Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Šarišské Dravce zo dňa 24.9.2019 konaného v priestoroch kaštieľa

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OcZ
5. Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Informácia o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2019/2020
7. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy so Slovak Telekom a.s. Bratislava
8. Návrh na schválenie Zmluvy o združení právnických osôb pre RZ ZMOS Horná Torysa
9. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou EURO-BAU s.r.o. Košice
10. Prebytočný majetok obce automobil S1203 – návrh na darovanie pre Retro klub Bardejov.
11. Návrh na predaj OMV Skoda Octavia
12. Návrh na zakúpenie techniky pre zimnú údržbu chodníkov v obci
12a) Prijatie návratnej finančnej výpomoci v rámci predfinancovania projektu „Šarišské Dravce –
obnova obecného úradu“ tzv. preklenovací úver
12b) Rôzne a Diskusia
13. Záver

K bodu 1

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Marko Angelovič. Privítal
prítomných poslancov OcZ.
K bodu 2 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta obce informoval poslancov s plnením uznesení zo 25.6.2019. Informáciu zobrali poslanci
na vedomie

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach berie na vedomie kontrolu uznesení z 25.6.2019
Hlasovanie:

Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Jozef Jura, Peter
Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

K bodu 3 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Petra Šuťaka a Ing. Ľuboša Goliaša
za zapisovateľku Mgr. Ivetu Mišenčíkovú. Do návrhovej komisie navrhol za členov Martina
Haboráka a Ing. Miroslava Žvandu
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
A. určuje:
- za zapisovateľku zasadnutia OZ Mgr. Iveta Mišenčíková
- overovateľov zápisnice: p. Peter Šuťak, Ing. Ľuboš Goliaš
B. volí
do návrhovej komisie : . Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Nehlasovali:

0

K bodu 4

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Jozef Jura, Peter
Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
A. schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Jozef Jura, Peter
Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

K bodu 5 Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
schvaľuje zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a to nasledovne :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OcZ
5. Schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
6. Informácia o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2019/2020
7. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy so Slovak Telekom a.s. Bratislava
8. Návrh na schválenie Zmluvy o združení právnických osôb pre RZ ZMOS Horná Torysa
9. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou EURO-BAU s.r.o. Košice
10. Prebytočný majetok obce automobil S1203 – návrh na darovanie pre Retro klub Bardejov.
11. Návrh na predaj OMV Skoda Octavia
12. Návrh na zakúpenie techniky pre zimnú údržbu chodníkov v obci
12a) Prijatie návratnej finančnej výpomoci v rámci predfinancovania projektu „Šarišské Dravce –
obnova obecného úradu“ tzv. preklenovací úver
12b) Rôzne a Diskusia
13. Záver

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Jozef Jura, Peter
Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

K bodu 6 Informácia o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok 2019/2020
Riaditeľ ZŠ s MŠ Šarišské Dravce RNDr. Pavol Haborák informoval poslancov o organizácii
školského roka 2019/2020. Školu navštevuje 192 žiakov v 11 triedach. Počet pedagogických
zamestnancov je 18 + 1 asistent učiteľa, 7 prevádzkových zamestnancov. V materskej škole je 33
detí, ktoré vyučujú 3 učiteľky. Súčasne oboznámil poslancov, že škola sa zapojila do projektov
v rámci výuky žiakov ku športu. Informoval, že škola pripravuje oslavy 50. výročia otvorenia
Základnej školy. Predstavil program osláv. Požiadal o pomoc pri organizácii podujatia a aj finančnú
pomoc. Kontrolórka k tomu uviedla, že obec nemôže dať sponzorský dar, ale môže uhradiť niektoré
konkrétne výdavky. Obec môže uhradiť náklady na občerstvenie, vecné dary a propagačné

predmety. Poslanci navrhli čiastku do 1000.- €
Riaditeľ ZŠ informoval poslancov o projekte „Vybavenie odborných učební“. V rámci verejného
obstarávania vzišla cena, ktorá je o 14 tis € vyššia. Spolufinancovanie predstavuje 9 tis €. Je na
zvážení obce ako zriaďovateľa, či pokryje tieto finančné náklady. V rámci diskusie k tomuto bodu
poslanci súhlasili s dofinancovaním neoprávnených nákladov na projekt „Vybavenie odborných
učební“.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
a) berie na vedomie - informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ o pripravenosti ZŠ s MŠ na školský rok
2019/2020, o slávnostiach k 50. výročiu otvorenia ZŠ s MŠ , o stave projektu na vybavenie
odborných učební, verejného obstarania a neoprávnených výdavkov
b) schvaľuje – príspevok obce pre slávnosti školy formou úhrady za občerstvenie, vecné dary,
reklamné a propagačné predmety a iné výdavky do výšky 1000€
c) schvaľuje – dofinancovanie neoprávnených výdavkov projektu vybavenia odborných učební
v ZŠ s MŠ

