ZÁPISNICA
z tretieho plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žaškov v roku 2020,
konaného dňa 28. júla 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 šiesti
poslanci OZ (podľa prezenčnej listiny).
Ospravedlnili sa: pp. Peter Fako, pp. Martin Svitko,
pp. Darina Balleková je PN.
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. Denisa Záňová – predseda návrhovej komisie;
pp. Marian Lang a pp. Anton Nemček – členovia návrhovej komisie.
Za overovateľov zápisnice navrhol pp. Milan Mikuš a pp. Ivan Javornický.
Uznesenie č. 44/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení
pp. Denisa Záňová – predseda návrhovej komisie; pp. Marian Lang a pp. Anton Nemček –
členovia návrhovej komisie.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 45/03//2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e overovateľov zápisnice: pp. Milan Mikuš
a pp. Ivan Javornický
Za 6 :
Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
a) kontrola uznášania schopnosti
b) určenie zapisovateľa
c) návrh na schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Návrh zámeru zámeny pozemkov medzi obcou a p. Emíliou Kajkovou
Predkladá: starosta obce
5. Návrh na odpredaj podielu pozemku obce p. Františkovi. Javorekovi s manželkou
Predkladá: starosta obce
6. Návrh na dofinancovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
Predkladá: starosta obce
7. Žiadosť o odpredaj časti pozemku p. Jozefovi Kapičákovi s manželkou a výmenu rúr
na ich pozemku
a) Stanovisko komisie výstavby a rozvoja obce
8. Žiadosť p. Ing. Emílie Šoltýsovej o odkúpenie pozemku C-KN 73/1 pod sypárňou
a) Stanovisko komisie výstavby a rozvoja obce
9. Schválenie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
rozšírenie elektrického vedenia v lokalite Tepeľ
Predkladá: starosta obce
10. Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2020
Vypracoval: ekonóm obce
Predkladá: starosta obce
11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Vypracoval: ekonóm obce
Predkladá: starosta obce
12. Interpelácie poslancov
13. Záver
Uznesenie č. 46/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov s ch v a ľ u j e navrhnutý program zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich OZ
Kontrolou plnenie uznesení z prechádzajúcich OZ previedol pp. Ivan Dzúrik
Uznesením č. 36/02/2020 Obecné zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii obhliadku a návrh
na riešenie žiadosti p. Kapičáka
Splnené

Uznesením č. 37/02/2020 Obecné zastupiteľstvo uložilo komisii školstva, kultúry, športu
a soc.vecí prerokovať návrhy na riešenie žiadostí p. Bajči, p. Langovej a p. Štefanicovej
p. predseda komisie sa ospravedlnil, že stretnutie komisie sa nekonalo. Stretnutie komisie
zvolá po skončení dovoleniek tak aby na budúcom zasadnutí zastupiteľstva bolo stanovisko
komisie pripravené.
Uznesenie č. 47/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov b e r i e n a v e d o m i e informáciu o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
4. Návrh zámeru zámeny pozemkov medzi obcou a p. Emíliou Kajkovou
Návrh predkladá starosta obce. Dôvodom zámeny je zabezpečenie právneho vzťahu k
pozemkom, na ktorých obec plánuje vybudovať chodník pre chodcov a k pozemku, ktorý sa
nachádza v blízkosti rodinného domu p. Kajkovej a ktorý dlhodobo užíva.
Uznesenie č. 48/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p. zámer prevodu majetku obce z dôvodu osobitného
zreteľa:
–

pozemok vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov,
zapísaný na LV č. 2729, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „E“ parc. č. 10844/1,
o výmere 2719 m², ostatné plochy, zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie
Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106, Žaškov, vlastnícke právo na
Emília Kajková, Žaškov, k pozemku vytvoreného geometrickým plánom č. 3227109387/2020 zo dňa 11.6.2020, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12,
Dolný Kubín, IČO: 32271093, novovytvorený pozemok zobrazený ako parcela reg.
„C“ parc.č. 1600/24 o výmere 24 m², ostatné plochy, v podiele 1/1

