ZÁPISNICA
zo siedmeho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov, konaného
dňa 10. októbra 2013 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 všetci
deviati poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny).
Písaním zápisnice poveril starosta pracovníka obecného úradu Jaroslava Bakoša.
Starosta obce navrhol plenárnemu zasadnutiu OZ členov pre prípravu a návrh na
uznesenie nasledovných poslancov:
pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie, pp. Emil Kurnota, pp. Peter Chmara –
členovia návrhovej komisie. Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Darinu Ballekovú a pp.
Miroslava Záňa.
Uznesenie č. 67/7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení: pp. Marian Lang – predseda návrhovej komisie, pp. Emil
Kurnota, pp. Peter Chmara – členovia návrhovej komisie; overovateľov zápisnice pp. Darina
Balleková a pp. Miroslav Záň.
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a navrhol plenárnemu zasadnutiu
presunúť bod programu 3 - správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly na spotrebu
všeobecného materiálu na OcU na neskôr, nakoľko p. kontrolórka sa ospravedlnila, že príde
neskôr. Prítomní poslanci schválili program zasadnutia OZ v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
a. kontrola uznášania schopnosti
b. určenie zapisovateľa
c. návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ

3. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
4. Schválenie prenájmu nebytových priestorov
5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu v príjmovej časti a vo výdavkovej časti (ul
Babicovská)
6. Rôzne (žiadosti, sťažnosti, návrhy, ...)
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Uznesenie č. 68/7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva so zmenou poradia bodu 3
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Správu o plnení uznesení č. 1/2013 zo dňa 14.2.2013, uzn. Č. 3 zo dňa 11.4.2013 a uznesení
prijatých na OZ dňa 13.6.2013 a na OZ dňa 11.09.2013 v bode C predložil zástupca starostu
obce pp. Ivan Dzúrik:
uzn. č. 1
C3
trvá (priebežne celý rok – vysporiadanie pozemkov), užívateľom
pozemkov boli doručené výzvy, aby doručili svoje návrhy na
vysporiadanie užívania obecných pozemkov do 31.10.2013
uzn. č. 3
C1
splnené - certifikované dopravné značenie bolo osadené do konca
septembra 2013 (Mgr. Jonák), boli vydané kartičky- povolenie na vjazd
do areálu ZŠ s menami aj EČV auta. Povolenia vjazdu obdržali
zamestnanci školy, obyvatelia bytovky, obecný úrad.
pp. Baleková podotkla, že čo v prípade, keď príde k obyvateľom
bytovky návšteva – že by bolo dobré, aby boli ešte vydané majiteľom
bytov v bytovke a p. Užekovi povolenia k vjazdu do areálu základnej
školy pre návštevy – t.j. spolu 7 kusov
uzn. č. 29/5/2013
trvá (navrhnutie audítora na vykonanie auditu najneskôr do 3/2014)
uzn. č. 51/6/2013
uzn. č. 58/6/2013
uzn. č. 59/6/2013

splnené – cenové ponuky na projektovú dokumentáciu – plynofikácia
kotolne MŠ a hasičskej zbrojnice – boli dodané
splnené – prieskum trhu na vyasfaltovanie Babicovskej ulice aj
s rigolom, bol vykonaný a dodané boli ponuky od Riline, s.r.o.,
Doprastav, a.s., JK Rezostav, s.r.o.
trvá – inventarizácia majetku ZŠ-predloženie záverečnej správy