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Peter Šuťak,
Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura

K bodu 7 Návrh na schválenie nájomnej zmluvy so Slovak Telekom a.s. Bratislava
Starosta obce informoval poslancov s návrhom nájomnej zmluvy so Slovak Telekom a.s. Bratislava
na prenájom priestorov v budove obecného úradu, kde sídli telefónna ústredňa. Návrh nájomnej
zmluvy bol poslancom zaslaný mailom. Uvedený návrh odobril právnik obce. V rámci diskusie
bola doba nájmu upravená do 31.12.2025.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
schvaľuje - prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu v Šarišských Dravciach - o
výmere 16,73 m2 za cenu 17,93 € na dobu určitú do 31.12.2025 pre Slovak Telekom a.s..
Hlasovanie:
6
Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, Jozef Jura,
Za:
Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda, Martin Haborák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Neprítomní:
Katarína Janičová
0
Nehlasovali:

K bodu 8 Návrh na schválenie Zmluvy o združení právnických osôb pre RZ ZMOS Horná
Torysa
V tomto bode programu starosta informoval poslancov s návrhom Zmluvy o združení právnických
osôb pre regionálne združenie ZMOS Horná Torysa. Návrh zmluvy bol poslancom
zaslaný na posúdenie mailom. Je to združenie obcí, ktoré spadá pod Združenie miest a obcí
Slovenska. Doposiaľ ho riešilo Združenie obcí hornej Torysy.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
a) prerokovalo návrh zmluvy o združení právnických osôb Regionálneho združenia ZMOS
Horná Torysa
b) schvaľuje návrh zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa podľa §20a
ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura, Peter Šuťak, Ing.
Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

K bodu 9 Návrh na schválenie Zmluvy o dielo s firmou EURO-BAU s.r.o. Košice
Starosta obce informoval poslancov s návrhom Zmluvy o dielo s firmou EURO-BAU s.r.o. Košice.
Projekt obnovy obecného úradu je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ.
Avšak technický a aj estetický stav si vyžiadali ďalšie práce, nové obklady a dlažby. Poslanec Jozef
Jura navrhol v rámci týchto prác riešiť aj výmenu podláh v malej sále a veľkej sále. Kontrolórka
obce informovala, že tom, že bude potrebné požiadať o úver v prípade výmeny podláh. Rozpočet
obce s takouto veľkou investíciou nepočíta. Bude zvolaný kontrolný deň s účasťou poslancov
a dodávateľa. Súčasne starosta obce požiada o spracovanie cenovej ponuky na výmenu podláh
v malej a veľkej sále obecného úradu.
Súčasne kontrolórka obce informovala poslancov s návrhom Rozpočtového opatrenia č. 3, ktoré
rieši zmeny v rozpočte obce z dôvodu obnovy obecného úradu prác naviac, dotácie na
modernizáciu verejného osvetlenia.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľtvo
a) berie na vedomie – informáciu starostu obce o prácach naviac pri rekonštrukcii a obnove
Obecného úradu v Šarišských Dravciach
b) schvaľuje - rekonštrukciu Obecného úradu v Šarišských Dravciach a práce naviac vo výške
40.080,67€. Schvaľuje návrh predloženej zmluvy o dielo s firmou EURO-BAU s.r.o., Košice.
c) schvaľuje - zabezpečenie financovania formou úveru schváleného v roku 2018, ktorý ešte
nebol dočerpaný vo výške 13.000€ a zvyšnú časť z vlastných zdrojov
d) schvaľuje - rozpočtové opatrenie č. 3/2019
e) žiada – starostu obce o kontrolný deň na stavenisku za účasti dodávateľa a poslancov,
nechať spracovať cenové ponuky na výmenu podláh v malej a veľkej sále

