o návrhu na vklad je potrebné schváliť zámer zámeny pozemkov v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p.
Uznesenie č. 94/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje zámer zámeny v zmysle § 9 ods. 2 písm. a)
a v zmysle § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p. , prevod
majetku zámennou zmluvou
– zámenu podielu vlastníka Vladimír Vencel, , zapísaný na LV č. 3800, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ parc. č. 4249/1, o výmere 487 m², trvalý trávny porast, zapísaný
pod por.číslom 4, podiel 51/491 t.j. 50,6 m² (zaokrúhl.na celé m² 51 m²), zámennou
zmluvou, na základe ktorej prevedie Vladimír Vencel, vlastnícke právo na Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k pozemku zapísaného na
LV č. 3800, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 4249/1, o výmere 487 m²,
trvalý trávny porast, zapísaný pod por.čísl. 4, podiel 51/491 t.j. 50,6 m² (zaokrúhlené
na celé m² 51 m²)
– zámenu podielu vlastníka Mária Vencelová, zapísaný na LV č. 3800, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ par.c č. 4249/1, o výmere 487 m², trvalý trávny porast, zapísaný
pod por.číslom 6, podiel 51/491 t.j. 50,6 m² (zaokrúhl.na celé m² 51 m²), zámennou
zmluvou, na základe ktorej prevedie Mária Vencelová, vlastnícke právo na Obec
Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, k pozemku zapísaného na
LV č. 3800, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 4249/1, o výmere 487 m²,
trvalý trávny porast, zapísaný pod por.čís. 6, podiel 51/491 t.j. 50,6 m² (zaokrúhl.na
celé m² 51 m²)
– zámenu podielu vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106,
Žaškov, zapísaný na LV č. 3828, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 4220,
o výmere 746 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.číslom 6, podiel 241/746 vo
výmere 241 m², zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Obec Žaškov, IČO:
00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, vlastnícke právo na Vladimír Vencel,
k pozemku zapísaného na LV č. 3828, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č.
4220, o výmere 746 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.číslom 6, podiel
51/746 vo výmere 51 m²
– zámenu podielu vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106,
Žaškov, zapísaný na LV č. 3828, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č. 4220,
o výmere 746 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.číslom 6, podiel 241/746 vo
výmere 241 m², zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Obec Žaškov, IČO:
00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, vlastnícke právo na Mária Vencelová,
k pozemku zapísaného na LV č. 3828, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ par.c č.
4220, o výmere 746 m², trvalý trávny porast, zapísaný pod por.číslom 6, podiel
51/746 vo výmere 51 m²
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:

Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:
pp. Balleková navrhla prestávku v trvaní 10 min.
Uznesenie č. 95/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov
Za 6 :

schvaľuje prestávku v trvaní 10 min.

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:

9. Rôzne
a) Žiadosť p. Láštica a p. Lášticovej o finančnú náhradu za pozemky pod MK Nová
Chudovská
Žiadosťou p. Láštica sa poslanci zaoberali na viacerých zasadnutiach OZ. Poslanci diskutovali
o možnosti vypracovania znaleckého posudku na pozemky pod miestnou komunikáciou.
Následne, ak p. Láštic bude súhlasiť, pristúpiť k odkúpeniu pozemku pod miestnou
komunikáciou od p. Láštica za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Uznesenie č. 96/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie žiadosť p. Láštica a p. Lášticovej
o finančnú náhradu za pozemky pod MK Nová Chudovská
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:

Uznesenie č. 97/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov poveruje p. starostu vstúpiť do jednania s p. Lášticom
o vypracovanie znaleckého posudku a odkúpenie pozemku za stanovenú cenu v znaleckom
posudku
Zodpovedný: p.starosta

Termín: 31.07.2019

b) návrh stavebnej komisie na spevnenie brehov potoka
Zápisnica stavebnej komisie zo zasadnutia konaného dňa 12.4.2019 z prešetrenia havarijného
stavu krajnice cesty na ulici Družstevná bola rozposlaná poslancom OZ pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu tejto zápisnice. Komisia odporúča vybudovať oporný
múr na spevnenie krajnice miestnej komunikácie. Keďže sa pp. Nemček nemohol zúčastniť
zasadnutia OZ, poslal svoje pripomienky a podnety mailom (príloha tejto zápisnice).
Pp. Nemček sa informoval, či bol vyhlásený havarijný stav krajnice vozovky na ul.
Družstevná, po vyhlásení havarijného stavu je možnosť získania dotácie na opravu. Havarijný
stav nebol vyhlásený, pri vyhlásení havarijného stavu je nutné počítať s dlhou čakacou dobou

a uvedený stav treba riešiť čo najskôr, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pohybu na
miestnej komunikácii a zabránenie poškodeniu asfaltového koberca.
Uznesenie č. 98/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie zápisnicu zo zasadnutie stavebnej
komisie zo dňa 12.4.2019
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:
c) List – výzva (p. Turčina) , sp. č. 769/2019

