ZÁPISNICA
z druhého plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2018,
konaného dňa 10. mája 2018 o 16,00 hod. v klube kultúrneho domu v Žaškove

Prítomní:
alší prítomní:

poslanci OZ podľa priloženej prezenčnej listiny
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 siedmi
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny). Ospravedlnil sa pp. Mikuš. Pp. Kršková 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. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Ivan Javornický a pp. Anton Nemček –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Emil Kurnota a pp. Pavol
Pikla.
Uznesenie č. 24/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení
pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie; pp. Ivan Javornický a pp. Anton Nemček –
členovia návrhovej komisie.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Vladimíra Kršková, Milan Mikuš

Uznesenie č. 25/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
overovateľov zápisnice – pp. Emil Kurnota a pp. Pavol Pikla.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Vladimíra Kršková, Milan Mikuš

Na zasadnutie sa o 16.10 hod. dostavila pp. Vladimíra Kršková.
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 záverečného účtu obce Žaškov za rok 2017
a) stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu
5. Prerokovanie úpravy prevádzky v materskej škole
6. Návrh na zmenu VZN č. 3/2016
7. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 22/2010
8. Rôzne
a) Žiadosť o úpravu oplotenia ZŠ s MŠ
b) Žiadosť o odkúpenie panelov
c) Žiadosť o poskytnutie dotácie
d) Prešetrenie vybavenia sťažnosti p. Ondreja Furjela na postup obce pri podaní
podnetu susedského spolunažívania
9. Interpelácie poslancov
10. Záver
Do bodu č. 8. Rôzne , starosta navrhol doplniť
e) spolufinancovanie obnovy telocvične a rozpočtové opatrenie
f) Žiadosť p. Jozefa Sokola o prehodnotenie spoluúčasti na stavebných prácach
pp. Anton Nemček navrhol doplniť do bodu 8. Rôzne žiadosť občanov, bývajúcich na ul.
Matúšovská, o riešenie dopravnej situácie v blízkosti MŠ a detského ihriska.
Uznesenie č. 26/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva doplnený v bode 8. Rôzne:
– spolufinancovanie obnovy telocvične
– rozpočtové opatrenie č. 2
– žiadosť p. Jozefa Sokola o prehodnotenie spoluúčasti na stavebných prácach
– žiadosť o riešenie dopravnej situácie v blízkosti MŠ a detského ihriska
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Vladimíra Kršková ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolou plnenie uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik

Uznesenie č. 88/4/2017
vykonanie obhliadky a posúdenie možností úpravy miestnych komunikácií
– splnené
Uznesenie č. 136/6/2017
uznesením bol poverený starosta obce vstúpiť do jednania s majiteľmi pozemkov priľahlých
k zbernému dvoru na vytvorenie obecného kompostoviska
– trvá: rok 2018
Uznesenie č. 8/1/2018
uzatvorenie úverovej zmluvy a s tým súvisiacej zmluvnej dokumentácie
– splnené
Uznesenie 14/1/2018
vypracovať návrh na finančné náklady k predĺženiu prevádzkového času materskej školy
– splnené
Uznesenie č. 19/1/2018
zlikvidovať vyradený majetok obce v súlade s platnými predpismi
– splnené
Predseda Komisie výstavby a rozvoja obce pp. Emil Kurnota informoval prítomných o
zasadnutí komisie a obhliadke jednotlivých ulíc navrhnutých na opravu. Zápisnica zo
zasadnutie komisie bola rozposlaná poslancom a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 27/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich OZ
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Vladimíra Kršková ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

Uznesenie č. 28/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e
zasadnutia Komisie výstavby a rozvoja obce
Za 8 :

n a ve d om i e

zápisnicu č. 1/2018 zo

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Vladimíra Kršková ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

4. Návrh záverečného účtu obce Žaškov na rok 2017
a) stanovisko hl. kontrolora obce k záverečnému účtu
Záverečný účet obce Žaškov na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce po dobu 15 dní. Stanovisko hl. kontrolóra bolo rozposlané poslancom OZ a tvorí
prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 29/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e záverečný účet a celoročné hospodárenie
obce Žaškov za rok 2017 bez výhrad
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Vladimíra Kršková ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

Uznesenie č. 30/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e
obce k záverečnému účtu obce Žaškov za rok 2017
Za 8 :

stanovisko hl. kontrolóra

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Vladimíra Kršková ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

Uznesenie č. 31/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e prerozdelenie prebytku rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2017 a to 10 % v sume 4962,77 € na tvorbu rezervného fondu a
90 % v sume 44664,91 € na fond rozvoja obce
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Vladimíra Kršková ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

