OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HRACHOVO
Obec Hrachovo, Mieru 35
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ZÁPISNICA
Z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove konaného
dňa 18.03.2021 v zasadačke Obecného úradu v Hrachove o 17,00 hod
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

P r í t o m n í poslanci OZ:
N e p r í t o m n í poslanci OZ:
Ď a l š í prítomný:

podľa prezenčnej listiny
JUDr. Kederová
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh VZN obce Hrachovo č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo
5. Úprava rozpočtu Základnej Školy s MŠ Sama Vozára Hrachovo k 31.3.2021
6. Úprava rozpočtu Obce Hrachovo k 31.3.2021
7. Prejednanie ceny odpredaja stavebných pozemkov IBV
8. Rôzne
9. Záver
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ROKOVANIE:
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrachovo (ďalej len OZ) otvoril starosta obce
Ondrej Knechta (ďalej len starosta) a privítal poslancov. Uviedol, že 12. riadne zasadnutie
bolo zvolené v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6 poslancov, obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2 – Schválenie programu
Starosta oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich o jeho
doplnenie, resp. pozmenenie. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky, program
zasadnutia bol jednohlasne schválený a bolo prijaté uznesenie č. 67/03/2021.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I. Valentová), zdržal
sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku p. Katarínu Marekovú a za overovateľov zápisnice
poslancov Ondreja Vetráka a Mateja Škvarku.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Milana Kochana a p.
Ivetu Valentovú.. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I. Valentová), zdržal
sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 4 - Návrh VZN obce Hrachovo č. 1/2021 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hrachovo
Starosta uviedol: Tento návrh VZN upravuje mesačný príspevok zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov - materskej školy vo výške 6,00 € na jedno dieťa, príspevok na
činnosť školského klubu detí vo výške 5,00 € na jedno dieťa - zvýšil sa o 1,00 €.
P. riaditeľ ZŠ podal dňa 25.2.2021 žiadosť o zvýšenie príspevku na režijné náklady pre
zamestnancov ZŠ, MŠ, načo upozornila aj hlavná kontrolórka v zápise o vykonanej kontroly.
Stanovuje sa na 1,60 € z 1,25 €. Opýtal sa či má niekto pripomienky, nikto nemal
pripomienky a dal za prijatie VZN hlasovať
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I. Valentová), zdržal
sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 5 a 6 – Úprava rozpočtu Základnej Školy s MŠ Sama Vozára Hrachovo
a úprava rozpočtu Obce Hrachovo k 31.3.2021
Starosta vyzval Ing. Vývlekovú, aby informovala poslancov o aké úpravy žiadajú. Ing.
Vývleková: v časti príjmy žiadajú upraviť príjmy z dobropisov za plyn v ZŠ aj v MŠ 5 966 €,
a dostali grant 504,00 €. V časti výdavky: navýšenie o 31 904,00 €, zvýšili normatívne
prostriedky na prvý stupeň o 4 900,00 € a znížili na druhom stupni o 1 600,00 €,