Na obecný úrad bol doručený list p. Turčinu. List bol rozposlaný poslancom OZ pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
P. Turčina bol prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Pp. Balleková sa vyjadrila k návrhom, ktoré p. Turčina vo svojom liste uvádza. O výstavbe
chodníkov po okraji cesty poslanci OZ diskutovali už vlani, so záverom keď sa doasfaltujú
cesty, pristúpi obec k vybudovaniu chodníkov. Vybudovanie amfiteátra sa prejednávalo. Obec
nemá pozemky. Viacerí vlastníci pozemkov možných lokalít na vybudovanie amfiteátra
s odpredajom pozemkov nesúhlasili. P. Turčina navrhol umiestniť amfiteáter pri materskej
škole. Poslanci argumentovali, že by to bolo na úkor detského ihriska, je to nevhodné miesto
pre hluk a tiež neporiadok po akcii.
P. riaditeľka Mgr. Punová, ktorá bola prítomná na zasadnutí uviedla, že je nevhodné budovať
amfiteáter pri materskej škole.
pp. Farko opomenul formálnu úpravu listu, ktorý p. Turčina zaslal. Podobné pripomienky,
žiadosti a návrhy zasielané písomne sú určitou komunikáciou, ktorá má mať formu a úpravu
písomnosti. V liste p. Turčinu je nevhodné osočovanie starostu obce, poslancov, obecného
zastupiteľstva.
p. Turčina žiada riešiť prekrytie jamy pri rodinnom dome p. Silvestra Turčinu. Ide o zjazd
z miestnej komunikácie, obec vykoná štátny stavebný dohľad.
Uznesenie č. 99/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie list p. Miroslava Turčinu
(reg.č. 769/2019)
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:

d) návrh spolufinancovania projektu modernizácie a obnovy požiarnej zbrojnice Žaškov

Návrh na schválenie spolufinancovania Obce Žaškov vyplýva zo žiadosti o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 100/3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v rámci výzvy číslo V. P HaZZ 2019, ktorej účelom je podpora zvýšenia ochrany
pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie
budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3.
zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a zároveň spolufinancovanie modernizácie a obnovy požiarnej zbrojnice Žaškov
najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných verejných
prostriedkov.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Peter Farko, Ivan Javornický
Darina Balleková, Martin Svitko, Denisa Záňová

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Milan Mikuš, Anton Nemček, Marian Lang
Nehlasovali 0:
Starosta informoval prítomných:

– o poskytnutí finančných prostriedkoch formou dotácie z Environmentálneho fondu
v sume 5 000,– € na vybudovanie oddychovej zóny
– o poskytnutí dotácie v programe Podpora rozvoja športu v sume 10 000,– € na obnovu
ihriska s umelou trávou. Obec sa bude informovať či je možné presunúť schválené
fin.prostriedky na detské ihrisko pri MŠ.
– asfaltovanie úseku hlavnej cesty od mosta po Kapinovcov
–

je podaný projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ide o zateplenie budovy
a výmenu okien a dverí.

–

o stretnutí ohľadom územného plánu obce s pozemkovým úradom a občanmi.
Pozemkový úrad žiada znížiť výmeru na výstavbu rod.domov a ponechať
poľnohospodársku pôdu. Spracovatelia neodporučili robiť úpravy. Požiadavky
občanov, ktorým sa nevyhovelo, budú zahrnuté do prvých zmien a dodatkov k ÚP.

10. Interpelácie poslancov
pp. Záňová – navrhla umiestniť dopravné zrkadlo na križovatke pri Kralčákoch
pp. Farko
– informoval o pripravovanej výzve Ministerstva školstva na poskytnutie dotácie
na rozvoj športu
– Slovenský futbalový zväz zverejnil výzvu na rekonštrukciu ihriska
– príspevkov do obecných novín Žaškovské ozveny je čoraz menej. Navrhol podmieniť
pridelenie dotácie organizáciám v obci zaslaním príspevku do Žaškovských ozvien.
pp. Balleková

– navrhla v Dome smútku, vonku pred vchodom zabezpečiť steny pred vetrom
a dažďom.
– poďakovala Obci Žaškov , p. starostovi, p. Bakošovi a p. Svorenčíkovej za pomoc pri
organizovaní koncertu Dánskeho speváckeho zboru, deťom ZUŠ v Dolnom Kubíne
a folklornej skupine Trnkári. Poďakovala p.Magdaléne Andrisovej za upečenie šišiek.
– informovala sa p. riaditeľky ZŠ ohľadom opravy plota na ihrisku s umelou trávou
– navrhla umiestniť v areáli základnej školy viac stojanov na bicykle
pp. Dzúrik
– poďakoval p. Ballekovej za zorganizovanie kultúrneho podujatia - stretnutia
s Dánskym speváckym zborom.
– vyslovil požiadavku zabezpečiť vykosenie krajnice cesty do Párnice. Treba osloviť
Správu ciest.
p.riaditeľka Mgr. Punová
– pripravila zmenu VZN č. 3/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
na čiastkovú úradu nákladov a ponuku na zakúpenie umývačky riadu z dôvodu zvýšeného
počtu stravníkov na základe prieskumu stravníkov.
pp. Nemček
– písomné pripomienky a požiadavky tvoria prílohu zápisnice.
Poslanci zvolili ako prioritu riešenie havarijného stavu na ulici Družstevná a zamurovanie
schodísk v MŠ – sklobetón.
11. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť na zasadnutí a poprial príjemnú dovolenku. P. starosta ukončil plenárne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Overovali:
pp. Ivan Dzúrik
pp. Darina Balleková

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