Hlasovanie:
Za:

6

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura, Peter Šuťak, Ing.
Miroslav Žvanda, Martin Haborák

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Nehlasovali:

0

Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

K bodu 10 Prebytočný majetok obce automobil S1203 – návrh na darovanie pre Retro klub
Bardejov.
Starosta obce informoval, že obec má nepoužiteľný majetok – automobil S 1203, ktorý bol
v minulosti využívaní pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Doposiaľ bol problém
s jeho odhlásením, kedy Retro kluby Bardejov pomohol v tejto záležitosti a auto už je odhlásené
z evidencie vozidiel. Toto auto by mohlo slúžiť ako exponát Retro klubu v prípade, že by ho
bezodplatne previedla. Obci bola zaslaná žiadosť p. Jána Šveca o odkúpenie tohto vozidla.
Kontrolórka k tomu uviedla, že likvidácia auta by bola finančne vyššia ako príjem z predaja auta.
Vzhľadom na jeho ďalšiu využiteľnosť poslanci v rámci diskusie schválili bezodplatný prevod
OMV S 1203 pre potreby Retro klubu Bardejov.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
a) berie na vedomie – informáciu starostu obce o vyradení automobilu S 1203 z evidencie
vozidiel. Je nepojazdný už niekoľko rokov a preto ho ponúkol zberateľom áut, pretože jeho
likvidácia by bola pre obec vyššia ako príjem z predaja nepojazdného vozidla.
b) schvaľuje – bezodplatný prevod automobilu S1203 pre Retro klub Bardejov

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura, Peter Šuťak, Ing.
Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

K bodu 11 Návrh na predaj OMV Skoda Octavia
Starosta obce podal návrh na predaj OMV Skoda Octavia. Technický stav vozidla je zlý, STK má
platnosť do 11/2019. Ďalšie náklady na opravy auta by boli neefektívne. Kontrolórka navrhla
zverejniť oznam o predaji auta na stránke obce pre občanov obce. Ak nebude záujem zverejniť
inzerát a v konečnom dôsledku osloviť na priamy predaj. Rozhodujúca bude cena, kto predloží
najvyššiu ponuku.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje – predaj prebytočného majetku obce osobného automobilu Škoda Octavia
formou ponuky na 1. web stránke obce, 2. inzerátu, 3. priamym predajom, ak nebude záujem podľa
bodu 1. a 2.
Hlasovanie:
Za:

Proti:

6

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura, Peter Šuťak, Ing.
Miroslav Žvanda, Martin Haborák

Zdržal sa:
Neprítomní:

0
3

Nehlasovali:

0

Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

K bodu 12 Návrh na zakúpenie techniky pre zimnú údržbu chodníkov v obci
Starosta informoval v tomto bode programu poslancov, že obec je povinná zabezpečovať údržbu
nielen miestnych komunikácii ale aj chodníkov v obci. Obec by na tento účel potrebovala
mechanizmus, ktorým by sa riešila zimná údržba v obci. Mal v ponuke multikar, aj o tom
poslancov informoval, ten však medzičasom bol predaný. Dal poslancom na zváženie , aká
technika by bola vhodná. Poslanec Peter Šuťak k tomu uviedol, že ak obec potrebuje pokryť na túto
oblasť náklady a občania budú túto údržbu vyžadovať, dať im na zváženie, či si budú vykonávať
údržbu chodníkov tak ako doteraz, alebo obec navýši dane a z tohto príjmu pokryjeme náklady .
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
Berie na vedomie – informáciu starostu o potrebe riešiť zimnú údržbu chodníkov
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura, Peter Šuťak, Ing.
Miroslav Žvanda, Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová

K bodu 12a) Prijatie návratnej finančnej výpomoci v rámci predfinancovania projektu
„Šarišské Dravce – obnova obecného úradu“ tzv. preklenovací úver
Kontrolórka obce informovala poslancov, že v rámci projektu „Obnova obecného úradu“ je
záverečná platba stále refundačná, čo znamená, že najprv obec bude musieť uhradiť všetky faktúry
a následne po kontrole na mieste budú faktúry preplatené platobnou jednotkou. K úhrade faktúr
v rámci záverečnej platby bude potrebné požiadať banku o preklenovací úver, z ktorého by boli
uhradené faktúry a po preplatení platobnou jednotkou by tento úver bol splatený.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
a) berie na vedomie – informáciu starostu obce o stave projektu „Šarišské Dravce – obnova
obecného úradu“
b) schvaľuje – prijatie návratnej finančnej výpomoci na predfinancovanie projektu „Šarišské
Dravce – obnova obecného úradu“
c) berie na vedomie – stanovisko HK k prijatiu úveru