nenormatívne proistriedky zvýšili1i 127,00 €, ponížili dopravné o 915,00 €, dostali 1000,00 €
na didaktickú techniku a vzdelávanie v MŠ zvýšili o 42,00 €. Presuny z roku 2020: ušetrili
21 882,00 €, ktoré použijú na úhradu oboch požiarných schodíšť. Celkové príjmy sú navýšené
o 6 471,04 € a výdavky navyšujú o 31 904,05 €. Starosta dodal, že z ušetrených prostriedkov
MŠ sa nakúpia postielky s nepremokavými matracmi a aj skrinky pre deti v triede na prízemí,
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nakoľko tie už majú 30-40 rokov. Bude treba doplatiť len cca. 500 €. Ďalej uviedol, že
každoročne dávame monitorovaciu správu na environmentálny fond, s kadiaľ sme dostali
prostriedky na zateplenie a výmenu okien v MŠ. Po zateplení sa znížili náklady na plyn MŠ
o 50 %. Ešte nám bude treba zrekonštruovať toalety cez prázdniny na prízemí. Ak budú
prostriedky dáme spraviť rozpočet nejakej firme, lebo p. Kubaliak povedal, že on by to za
mesiac nezvládol.
Starosta poprosil Ing. Vývlekovú aby informovala aj o úprave rozpočtu obce. Ing. Vývleková:
Budú sa zvyšovať príjmy z testovania. Testujeme každý víkend, uhrádzajú nám 5 € na jednu
osobu. Do dnešného dňa nám poslali za prvé testovanie 2810 €, za druhé 2450 €, za tretie
1940 € a za štvrté testovanie 2195 €. Už sme tetovali 7 krát, za posledné tri testovania nám
ešte prostriedky neprišli, ale do konca marca možno ešte prídu, potom sa o toľko upravia aj
príjmy aj výdavky. Zatiaľ je úprava o 9 390,00 €. Náklady na jedno testovanie sú: 1000 € na
odmeny a ešte cca. 500 € na materiál a stravu. Zatiaľ nie sme stratový na testovaní, vždy
máme oko 400 ľudí. Starosta dodal z toho sme nakúpili aj rozniesli respirátory pre
obyvateľov. Teraz dostali 2 respirátory na osobu a minule 1 respirátor na osobu a na jar sme
dávali látkové rúška pre obyvateľov nad 60 rokov. Poslanci vyslovili poďakovanie starostovi,
zamestnancom aj všetkým dobrovoľníkom a organizátorom, ktorí sa každú sobotu zúčastňujú
na testovaní. Taktiež aj za respirátory pre obyvateľov obce. Už nemal nikto žiadne
pripomienky za úpravu rozpočtu ZŠ a obce, starosta dal za schválenie hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I. Valentová), zdržal
sa: 0, proti: 0. OZ poverilo starostu obce na úpravu rozpočtu obce Hrachovo do
konca roka 2021 medzi položkami.
K bodu č. 7 - Prejednanie ceny odpredaja stavebných pozemkov IBV
Poslali sme Vám aj všetkým záujemcom o stavebný pozemok obežník, v ktorom sme
navrhovali cenu 25,00 € za m2. Evidujeme 17 žiadosti a to:
Mgr. Ján Nírház,- odtúpil, odsťahoval sa do Zvolena,
Iveta Gergelyová,- o pozemok má záujem, ale neúhlasí s cenou,
Nikola Stieranková,- neúhlasí s cenou
Rastislav Kmeť a Marta Kmeťová – nemajú záujem, odstúpli,
Tomáš Knechta a Miroslava Knechtová – o pozemok majú záujem, ale cena je vysoká
Marek Ridzoň – taktiež má o pozemok záujem, ale cena je vysoká
Vladimír Košík - má o pozemok záujem, ale cena je vysoká
Radka Vetráková - má o pozemok záujem, ale cena je vysoká, maximálne vie dať 21,00 €
JUDr. Kornel Vojtas - má o pozemok záujem,
Lukáš Marek a Dominika Mareková - nemajú záujem, odstúpli
Mário Šotek - neúhlasí s cenou
Želmír Kováčiková - má o pozemok záujem, ale cena je vysoká
Ján Ridzoň - odstúpil