Uznesenie č. 69/7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e vydanie 7 ks povolení k vjazdu do areálu
ZŠ s MŠ Žaškov pre návštevy 6 majiteľov bytov v bytovke a p. Užeka
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Uznesenie č. 70/7/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p., b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich
OZ.
4. Schválenie prenájmu nebytových priestorov
-na základe žiadosti doručenej obci dňa 11.9.2013 evidovanej pod sp. zn.: 586/2013, OZ
v Žaškove schválilo dňa 11.9.2013 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov uznesenie č. 52/6/2013,
a to zámer prenájmu majetku – nehnuteľnosť nebytové priestory nachádzajúce sa v obci
Žaškov; v budove materskej školy súp. č. 474 (priestory skladu) v k.ú. Žaškov, zapísané na
LV č. 979 o výmere 8,5 m2 , z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Obec splnila aj
podmienku zverejnenia zámeru prenajať tento majetok z dôvodov hodných osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. tým, že tento zámer bol zverejnený na
úradnej tabuli obce Žaškov od 19.9.2013 do 8.10.2013 a na internetovej stránke obce
www.obeczaskov.sk od 19.9.2013 do 8.10.2013.
Uznesenie č. 71/7/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec chce prenajať dlhodobo
nevyužívané priestory – na zriadenie skladu k predajni potravín a rozličného tovaru, nájomnú
zmluvu na prenájom majetku obce Žaškov - nebytové priestory nachádzajúce sa v obci
Žaškov; v budove materskej školy súp. č. 474 (priestory skladu) v k.ú. Žaškov, zapísané na
LV č. 979 o výmere 8,5 m2 , a to pre nájomcov: Darina Majdová, Haľamovská 476, Žaškov
a Mária Čierna, Haľamovská 486, Žaškov, s výškou nájomného 1,70 €/1 m2 / 1 mesiac.
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Prenájom majetku obce bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil po
organizačnej, právnej a ekonomickej stránke prenájom majetku obce.
c) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e starostu obce, aby s nájomcami
priestorov v budove MŠ, súp. č. 474 a to: Majdová Darina, Haľamovská 476, 027 21 Žaškov
a Mária Čierna, Haľamovská 482, 027 21 Žaškov uzatvoril Dodatok č. 2 k nájomnej
zmluve č. 1/2012, a aby zabezpečil zverejnenie Dodatku č. 2 nájomnej zmluvy č. 1/2012.
- na základe žiadosti doručenej obci dňa 5.9.2013 evidovanej pod sp. zn.: 571/2013, OZ
v Žaškove schválilo dňa 11.9.2013 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov uznesenie č.
48/6/2013, a to zámer prenájmu majetku – nehnuteľnosť nebytové priestory nachádzajúce sa
v obci Žaškov; v budove materskej školy súp. č. 474 (priestory bývalej posilňovne) v k.ú.

Žaškov, zapísané na LV č. 979 o výmere 17 m2 , z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to:
využitie dlhodobo nevyužívaných priestorov v budove, ktoré boli odôvodnené takto :
ekonomický prínos pre obec, príjmom z prenájmu pokryť časť nákladov na údržbu
prenajímanej nehnuteľnosti a tiež zvýšenie občianskej vybavenosti (zriadenie predajne
darčekových, dekoračných predmetov, umelých kytíc a vencov, aranžérske a výzdobné
služby). Obec splnila aj podmienku zverejnenia zámeru prenajať tento majetok z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. tým, že tento
zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Žaškov od 19.9.2013 do 8.10.2013 a na
internetovej stránke obce www.obeczaskov.sk od 19.9.2013 do 8.10.2013.
Uznesenie č. 72/7/2013
a) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec chce prenajať dlhodobo
nevyužívané priestory a tiež zlepšenie občianskej vybavenosti – darčekových, dekoračných
predmetov, umelých kytíc a vencov, nájomnú zmluvu zriadenie predajne na prenájom
majetku obce Žaškov - nebytové priestory nachádzajúce sa v obci Žaškov; v budove
materskej školy súp. č. 474 (priestory bývalej posilňovne) v k.ú. Žaškov, zapísané na LV č.
979 o výmere 17 m2 , a to pre nájomcu: Zdenka Lacková, Žaškov 257, s výškou
nájomného 1,70 €/1 m2 /1 mesiac.
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Prenájom majetku obce bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e obecný úrad, aby zabezpečil po
organizačnej, právnej a ekonomickej stránke prenájom majetku obce.
c) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov p o v e r u j e starostu obce, aby s nájomcom
priestoru v budove MŠ, súp. č. 474 a to: Zdenka Lacková, Žaškov 257, uzatvoril nájomnú
zmluvu, a aby zabezpečil zverejnenie nájomnej zmluvy.
5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu v príjmovej časti a vo výdavkovej časti (ul
Babicovská)
p. Starosta informoval prítomných, že obce a mestá sa prostredníctvom ZMOS-u
v Memorande o spolupráci s Vládou SR zaviazali ku konsolidácii verejných financií –
šetreniu v rámci svojich rozpočtov. Ide predovšetkým o obce s počtom obyvateľov nad 2000.
Vláda SR však samospráve vyčíta, že nenapĺňa záväzky obsiahnuté v memorande a nešetrí.
Starosta informoval prítomných o vykonanom prieskume trhu na rekonštrukciu
miestnej komunikácie Babicovská. Tiež informoval prítomných poslancov o spôsobe
realizácie a dĺžke rekonštruovaného úseku. Poslanci sa zhodli na tom, že treba trvať na tom,
aby bol asfaltový povrch kladený tzv. „finišérom“. Rekonštrukcia by mala byť zrealizovaná
do konca roka 2013.