5. Prerokovanie úpravy prevádzky v materskej škole
Návrh pracovného času v materskej škole bol poslancom rozposlaný pred zasadnutím
zastupiteľstva. Návrh zmeny pracovného času je reakciou na dopyt rodičov o predĺženie
prevádzky materskej školy od 6.15 h. do 16.15 hod. Na zasadnutí bola prítomná zástupkyňa
pre MŠ p. Solivajsová, ktorá informovala poslancov o počte detí prichádzajúcich o 6.15 h.
a odchádzajúcich po 16.00 hodine.
Uznesenie č. 32/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e prevádzkový čas materskej školy pri ZŠ
s MŠ Žaškov od 6.15 hod. do 16.00 hod.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 1: Vladimíra Kršková
Neprítomní 1: Milan Mikuš

6. Návrh na zmenu VZN č. 3/2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na činnosť školských
zariadení v zria ovateľskej pôsobnosti obce Žaškov bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce. V dodatku č. 1 chýba kategória detí vo veku do 3 rokov.
Uznesenie č. 33/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o určení
výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na
vzdelávanie detí v materskej škole a na činnosť školských zariadení v zria ovateľskej
pôsobnosti obce Žaškov doplnený o kategóriu: dieťa vo veku do 3 rokov – príspevok vo
výške 45,– €, s platnosťou od 01.06.2018.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Vladimíra Kršková ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

7. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 22 /2010
Na obecný úrad bol doručený protest prokurátora k VZN č. 22/2010 o niektorých
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Žaškov.
Prokurátor uvedené VZN odporúča zrušiť a nahradiť novým VZN v súlade s platnými
právnymi predpismi.
Uznesenie č. 34/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e protest prokurátora k VZN č.
22/2010 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Žaškov.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Vladimíra Kršková ,
Darina Balleková, Ivan Javornický, Anton Nemček, Pavol Pikla

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 1: Milan Mikuš

Uznesenie č. 35/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e obecný úrad predložiť návrh VZN o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Žaškov.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: do nasledujúceho OZ
Zo zasadnutia o 17.30 hod. odišla pp. Balleková.
8. a) Žiadosť o úpravu oplotenia ZŠ s MŠ
p. riaditeľka Mgr.Punová bola prítomná na zasadnutí OZ a predniesla žiadosť. Oplotenie
multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Žaškov je poškodené a je potrebná aj výmena zámku.
p.riaditeľka informovala poslancov o výsledkoch testovania deviatakov Testovanie – 9 2018,
ktorí dosiahli výrazne lepšie výsledky ako v prípravnom testovaní v roku 2017 Komparo 2017

Uznesenie č. 36/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e na v e d o m i e
ZŠ s MŠ Žaškov.
Za 7 :

žiadosť o úpravu oplotenia

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

Uznesenie č. 37/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e na v e d o m i e
testovania – 9 2018 v ZŠ s MŠ Žaškov
Za 7 :

informáciu o výsledkoch

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

8b) Žiadosť o odkúpenie panelov
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Mäsiara o odkúpenie panelov. Poslanci sa zhodli, že
panely sú majetkom obce, ktorý je pre obec potrebný.
Uznesenie č. 38/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e
žiadosť p. Vladimíra Mäsiara
o odkúpenie panelov
Za 0 :
Proti 6:
Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček
Zdržali sa hlasovania 1: Ivan Dzúrik
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková
Návrhová komisia konštatuje, že návrh nebol schválený
8c) Žiadosť o poskytnutie dotácie
Športový klub KASprof-SECURITY bul team Orava, Oravské Veselé žiada o dotáciu pre
Barbrou Bajčiová, ktorá je úspešnou športovkyňou na poli armwreslingu. Športový klub
predložil písomnú žiadosť v zmysle VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Žaškov.
Uznesenie č. 39/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e dotáciu z prostriedkov obce Žaškov pre
KASprof-SECURITY bul team Orava, Oravské Veselé na podporu reprezentantky Barbory
Bajčiovej v sume 800,– €.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

Starosta obce informoval o odovzdaných cenách obce, na návrh Komisie školstva, kultúry,
športu a sociálnych vecí, p. Ladislavovi Durajovi a p. Danielovi Turčinovi. Navrhovaná
Cena obce Žaškov „in memoriam“ p. Štefanovi Vraštiakovi bude udelená po vzájomnom
dohovore s rodinou p. Vraštiaka. Na jednom zo zasadnutí OZ bolo navrhnuté aj udelenie
ceny obce p. Jaroslavovi Zápotočnému a taktiež po akovanie Barbore Bajčiovej za veľmi
dobré výsledky pri reprezentácii Slovenska na poli armwreslingu.
Uznesenie č. 40/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e Cenu obce Žaškov za rozvoj folklóru
a dlhoročné vedenie folklórneho súboru.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