Ing. Peter Haas.- má záujem
Nakoľko pôvodní žiadatelia o p.č..250/158,157,156 odstúpili, M. Ridzoň ako prvý požiadal
o výmenu za p.č. 250/158, ako druhý V. Košik za p.č. 250/151,162,159,158, ale nakoniec
ostal pri pôvodnom p.č. 250/147, ako tretí JUDr. K. Vojtas za p.č.250/157 a ako štvrtý P.
Haas žiadal p.č. 250/157,158,159. Na p.č. 250/159 evidujeme žiadosť I. Gergelyovej, ktorá sa
ešte nevyjadrila či má záujem aj za cenu 25,00 €.
P. Čarada poslal vyjadrenie, že pre zahájenie a plynulý postup prác sú potrebné nasledovné
finančné prostriedky, podľa rozpočtu z roku 2020 celkom: 484 tis € bez DPH, s DPH 580 tis.
€. Možná úspora S01,02-komunikácia a chodníky – nie je potrebná pri zahájení (asfalt
a chodoník) 192 tis €, rozšírenie verejného vodovodu – keď zeminu nebudeme ďaleko
voziť12 tis. €, rozšírenie verejného plynovodu – žiadna úspora, dažďová kanalizácia – skrátili
sme tam vetvu – 10 tis. €, preložka vzdušného vedenia vysokého napätia – nie je možná
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úspora, verejné osvetlenie – dajú sa len káble, takže 220-230 tis. € nepotrebujeme teraz na
začatie inžinierskych sietí. K realizácii je potrebná podľa rozpočtu 343 tis. €. V tom je cesta –
zobratie orniny, navozenie makadámu, aby tam mohli chodiť nákladné autá, rozšírenie
verejného vodovodu 59 455,00 €, plyn je 19 683,00 €, dažďová kanalizácia 44 500,00 €,
preložka vysokého napätia je 29 850,00 € a verejné osvetlenie 21 398,00 €. Tu ešte nemáme
elektriku, ten rozpočet ani nemáme. Elektrárne sú ochotný o 4-5 rokov dať návrh projekčný,
ale poslali by 20 firiem, ktoré pre nich robia. Jeden z nich sa vyjadril a odhadol cenu cca
27 800,00 €. Budeme musieť osloviť niektorého na vypracovanie projektovej dokumentácie
a realizačný projekt, rozpočet aby sa mohol dať do súťaže okrem asfaltovania. Ešte budeme
musieť spraviť projekt na svorkovnicu do trafa, lebo tam kde si napojíme káble, budú treba
ističe a musíme kúpiť črevá do trafa a potom to budú robiť zamestnanci elektrární, v opačnom
prípade nám to môžu urobiť zase o 4-5 rokov. Keď spravia rozvody ľuďom do štyroch rokov
môžeme požiadať iba raz, čiže keď predáme 17 pozemkov s elektrickou prípojkou a so
skriňou a do 4 rokov o elektromer požiadajú iba 10, tak nám dajú iba alikvotnú čiastku za 10
prípojek z týchto nákladov. Takže oni by tých 27 800,00 € mali vrátiť, keby sa všetci napojili.
Aj keď si vyberieme z 20 firiem čo oni navrhnú, oni pošlú súdneho znalca na ohodnotenie
a dajú nám len hodnotu podľa súdneho znalca.
Stavebné pozemky sú celkom: 14 359 m2 po 25,00 € je 358 975,00 €, to by bola približne
čiastka na dokončenie inžinierských sietí.
P. Valentová: kedy sme zverejnili ponuku, určite pred 2-3 rokmi. Starosta: V r. 2019 začali
podávať žiadosti. P. Valentová: ešte sme to veľmi nedali zverejňovať, ale čím dlhšie to
budeme naťahovať, tým viacej nás to bude stáť. P. Škvarka: Ľudia už do toho veľmi nejdú,
lebo si povedia, že to nebude aj tak. P. Valentová: treba to znovu zverejniť a potom tí čo majú
záujem musia zaplatiť a môže ísť verejné obstarávanie. Starosta ešte navrhol zvolať
záujemcov a vysvetliť, že my nechceme nikoho obísť, ale inú šancu nemáme lebo inak by