Uznesenie č. 73/7/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e záznam z prieskumu trhu
zo dňa 01.10.2013 na stavebné práce na rekonštrukciu miestnej komunikácie Babicovská
v obci Žaškov.
V návrhu rozpočtu obce na rok 2013 bolo rozpočtované po zmenách na
rekonštrukciu miestnych komunikácií celkom 36.800,00 €. Nakoľko táto položka bola
vyčerpaná, navrhol starosta zmeniť financovanie rekonštrukcie Babicovskej ulice z prebytkov
minulých rokov.
Uznesenie č. 74/7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce Žaškov na rok
2013 v časti kapitálové výdavky a to: z fondu rozvoja obce (prebytok minulých rokov) do
položky č. 41 001 116 717002 006 Rekonštrukcia MK - Babicovská do výšky 13.800,00 €
Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
6. Rôzne (žiadosti, sťažnosti, návrhy,...)
Starosta obce informoval prítomných o vykonanom prieskume trhu zo dňa 03.10.2013 na
vypracovanie projektovej dokumentácie na plynofikáciu kotolne budovy ZŠ s MŠ č.s. 474
a HZ č.s. 478 v Žaškove.
Uznesenie č. 76/7/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e záznam z prieskumu trhu
zo dňa 03.10.2013 na vypracovanie projektovej dokumentácie na plynofikáciu kotolne
budovy ZŠsMŠ č.s. 474 a HZ č.s. 478 v Žaškove.
Starosta obce predložil prítomným ďalšie žiadosti, návrhy:
- žiadosť č. 573/2013 združenie MAX – p. Mariana Langová a Adriana Nemčeková o výmenu
okien na predajni MAX v budove domu služieb. Boli predložené ponuky od troch
dodávateľov okien. Poslanci poverili starostu výberom dodávateľa okien. Fakturované budú
predajni MAX a tej sa výška investície odráta z nájmu.
- audítorská správa nezávislého audítora Ing. Emílie Franekovej, k účtovnej závierke obce
Žaškov za obdobie 01.01.2012 – 31.12.2012
Uznesenie č. 77/7/2013
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e audítorskú správu
nezávislého audítora Ing. Emílie Franekovej, k účtovnej závierke obce Žaškov za obdobie
01.01.2012 – 31.12.2012
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e na základe vykonaného auditu opravu
výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012. V záverečnom účte sa mení výsledok
hospodárenia zo sumy 18.120,54 € na sumu 5.919,94 € .

Za 9 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
-

žiadosť č. 637/2013 - MUDr. Petra Latavaya – primára Interného oddelenia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná
1944/10, 026 14 Dolný Kubín o poskytnutie finančnej výpomoci na zakúpenie novej
zdravotníckej techniky, ktorá spresní diagnostiku ochorení srdca.

Uznesenie č. 78/7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s c h v a ľ u j e finančný príspevok pre Dolnooravskú
nemocnicu s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14
Dolný Kubín na zakúpenie zdravotníckej techniky vo výške 500,00 €.
Za 8 :

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 1:
Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 0:
-

ponuku 638/2013 na vstup do združenia MAS Orava Dolná

Uznesenie č. 79/7/2013
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov
združenia MAS Orava Dolná

b e r i e n a v e d o m i e ponuku na vstup do

b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á pozvať zástupcu združenia MAS Orava
Dolná , aby bližšie predstavil podmienky vstupu a fungovanie
Zodp.: Obecný úrad
Termín: najbližšie OZ
-

žiadosť č. 664/2013 p. Vladimíra Havka, č. 218 o odkúpenie pozemku pod garážou súp.
č. 530 v areáli ZŠ s MŠ Žaškov.
Starosta informoval prítomných, že táto žiadosť je odpoveďou na list – upozornenie,
ktoré obecný úrad v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žaškove č.1/2013 bod
C3 rozposlal všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré dlhodobo užívajú obecný
majetok (pozemky) a vyzval ich na mejtko-právne vysporiadanie užívaných
nehnuteľností. Okrem žiadosti p. Havka už prišli vyjadrenia a žiadosti aj ďalších občanov,
ktorí majú záujem riešiť vzniknutý stav. Starosta tiež informoval poslancov o tom, že
stavba – garáž - je zapísaná aj na liste vlastníctva Obce Žaškov aj na liste vlastníctva
Vladimíra Havka.
Je preto potrebné určiť postup, akým sa bude vysporiadanie obecných pozemkov riadiť.
S poslancami stanovili nasledovný postup: 1. odpredaj – v prípade, že ide o pozemky,
ktoré sú užívané v celosti – bez geometrického plánu, ak je užívaná časť pozemku –
potreba vyhotoviť geometrický plán (jedná sa už o oplotené pozemky, ktoré sa dlhodobo
užívajú); 2. zámena – ak je možnosť, 3. dať pozemok do pôvodného stavu. Tiež bude
potrebné geodetom vytýčiť hranice dotknutých pozemkov za účasti stavebnej komisie.

