OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HRACHOVO
Obec Hrachovo, Mieru 35

Zápisnica
Z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrachove
konaného dňa 02.06.2021

Obsahuje:
1. Prezenčnú listinu
2. Uznesenia
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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
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhodnotenie obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných pozemkov IBV“
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hrachovo za rok
2020
6. Schválenie Záverečného účtu obce Hrachovo za rok 2020
7. Žiadosť o navýšenie pracovného úväzku pre Školský klub detí pri Základnej Škole
s MŠ Sama Vozára Hrachovo
8. Úprava rozpočtu Základnej Školy s MŠ Sama Vozára Hrachovo
9. Rôzne
10. 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 13. 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 všetkých 7 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. 75/06/2021.
Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, JUDr. Kederová, 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 Jána Luptáka a Ing. Miroslava Kochana.
K bodu č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie poslancov JUDr. Zuzanu Kederovú
a p. Ivetu Valentovú.. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli.
Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, JUDr. Kederová, Ing. Badinka, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I.
Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0.
K bodu č. 4 - Vyhodnotenie obchodnej súťaže „Odpredaj stavebných pozemkov IBV“
Starosta informoval poslancov, že bola vypísaná a 13.5.2021 zverejnená obchodná verejná
súťaž na 17 stavebných pozemkov do 28.5.2021. Žiadosť podalo 8 záujemcov. Podmienky
súťaže boli záujemcom vysvetlené na stretnutí 10.5.2021. Komisia na vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže v zložení: Ondrej Vetrák, Iveta Valentová, Ing. Michaela
Vývleková, Katarína Mareková a Matej Škvarka na zasadnutí dňa 02. 06. 2021 o 16:30 hod
po otvorení obálok skonštatovala, že žiadatelia splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže,
zaplatili zábezpeku vo výške 1 000,00 Eur. Komisia preto odporúča predložiť na schválenie
do obecného zastupiteľstva nasledovných úspešných žiadateľov:
P. č.
Záujemca
Parc. č.
Výmera
Cenová ponuka
C KN
v m2
v Eur/m2
1.
2.
3.

4.
5.

JUDr. Kornel Vojtas
250/157
Česká 407/26, 979 01 Rim. Sobota
Marek Ridzoň
250/158
Česká 407/28, 979 01 Rim. Sobota 1
Radka Vetráková
250/160
Osloboditeľov 274, 980 52 Hrachovo
a Tomáš Berecz
980 11 Oždany 561
Nikola Kvetková
250/156
Klokočova 738/22, 981 01 Hnúšťa
Jana Kováčiková
250/154
Kukučínova 16, 985 05 Kokava nad Rimavicou
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916

24

937

24

782

24

895

24

758

24

6.
7.

8.

Tomáš Knechta
250/151
Stromová 183, 980 52 Hrachovo
Marek Bednár
250/155
Česká 375/12, 979 01 Rim. Sobota
a Miroslava Knechtová
Stromová 183/1, 980 52 Hrachovo
Tomáš Ternoczki
250/150
Novosadská 8, 979 01 Rim. Sobota