8 d) Prešetrenie vybavenia sťažnosti p. Ondreja Furjela na postup obce pri podaní
podnetu susedského spolunažívania
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Ondreja Furjela a p. Viery Furjelovej adresovaná
Obecnému zastupiteľstvu Obce Žaškov. Žiadosť bola poslancom rozposlaná pred zasadnutím
OZ. Jedná sa o žiadosť o prešetrenie sťažnosti podanej na Obec Žaškov dňa 5.10.2017 a na
postup obce pri podaní podnetu susedského spolunažívania.
Uznesenie č. 41/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e na v e d o m i e
vybavenia sťažnosti a súhlasí s postupom obecného úradu.
Za 7 :

žiadosť o prešetrenie

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

8 e) Návrh na schválenie spoluúčasti Obce Žaškov vyplývajúcej zo žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2018
Uznesenie č. 42/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u je predloženie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR, ktorej zámerom je rekonštrukcia strechy
telocvične a vykurovacích telies cvičebnej časti telocvične
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

Spolufinancovanie rekonštrukcie strechy telocvične a vykurovacích telies cvičebnej
časti telocvične vo výške 7609,60 € z vlastných zdrojov.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

Uznesenie č. 43/2/2018
Spoluúčasť na rekonštrukcii strechy telocvične a vykurovacích telies cvičebnej časti
telocvične vo výške 10% z rozpočtu projektu.
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

Uznesenie č. 44/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 2/2018 v súlade
s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov (príloha zmeny rozpočtu)
Za 7 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

8 f) Žiadosť p. Jozefa Sokola o prehodnotenie spoluúčasti na stavebných prácach
Žiadateľ žiada o spoluúčasť na stavebných prácach pozostávajúcich s výkopových
a izolačných prác na ulici Lackovská. Ide o odizolovanie rodinného domu a odvodnenie ulice
Lackovská do jestvujúceho priepustu betónovými žľabmi pred naplánovanou rekonštrukciou
vozovky na ulici Lackovská.
Uznesenie č. 45/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e na v e d o m i e
o prehodnotenie spoluúčasti na stavebných prácach.
Za 7 :

žiadosť p. Jozefa Sokola

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Vladimíra Kršková, Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková

8 h) Žiadosť o riešenie dopravnej situácie v blízkosti materskej školy a detského ihriska
pp. Anton Nemček predniesol žiadosť obyvateľov ulice Matúšovská o riešenie dopravnej
situácie v blízkosti materskej školy a detského ihriska. Navrhujú osadenie cestného
spomaľovača (retardéra). Pp. Nemček predniesol v rámci riešenia bezpečnostnej situácie
návrh osadenia kamery na snímanie altánku na detskom ihrisku, a tiež potrebu preosiať piesok
na ihrisku. Starosta informoval o pripravovanom projekte dopravného značenia.
Uznesenie č. 46/2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e na v e d o m i e
dopravnej situácie v blízkosti materskej školy a detského ihriska.
Za 6 :

žiadosť o riešenie

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Marian Lang , Pavol Pikla,
Ivan Javornický, Anton Nemček

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 2: Milan Mikuš, Darina Balleková
Nehlasovali 1: Vladimíra Kršková
9. Interpelácie poslancov

Starosta informoval
– o projekte na zateplenie hasičskej zbrojnice, ktorý bol podaný aj v II. kole
– o projekte „Oddychová zóna Tepeľ“, ktorý bol v II. kole neúspešný
– o poskytnutej dotácii na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
– o poskytnutej dotácii pre ŽMM od Nadácie Kia Motors Slovensko.
– o pracovnom stretnutí ohľadom odkúpenia pozemkov pod kompostovisko. Poslanci
navrhli odkúpiť pozemky za cenu 10,– €/1m² alebo ponúknuť vlastníkom pozemkov
dlhodobý prenájom.
pp. Ivan Javornický
- informoval sa na termín asfaltovania ulíc. K asfaltovaniu sa pristúpi tento rok.
pp. Marian Lang
– informoval o schválenej dotácii, o ktorú žiadal DHZ
– o čistení priepustov, ktoré vykonali hasiči
pp. Vladimíra Kršková
– informovala sa na množstvo odpadu vyzbieraného v rámci akcie Dňa zeme
– beh ŽMM bude po obci
– informovala sa na možnosť merania času behu na ŽMM prostredníctvom časomiery.
pp. Anton Nemček
– opomenul priestor okolo kontajnera na cintoríne. Komunikuje sa s vlastníkmi pozemku
okolo kontajnera.
pp. Emil Kurnota
– informoval sa na parkovisko. Koncom mesiaca sa pristúpi k realizácii stavebných prác.

pp. Pavol Pikla
– informoval sa kotolňu v škole. Kotolňa je zasypaná.
pp. Ivan Dzúrik
– navrhol žiadať ŽSK o vyasfaltovanie alšieho úseku cesty III. triedy
10. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce po akoval všetkým prítomným za
účasť na zasadnutí. Starosta ukončil plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19,15 hod.

Overovali:
pp. Emil Kurnota
pp. Pavol Pikla
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