Uznesenie č. 80/7/2013
b) Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov u k l a d á preveriť doklady, na základe ktorých bola
do katastra nehnuteľností zapísaná kúpa garáže súp. č. 528 od p. Miloslava Havka.
Zodp.: Obecný úrad
Termín: najbližšie OZ
- 18,00 hod. prestávka v trvaní 10 min.
a) starosta obce ďalej prítomných informoval :
- predložil návrh na doplnenie nových členov do ZPOZ-u - p. Zuzanu Kubačkovú, Andreu
Zelinovú.
-

zároveň navrhol poďakovať sa za dlhoročnú spoluprácu členkám p. Mišurovej,
Maťašákovej a Havkovej

Uznesenie č. 81/7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e
Zuzana Kubačková, Andrea Zelinová.
Za 9 :

prijatie nových členov ZPOZ-u: p.

Ivan Dzúrik, Emil Kurnota, Peter Chmara, Vladimír Farko,
Milan Mikuš, Anton Nemček, Miroslav Záň, Marián Lang,
Darina Balleková

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
-

o rekonštrukcii autobusovej zastávky pri základnej škole vo vlastnej réžii vo výške cca
800,00 € a tiež o rekonštrukcii 5. autobusovej zastávky, ktorá by mala stáť približne tak
isto
– o prebiehajúcich drobných stavebných úpravách v budove MŠ v priestoroch, kde bude
stacionár pre dôchodcov
- o zbernom mieste v bývalej MŠ, ktoré občania už využívajú a bude otvorené každú stredu
od 08.00 hod. do 17.00 hod.
- o rekonštrukcii oporného múru a zábradlia na Zemianskej ulici
- navrhol predsedom jednotlivých komisií, aby si pripravili svoje návrhy do rozpočtu na rok
2014
7. Interpelácie poslancov
pp. Ivan Dzúrik:
- informoval sa kedy bude v ZŠ prebiehať inventerizácia
Inventarizácia má byť vykonaná ku dňu 30.11.2013, predsedovia dielčích inventarizačným
komisií vyzdvihnú inventúrne súpisy na OcU Žaškov od 15.10.2013
pp. Darina Balleková:
- navrhla p. riaditeľovi J. Jonákovi, aby sa dorobili alebo dokúpili stojany na bicykle v areáli
Základnej školy ZŠ s MŠ Žaškov, nakoľko tie, ktoré sú tam, kapacitne nepostačujú a bicykle
sú potom kadejako pohádzané po zemi pri stojane

pp. Anton Nemček:
- pripomenul, aby bol na križovatke ulíc Matúšovská a Káčerovská (pri Viktorovi
a Vladimírovi Škutovi) urobený priepust na odvod vody do rigolu
- p. riaditeľovi pripomenul, aby bola zverejnená záverečná správa za školský rok 2012/2013
- prečo sa zamyká areál Materskej školy – riaditeľ mu odpovedal, že z dôvodu
poškodzovania majetku, a aby tam nedošlo k úrazu
- pp. Kurnota reagoval, či by sa nedal areál ihriska MŠ využiť aj pre verejnosť – oddeliť ho
plotom. Stavebná komisia na mieste prehodnotí alternatívy. Riaditeľ reagoval, že kto si to
zoberie na zodpovednosť.
- informoval sa či boli za III. štvrťrok urobené nejaké rozpočtové opatrenia
pp. Peter Chmara:
- informoval sa u riaditeľa ZŠ s MŠ, že ako hodnotí zavedenie 1. vyučovacej hodiny od 7.10
hod., riaditeľ odpovedal, že žiaci si zvykli, žiadne sťažnosti zatiaľ neeviduje
pp. Miroslav Záň:
- k presunutému bodu č. 3 uviedol, že podľa neho nebolo potrebné kopírovať všetky bločky
k vykonanej kontrole
pp. Milan Mikuš:
- v novej časti cintorína je pri chodníku navozená zem z upravených hrobov a tú by bolo treba
rozhrnúť a rozplanírovať, lebo bude prekážať pri kosení a mulčovaní
pp. Vladimír Farko:
- stanovil schôdzu finančnej komisie k rozpočtu 2014 na 04.11.2013 o 17.00 hod.
3. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
Hlavná kontrolórka obce – Ing. Vladimíra Kršková predložila prítomným poslancom
správu z kontroly spotreby všeobecného materiálu na OcÚ za 1. polrok 2013. Správa
kontrolórky obce tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 82/7/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e správu kontrolórky obce z
kontroly spotreby všeobecného materiálu na OcÚ za 1. polrok 2013.
8. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť a plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 19,30 hod.
Overovali:
pp. Darina Balleková
pp. Miroslav Záň
Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Jaroslav Bakoš