–

pozemok vlastníka Emília Kajková, Žaškov, zapísaný na LV č. 2735, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ parc.č. 1214/2 o výmere 469 m², zastavané plochy a nádvoria,
zámennou zmluvou, na základe ktorej prevedie Emília Kajková, Žaškov, vlastnícke
právo na Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106, Žaškov, k
pozemku reg. „C“ parc. č. 1214/2 o výmere 469 m², zastavané plochy a nádvoria a to
pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 36389099-3/2020 zo dňa 11.2.2020,
ktorý vyhotovil Geoplán - Dolný Kubín s.r.o., Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO:
36389099, novovytvorený pozemok zobrazený ako parcela reg. „C“ parc.č. 1214/3
o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1

–

pozemok vlastníka Emília Kajková, Žaškov, zapísaný na LV č. 2735, pre k.ú. Žaškov,
k pozemku reg. „C“ parc.č. 1215/2 o výmere 185 m², záhrady, zámennou zmluvou, na
základe ktorej prevedie Emília Kajková, Žaškov, vlastnícke právo na Obec Žaškov,

IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106, Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č.
1215/2 o výmere 185 m², záhrady a to pozemok vytvorený geometrickým plánom č.
36389099-3/2020 zo dňa 11.2.2020, ktorý vyhotovil Geoplán - Dolný Kubín s.r.o.,
Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO: 36389099, novovytvorený pozemok
zobrazený ako parcela reg. „C“ parc.č. 1215/3 o výmere 19 m², záhrada, v podiele 1/1
Dôvod hodný osobitného zreteľa je zabezpečenie právneho vzťahu k pozemkom, na ktorých
obec plánuje vybudovať chodník pri miestnej komunikácii a zároveň zabezpečenie právneho
vzťahu k pozemku, ktorý sa nachádzajú v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve p.
Kajkovej a ktorý dlhodobo užíva.
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za
pozemky s rozdielnou výmerou v prospech Obce Žaškov. Zámena sa bude realizovať bez
ďalšieho finančného vyrovnania s tým, že obec na vlastné náklady vykoná presun oplotenia
pozemku p. Kajkovej.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
5.Návrh na odpredaj podielu pozemku obce p. Františkovi Javorekovi s manželkou
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2020 schválilo zámer predaja podielu
pozemku p. Javorekovi z dôvodu hodného osobitné zreteľa.
Uznesenie č. 49/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p. a v zmysle uznesenia OZ
č.147/6/2019 zo dňa 16.12.2019 prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
kúpnou zmluvou:
prevod podielu pozemku vlastníka Obec Žaškov, IČO: 00315052, so sídlom Hlavná 112/106,
Žaškov, zapísaný na LV č. 5561, pre k.ú. Žaškov, k pozemku reg. „C“ parc. č. 3197, o výmere
440 m², trvalý trávny porast, kúpnou zmluvou, na základe ktorej prevedie Obec Žaškov, IČO:
00315052, so sídlom Hlavná112/106, Žaškov, vlastnícke právo na Františka Javoreka, rod.
Javorek, a Martu Javorkovú, obaja bytom Žaškov podiel k pozemku reg. „C“ parc č. 3197,
o výmere 440 m², trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 5561, pre k.ú. Žaškov, pod por.č.
11, podiel 1080/4400, a to pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 32271093-140/2018
zo dňa 01.11.2018, ktorý vyhotovil Ing. Lev Švárny, Obrancov mieru 12, Dolný Kubín, IČO:
32271093, pozemok reg. „C“ parc.č. 3197/1 o výmere 372 m², trvalý trávny porast, v podiele
1080/4400, t.j. 91,30 m² (zaokrúhlené na celé m² 91 m²)
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec nemá pre daný pozemok využitie a
kupujúci daruje obci svoj vlastnícky podiel k inému pozemku vytvoreného uvedeným
geometrickým plánom (parc. C-KN č. 3197/2), ktorý susedí s pozemkom, ktorého podiel je
predmetom prevodu.
Cena pozemku bola schválená Obecným zastupiteľstvom v sume 10,- €/m².

Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Návrh bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
6.Návrh na dofinancovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
Starosta informoval o začatých prácach na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Predniesol návrh
na dofinancovanie prác z vlastných zdrojov. Dotácia Ministerstva vnútra SR nepokryje
náklady na modernizáciu a obnovu hasičskej zbrojnice v zmysle vypracovanej projektovej
dokumentácie. Je potrebné dofinancovať práce, ktoré neboli v rozpočte. Ide o výmenu dlažby
na vonkajšom schodišti, komína na kotle, výmenu žľabov okolo budovy, v sume 38000,- € .
Uznesenie č. 50/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje dofinancovanie rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice v sume 38000,- € z rezervného fondu v zmysle projektovej dokumentácie
a cenových ponúk
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
7.Žiadosť o odpredaj časti pozemku p. Jozefovi Kapičákovi s manželkou a výmenu rúr
na ich pozemku
a)Stanovisko komisie výstavby a rozvoja obce
Pán Jozef Kapičák žiada o odkúpenie poprípade dlhodobý prenájom parcely vo vlastníctve
obce, ktorú dlhodobo užíva. Taktiež žiada o prekládku terajších rúr uložených na pozemku č.
1372/1. Žiadosť prerokovala Komisia výstavby a rozvoja obce na zasadnutí dňa 17.6.2020.
Zápisnica komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 51/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje odpredaj časti pozemku pánovi Jozefovi
Kapičákovi s manželkou v zmysle žiadosti
Za 0 :
Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 6: Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková. Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Návrhová komisia konštatuje, že návrh nebol schválený.

Uznesenie č. 52/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie stanovisko komisie výstavby a rozvoja
obce k žiadosti p. Jozefa Kapičáka (č.sp. 363/2020)
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková. Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č.53/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje výmenu rúr na pozemku p. Kapičáka
v zmysle jeho žiadosti
Za 0 :
Proti 2: Marian Lang, Denisa Záňová
Zdržali sa hlasovania 4: Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický, Milan Mikuš
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková. Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Návrhová komisia konštatuje, že návrh nebol schválený.
8.Žiadosť p. Ing. Emílie Šoltýsovej o odkúpenie pozemku C-KN 73/1 pod sypárňou
b) Stanovisko komisie výstavby a rozvoja obce
Žiadosťou sa zaoberala Komisia výstavby a rozvoja obce na zasadnutí dňa 17.6.2020.
Zápisnica komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
p. predseda komisie informoval prítomných o pozemku, ktorý nesusedí s pozemkom p.
Šotysovej, čím nemá zabezpečený prístup na spomínaný pozemok. Sypáreň postavená na
pozemku je v dezolátnom stave, ohrozujúca bezpečnosť ľudí.
Starosta informoval o stretnutí s p. Šoltysovou, na ktorom bola oboznámená so stanoviskom
komisie. P. Šoltysová by mala preukázať vlastníctvo stavby, nakoľko ju nemá zapísanú na
LV. V katastri nemá vlastníka. P. starosta upozornil p. Šoltysovú na životohrozujúci stav
sypárne.
Uznesenie č. 54/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov schvaľuje odpredaj pozemku C-KN parc.č. 73/1 v k.ú.
Žaškov pani Emílii Šoltysovej
Za 0 :
Proti 5: Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš
Zdržali sa hlasovania 1: Dzúrik
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Návrhová komisia konštatuje, že návrh nebol schválený.

Uznesenie č. 55/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie stanovisko komisie výstavby a rozvoja
obce k odpredaju pozemku C-KN parc.č. 73/1 v k.ú. Žaškov pani Emílii Šoltysovej
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko Darina Balleková, Martin Svitko,
Nehlasovali 0:
9.Schválenie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
rozšírenie elektrického vedenia v lokalite Tepeľ
Návrh o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena predložila Stredoslovenská distribučná
Žilina v súvislosti s rozšírením elektrického vedenia v lokalite Tepeľ.
pp. Nemček upozornil na názov stavby v zmluve – Žaškov-Vyšný koniec. Lokalita je známa
pod názvom Tepeľ. Informoval sa či nie je možná zmena v názve stavby. P. strarosta
informoval o probléme v komunikácii s SSD, čím by sa predĺžil čas realizácie stavby.
Uznesenie č. 56/03/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena pre rozšírenie elektrického vedenia v lokalite Tepeľ
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
10.Kontrola plnenia rozpočtu za 1. polrok 2020
pp. Nemček sa informoval
- o čerpaní na rozpočtovom účte – všeobecné služby. Rozpis p. účtovníčka zašle emailom v
priebehu nasledujúceho dňa.
- o finančnom dare na monografiu. Dar v sume 200,-€ a 150,-€ už prišiel a prišla darovacia
zmluva na sumu 1000,-€.
Uznesenie č. 57/03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov berie na vedomie kontrolu plnenia rozpočtu za 1.
polrok 2020 v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia obce Žaškov, článku VI. ods. 1.
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:

11.Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
p. účtovníčka informovala o rozpočtovom opatrení, ktoré zahŕňa navýšenie rozpočtu na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a rekonštrukciu toaliet v MŠ z rezervného fondu,
presun z bežných výdavkov na kapitálový výdavok na projekt šatne na futbalovom ihrisku.
Uznesenie č. 58/03/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov schvaľuje prevod v sume 7500,- € z rezervného fondu
na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ
Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
Uznesenie č. 59/03/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Žaškov na svojom zasadnutí dňa 28.07.2020 prerokovalo
a schvaľuje zmenu rozpočtu obce Žaškov RO č. 3/2020 – viď príloha návrh RO 3/2020 v
súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b), c), d) a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v.z.n.
Bežné príjmy:
Príjmové finančné operácie:
SPOLU príjmy:

8 033,93 EUR
45 500,00 EUR
53 533,93 EUR

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
SPOLU výdavky:

10 599,93 EUR
40 370,00 EUR
50 969,93 EUR

Za 6 :

Ivan Dzúrik, Anton Nemček, Ivan Javornický,
Marian Lang, Denisa Záňová, Milan Mikuš

Proti 0:
Zdržali sa hlasovania 0:
Neprítomní 3: Peter Farko, Darina Balleková, Martin Svitko
Nehlasovali 0:
12. Interpelácie poslancov
pp. Mikuš
- potok pri Chmaroch podmýva cestu, popukaná cesta
Povodie Váhu, ako správca toku bolo na obhliadke, starosta preverí či môžeme robiť úpravy
na zlepšenie stavu
– upozornil na motorkárov znevažujúcich upravenú cestu v oddychovej zóne v Tepeli.
Je potrebné nájsť riešenie, ktorým by mohli byť napríklad aj závory.
pp. Lang
- informoval sa na úpravu cesty pri ev.kostole, ktorá je prepadnutá
Povodie Váhu, ako správca toku o situácie vie.

informoval sa o čerpaní dotácie od obce pre občianske združenie v čase hroziacej
finančnej krízy
poslanci diskutovali o prijatí obmedzení poskytovanie dotácie. Prípadné návrhy budú
predložené na najbližšom zasadnutí. Zatiaľ nie sú vyčerpané dotácie, do prijatia obmedzení
poskytovania dotácie bude obec poskytovať 50% schválenej dotácie. Následne podľa
finančnej situácie sa rozhodne o ďalšom postupe.
-

pp. Nemček
- emailom zaslal fotky, ktorými chce upozorniť na asfalt prerastajúcu trávu pri MŠ
a poškodené pletivo
- upozornil na vyčistenie priepustu pri MŠ, spomaľovací pás retardér, vykosenie trávy
okolo lavice do Dierovej
- navrhol v rámci ŽMM vystúpenie heligonkárov
pp. Dzúrik
- informoval o prácach na osvetlení do kamenca, na IBV
- upozornil na opílenie stromov pri moste cez rieku Orava
opílenie prebehne po skončení vegetačného obdobia
p. starosta informoval
- o začatých prácach na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice, na oprave strechy školy a
telocvične
- o zrealizovaní parku pri 1. aut.zastávke za pomoci Prvej stavebnej sporiteľne. Poslanci
diskutovali o umiestnení kamery pre zabezpečenie parku pred vandalmi.
- o projekte vybudovania bezplatných wifi zón.
13. Záver
Program rokovania OZ bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za
účasť na zasadnutí a ukončil plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17:30 hod.

Overovali:
pp. Milan Mikuš
pp. Ivan Javornický

Milan Pavlovčík
starosta obce

Zapísal:
Slavka Jancková