sme spravili napr. iba elektriku, vodu a nebude plyn, alebo nespravíme ornicu., takže naozaj
kto nemá na to, žiaľ bohu. P. Škavrka: musia byť predané všetky pozemky a až potom ešte
verejné súťaže, takže keď niekto vyplatí pozemok kedy môže začať stavať? Starosta: Ak sa
napr. 12 vyjadria, že do konca apríla odkúpia pozemky, môže sa pripravovať súťaž, nebude sa
čakať kým sa predajú všetky pozemky. Len musíme mať názor ľudí. P. Valentová : z 17
pozemkov sú skutočný záujemcovia sú len 7. Starosta: navrhol zvolať záujemcov aby p.
Čarada predostrel ľuďom sumy a povedal, že menej ísť nemôžme, kto nechce nech povie na
rovinu, lebo nám napísali „nesúhlasím, ale chcem pozemok“. P. Valentová: oznámi sa im
dohodnutá cena a nech sa záväzne vyjadria chcú – nechcú. P Škvarka: nebolo by možné aby si
obec zobrala úver, začalo by sa robiť, ľudia by videli už je ulica a potom by ľudia kupovali
pozemky a z toho by sa splatil úver? Starosta: my si musíme zobrať ten zvyšný úver cca 200
tisíc € alebo našetriť, aby sme to dokončili – to je skoro už polovica. P. Škvarka: na začiatok
na inžinierske siete treba 343 tis. € to by vykryla cena všetkých pozemkov celé. Starosta: nám
taký úver nedajú, len 25 % z celkového rozpočtu obce. P. Škvarka: pozemky sa predajú aj za
25 €, ale možno si tých svojich ľudí odsunieme. Nedalo by sa cez projekty získať nejaké
financie? Starosta: plynárne projekt nedajú, ani na cesty nie sú výzvy a nevieme na čo budú
výzvy.P. Valentová: z tých našich je skutočných záujemcov len traja. P. Vetrák: keď sa to
všetko sčíta, a keď sa nedá, alebo obec to bude musieť dofinancovať a to nebude malá čiastka.
V dnešnej dobe sú nehorázne ceny za nehnuteľnosti. Navrhol cenu 25 €, lebo okrem asfaltu
obec ešte bude musieť platiť aj ďalšie veci. P. Valentová: 24-25, maximálne znížiť o 1 €. aby
nám neušli aj tí ostatní, možno že sa nahlásia ľudia, lebo doba je aká je, mám aj obavy aby
sme to aj naplnili, preto by som znížila aspoň o 1 €, ale prispôsobíme sa keď sme v menšine.
P. Škvarka: navrhol 24 €, vzhľadom na tých, ktorí chcú, ale s tou cenou nesúhlasili aspoň to 1
€, že sme pre to niečo urobili. Starosta navrhol tiež znížiť cenu o 1 €. P. Badinka: za tú cenu
to budú cudzí ľudia, nie Hrachovčania, nevie či to treba vlastne aj robiť. P. Valentová: akoby
nie, veď obec sa tým rozvíja, že sem prídu ľudia a zvyšujú aj podielové dane. P. Badinka: ale
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nie na úkor toho, že sa obec zadľží a nie málo. P. Vetrák: ja by som súhlasil aj s menšou
sumou keby tam bolo viac Hrachovčanov, ale keď teraz sú tam už len traja... Starosta: zdá sa
to veľa, ale keby bolo iba hlavné potrubie, každá prípojka niečo stojí, napr. prípojka plynu
súkromnej osobe by stálo napojenie do skrinky 1980 €, keby si sám vykopal a projekt 258
projekt, čiže 2100 €, ešte voda, elektrika a vybavovačiek, to je možno aj 6-7 tis., my to
chceme tak spraviť, aby už mal každý skrinku, iba si to dá zapojiť. Obec by stálo 1 € 14 359
€.. P. Lupták: za 830 m2 po 25 € zaplatí 20 750 €, mínus prípojky dole tak 15000 €, tak to nie
je tak veľa. P. Kochan: pre jednotlivca to nemá význam, ale pre obec je to veľa, navrhol cenu