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura

K bodu 12b) Rôzne a Diskusia
Kontrola nájomných bytov v bytovom dome č. 29
Mgr. Mišenčíková informovala prítomných poslancov so stavom nájomných bytov v bytovom
dome č. 29. Pri obhliadke bytov 14.8.2019 komisia v zložení Martin Haborák, Jozef Jura a Mgr.
Iveta Mišenčíková neboli zistené vážne nedostatky v bytoch, byty sú užívaniaschopné. Všetky
balkóny majú poškodenú dlažbu, zábradlie vyžaduje nové nátery. Opravy budú vykonávané
dodávateľsky alebo pracovníkom obce a budú financované z Fondu opráv bytového domu.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
a) berie na vedomie - informáciu komisie v zložení Martin Haborák, Jozef Jura, Iveta
Mišenčíková, ktorá uskutočnila kontrolu nájomných bytov v BD č. 29 za účelom
zdokumentovania stavu nájomných bytov.
b) Schvaľuje – údržbu bytov z fondu opráv podľa stavu a stanoviť plán údržby v jednotlivych
bytoch a spoločných častiach.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová, Jura Jozef

Písomné stanovisko Bc. Dagmar Ciskovej v zmysle uznesenia č. 50/2019 z 25.6.2019
V zmysle uznesenia č. 50/2019 z 25.6.2019 zaslala Bc. Dagmar Cisková odpoveď, že štátne
inštitúcie k jej žiadosti o úpravu pozemku parc.č. 626/1 stanoviská nepredložia, pretože sa k tomu
nevyjadrujú.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo záležitosť riešiť s tým, že súhlasí s parkovaním na uvedenom
pozemku bez akýchkoľvek ďalších terénnych či stavebných úprav na pozemku parcela KNC č.
626/1.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach

a) berie na vedomie - písomné stanovisko Bc. Dagmar Ciskovej zo 7.8.2019 k podanej žiadosti
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/2019 z 25.6.2019
b) súhlasí s parkovaním bez akýchkoľvek ďalších terénnych či stavebných úprav na pozemku č.
626/1
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura

Žiadosť o umožnenie výsadby včelárskej aleje – Ing. Daniel Kaščák
Ing. Kaščák doručil obecnému úradu žiadosť o výsadbu včelárskej aleje v katastri obce v časti
medzi poslednou zastávkou a mostom po ľavej strane smerom do obce Poloma. Na ploche budú
vysadené medodajné a peľodajné dreviny vo forme kríkov a stromov.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
Prerokovalo s súhlasí so žiadosťou Ing. Daniela Kaščáka na výsadbu včelárskej aleje

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura

Žiadosť o navýšenie rozpoču pre FK Šarišské Dravce
Futbalový klub požiadal o navýšenie rozpočtu pre rok 2019 o sumu 3 tis €. Tieto finančné
prostriedky sú potrebné na pokrytie nákladov na chod klubu a to na výdavky na rozhodcov
a réžie. Navýšenie dotácie bolo zdôvodnené skutočnosťou, že v letných mesiacoch
s realizovali práce na obnove futbalového areálu, obnovy šatní, oplotenia ihriska.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 69/2019

Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach
berie na vedomie - žiadosť FK Šarišské Dravce o dotáciu pre rozvoj mládeže
schvaľuje navýšenie dotácie pre FK Šarišské Dravce o sumu 3 000.- € na rok 2019

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
4

Nehlasovali:

0

K bodu 10

Ing. Pavol Blaščák, Ing. Ľuboš Goliaš, PaedDr.
Katarína Janičová, Peter Šuťak, Ing. Miroslav Žvanda,
Martin Haborák
Katarína Hovančíková, Ing. Stanislav Mišenko, PaedDr.
Katarína Janičová, Jozef Jura

Záver

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice: Peter Šuťak v.r.
Ing. Ľuboš Goliaš v.r.
Zapísala: Mgr. Iveta Mišenčíková