25 €, P. Badinka a p. Lupták, tiež navrhli 25 €. P Valentová poprosila starostu, aby dal
hlasovať za jej návrh 24,00 €/m2. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 (Vetrák, Ing. Badinka, Lupták, Škvarka, I. Valentová), zdržal sa: 1 (Ing.
Kochan), proti: 0.
Poslanci sa zhodli, že ešte raz sa písomne vyzvú všetci záujemcovia aby sa záväzne vyjadrili
či majú záujem o pozemok za odsúhlasenú cenu a že tí, ktorý nesúhlasia s navrhnutou cenou
by nekúpili ani za nižšiu cenu.
K bodu č. 8 - Rôzne
Starosta ďalej informoval, že sme dostali povolenie na vypílenie troch líp a jednej borovice
v cintoríne. Dve lipy sme vyplílili a jednu borovicu, ešte nám ostala jedna celkom vzadu pri
kontajneroch v rohu. Spiloval to po konároch na dohodu p. Rapčan z R, Bani, on má na to
školenie a pomáhal mu p. Jackuliak. Prvé pílenie nás stálo 400,00 € a druhé 220,00 €. Nechal
také 3 metrové podstavce, je to škoda spíliť ich. Nechceme z toho dať urobiť nejaké sochy?
Boli sme pozrieť p. Kubaliakovou u rezbárov, prvý návrh bol Archaniel Gabriel, druhý socha
Ježiša Krista to je aj pre evanjelikov aj pre katolíkov a tretia by mohla byť panna Mária.
Prejednal to aj evanjelickým p. farárom aby neboli hriechy. Jedna socha by stála 700,00 €,
bývali by u p. Kubaliakovej, ona by im poskytla raňajky a večere, obedy by sme zabezpečili
zo školy. Ježiša Krista by sme mohli umiestniť tam kde sú evanjelické hroby, Archaniel
Gabriel by mohol byť vľavo ako je vchod, a panna Mária by mohla byť tam kde majú katolíci
kríž. Má nám dať ponuku aj p. Švantner, ale dodnes ešte nič neposlal. Budeme sa to snažiť
natierať každé dva roky, keď sa to nenechá sčernať, tak to má význam aj efekt. Len či
súhlasíte s tým aby sa to drevo využilo. Všetci poslanci súhlasili.
Starosta vyzval p. Valentovú aby informovala o vykonanej kontroly v školskej jedálni, na
základe správy o kontrole kontrolórkou obce:
- výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov bola určená vo VZN len na žiaka,
ale nie na dospelú osobu, zamestnanca a cudzích. Odporučila prehodnotiť výšku režijných
nákladov na dospelých podľa skutočných nákladov a schváliť VZN.
- je potrebné vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku, ktorý bude upravovať režim
stravovacieho zariadenia v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.
- kontrolou stavu zásob boli zistené rozdiely skutočností oproti stavu na skladových kartách,
v sklade potravín sa nachádzali mrazené polotovary, ktorých používanie pre zariadenia
školského stravovania sa nedovoľuje. Odporučila dodržiavať normované množstvá potravín
do jedál, dodržiavať zásady na zostavovanie jedálnych lístkov a vykonávať nadriadeným
pracovníkom priebežné kontroly dodržiavania noriem spotreby potravín, technologické
postupy prípravy jedál a spisovať o výsledkoch kontroly aj zápis.
- V inventarizácii chýbal inventárny súpis DHM od 0-50,00 € a DHM od 50,00-100,00 €,
neuhradené stravné ani vykázané preplatky stravného sú priložené v súpise ZŠ a nie sú
vykázané v inventarizačnom zápise ŠJ, v IZ nie je vykázaný účet 321-neuhadené faktúry.
Odporučila v budúcnosti v inventariźačnom zápise ŠJ uvádzať aj majetkové záväzky
a pohľadávky.
6

- K čerpaniu rozpočtu odporučila, aby zriaďovateľ – obec – každoročne schvaľoval účel
použitia režijných nákladov na základe návrhu riaditeľa školy, aby sa účel použitia
dodržiaval.
- Pri kontrole počte odobratých obedov a výkazu dospelých a výkazu MŠ a sa zistili rozdiely
z dôvodu neskorého hlásenia objednávky jedál MŠ. Dve pracovníčky MŠ neodoberajú stravu
zo školskej jedálne, pričom je zaužívané pravidlo, že pracovníci, ktorí prichádzajú do
kontaktu s výdajom jedál sú povinný stravu odoberať. Odporučila zaviesť operatívny systém
pri nahlasovaní jedál pracovníkmi MŠ tak, aby nedochádzalo k pochybeniu pri evidencii
počtu odobratých jedál a určiť pravidlo povinnosti odoberania minimálne obedu
pracovníkom, ktorí podávajú deťom MŠ jedlo. Pravidlá nahlasovania počtu odobratých jedál
a povinnosti odoberania odporučila zapracovať do internej smernice.
K zisteným nedostatkom resp. nezrovnalostiam boli riaditeľom školy dňa 26.2.2021
predložené námietky alebo návrh opatrení.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku
kontroly v školskej jedálni. Starosta dal za prijatie uznesenia hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I. Valentová), zdržal
sa: 0, proti: 0.
Starosta informoval, že Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu “Rozvoj
energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“ – t. j. vypracovanie účelového
energetického auditu na verejné budovy: ZŠ, telocvičňa, kotolňa, zdravotné stredisko,
kultúrny dom, požiarna zbrojnica a MŠ. Použitie energetického auditu je v budúcnosti
povinná náležitosť v rámci výziev pre rekonštrukciu verejných budov. Za prijatie uznesenia
dal hlasovať.
Hlasovanie: za: 6 (Vetrák, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I. Valentová), zdržal
sa: 0, proti: 0.
Starosta oznámil, že z jeho strany je to všetko a vyzval poslancov, aby sa vyjadrili ak by ešte
mali niečo dodať. Ing. Kochan žiadal aby sa premeral tlak vodovodu v šachte na odberom
mieste Miroslav Kochan na ulici Osloboditeľov 235, ale šachta je spoločná s p. Maňúrom pri
rampe a ešte sa spýtal, že ako by sa to dalo urobiť, zavrieť, nakoľko je šachta otvorená.
Starosta: Napíšeme do vodární oficiálnu žiadosť.
P. Valentová: verejné obstarávanie by sa už mohlo pripraviť aby sme nečakali. Starosta: ešte
musíme počkať, lebo nemáme rozpočet na elektriku, to nám ešte nedali zo Žiliny na to nízke
napätie, ale môžem mu zavolať už môže pripravovať.
P. Škvarka sa pýtal na kamery. Starosta: zavolá RS NET, aby to napojili na optický kábel
a kúpime už len statické kamery – sú oveľa lacnejšie, lebo tieto nevydržia, vždy sa pokazí
motorček.
P Škvarka sa pýtal za Últisov dom. Starosta: pred dvoma rokmi to bolo schválené na MASke, poslalo sa to do Bratislavy na vyhodnotenie, má sa to čerpať ešte dva roky, ale my s tým
nevieme pohnúť. Keď je výzva dáme žiadosť, jedine čo ide je envirofond, dali sme žiadosť ja
na kultúrny dom na zateplenie, v marci by to mali rozhodnúť.
K bodu č. 9 - Záver
Starosta obce sa opýtal či má ešte niekto niečo dodať,, potom poďakoval všetkým prítomným
poslancom za pochopenie a za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

____________________________
Ondrej Knechta
starosta obce
7

Overovatelia zápisnice :
Matej Škvarka

___________________________

Ondrej Vetrák

___________________________

Zapísala: Katarína Mareková
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DOCHÁDZKA
poslancov OZ za rok 2021
Meno priezvisko
Ondrej Vetrák
Ing. Miroslav Badinka
JUDr. Zuzana Kederová
Ing. Miroslav Kochan
Ján Lupták
Matej Škvarka
Iveta Valentová

XII. OZ
18.03.2021
P
P
N
P
P
P
P

P - prítomný
N - neprítomný
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