981

24

991

24

805

24

Ku každému žiadateľovi by malo byť schválené uznesenie, na základe prijatých uznesení
budú pripravené kúpne zmluvy. Po schválení uznesení do 70 dní má byť uhradená cena
pozemkov. Následne sa má uskutočniť prevod vlastníctva. Starosta ešte dodal, že bolo 10
záujemcov, ale p. Haas telefonicky oznámil, že sa u nepodarilo predať dom, takže upúšťa od
kúpy pozemku. P. Košík má záujem, ale chce počkať kým budú inžinierske siete.
Starosta ďalej uviedol, že je vypísaná súťaž na zhotoviteľa inžinierských sietí do 8.6.2021.
Podmienky na vyhlásenie súťaže prieskumu trhu pripravovala p. Muráriková. Oslovené boli:
IP GAS, s.r.o., Lučenec, FABRIKA SK, s.r.o., R. Sobota, PUR STAV KB, s.r.o. Lieskovec,
ASTRA-STAV, s.r.o. Vígľaš. Zo záujemcov bol určení na ich zastupovanie p. Mioslav
Vetrák, ktorý navrhol spol. FABRIKA SK, s.r.o., RS, IP GAS, s.r.o urobili už 1 etapu
v Ožďanoch a starosta je s nimi spokojný.
Minulý týždeň nám prišlo z elektrární návrh, ako by malo byť pripojenie nízkeho napätia
v rozvádzačoch, ktoré sa potom napoja a zoznam firiem, ktoré oni rešpektujú. Z nich sme
oslovili 4 firmy: EV – mont s.r.o., B. Bystrica, eExar, s.r.o., Selce, EUB, s.r.o., L. Mikuláš,
STO s,r,o,, Žiar nad Hroom, na vypracovanie cenovej ponuky za projektovú dokumentáciu,
realizáciu až po kolaudáciu
JUDr. Kederová: môžeme to zhrnúť: schválime odpredaj pozemkov, urobí sa zmluva, do 70
dní majú uhradiť kúpnu cenu, potom pôjde návrh na vklad. Čo bude rozhodujúce na
vyhodnotení súťaže na inžinierske siete a aký je predpokladaný termín realizácie?
Starosta: rozhodujúce bude termín a cena. Predpokladaný termín realizácie je 3 mesiace. Keď
budeme mať na účte 80% ceny môžeme podpísať zmluvu na realizáciu.
JUDr. Kederová: Ak počítame s tým, že sa to všetko úspešne zrealizuje do októbra,
novembra, do vtedy ideme to dávať von pre iných záujemcov, alebo počkáme?
Starosta: Ja by som počkal, kým budú nejaké inžinierske siete spravené, že by už bolo
v súťaži, že už sú spravené inžinierske siete, mohli by sme to nechať aj mesiac, lebo zatiaľ
nemáme nikoho.
P. Škvarka: Nie je problém robiť súťaž aj pre dvoch, troch?
Starosta: súťaž môžeme vypisovať aj každý mesiac, vyhodnotíme, keď nepríde nikto, spraví
sa zápis, že nie je žiadna žiadosť a tým pádom je súťaž zrušená. Nám nie je problém urobiť
súťaž aj pre jedného, nás to stojí len 60,- € za inzerciu v Novohradských novinách.
JUDr. Kederová navrhla dať inzerciu do Gemerských zvestí a na Rimavu, že Hrachovo začalo
s IBV, aby ľudia vedeli o tom.
Starosta: súťaž na zhotoviteľa inžinierskych sietí je vypísaná, keď ľudia zaplatia kúpnu cenu,
budeme vedieť že koľko prostriedkov máme, pripravíme zmluvu o realizácii a dvoch týždňov
od nášho vyzvania musia nastúpiť.
JUDr. Kederová: budeme musieť potom riešiť aj úver.
Starosta: Samozrejme, alebo budeme musieť použiť rezervu.
Nikto nemal k uvedenému žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať za prijatie uznesení.
Obecné zastupiteľstvo vzalo a vedomie informáciu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže,
schválilo odpredaj pozemkov hore uvedením záujemcom.
Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I.
Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0
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K bodu č. 5 a 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
Hrachovo za rok 2020 a schválenie Záverečného účtu obce Hrachovo za rok 2020
Starosta oznámil, že Ing. Fabová sa ospravedlnila nemôže sa zúčastniť na zasadnutí OZ.
JUDr. Kederová predniesla Stanovisko k návrhu záverečného účtu:
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti. Bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka za rok 2020 sa v súčasnosti overuje audítorom, ku dňu vydania tohto
Stanoviska nebola vypracovaná audítorská správa. Vzhľadom ku skutočnosti, že hospodársky
výsledok po vylúčení oprávnených položiek je prebytok, odporúča celý prebytok previesť do
rezervného fondu. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu obce Hrachovo za rok 2020 s výrokom – celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok hospodárenia bol 92 785,33 €, ale po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu v sume 34 183,98 € je hospodársky výsledok: + 58 601,35 €.
Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie správu hlavného kontrolóra. Neboli žiadne
pripomienky a starosta dal za schválenie záverečného účtu bez výhrad a prevod
hospodárskeho výsledku, prebytku do rezervného fondu hlasovať.
Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I.
Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu č. 7 a 8 - Žiadosť o navýšenie pracovného úväzku pre Školský klub detí pri
Základnej Škole s MŠ Sama Vozára Hrachovo a úprava rozpočtu Základnej Školy s MŠ
Sama Vozára Hrachovo
Starosta informoval poslancov, že riaditeľ ZŠ podal žiadosť o navýšenie pracovného úväzku
pre školský klub detí, nakoľko majú toľko prihlásených detí na školský rok 2021-2022
do školského klubu, že potrebujú priať od septembra tretiu pracovníčku. Jedna pracovníčka
by mala mať 25 detí. V prípade, ak by veľkosť miestnosti vyhovovala aj pre viac detí, nebudú
možné žiadne vychádzky mimo areálu. Tretia pracovná sila by bola postačujúca na 0,55
úväzku, od 11:00 do 15:25 hod. Navrhol na školský rok 2021-2022 navýšiť rozpočet ŠKD na
rok 2021 o 4800,- €, čo pri prepočítaní vychádza 1200,- € na jeden kalendárny mesiac. Ďalej
žiadajú úpravu rozpočtu MŠ o nasledovné položky: interiérové vybavenie vo výške 1 520,- €,
odchodné vo výške 2 792,- € pre p. Števákovú, ktorá odchádza na dôchodok., celkom: 4 312,€. Interiérové vybavenie MŠ nebolo obnovené 20 rokov. Kúpili sme lehátka, matrace
a skrinky. P. Valentová podotkla, že to sú už aj 50 ročné. Ing. Vývleková: v časti príjmy
a zároveň aj v časti výdavky žiadajú upraviť rozpočet o - 24 517,-€ na stravné, ktoré prišli
z úradu práce a ešte im prišlo na učebnice 1751,- €, je to len posun medzi položkami. S hore
uvedenými úpravami všetci poslanci súhlasili, starosta dal hlasovať za prijatie uznesenia
Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I.
Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu č. 9 – Rôzne
Starosta ďalej informoval o príprave integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského
rozvoja „Rimavská Sobota“. Mali by sa fin. prostriedky rozdeľovať na VÚC, ktorá by mala
pozbierať všetky projekty od obcí zo svojho územia a aj rozhodovať o projektoch, čiže
nebude to centralizované v Bratislave na ministerstve. Ešte je možnosť získať fin. prostriedky
naviac, keď si okresné mesto vytvorí vlastnú územnú stratégiu, minimálne na 25 tisíc
obyvateľov. Sú tam zapojené: Hnúšťa, Tisovec, Klenovec, Hrachovo, Ožďany, Rim. Janovce,
Pavlovce, Jesenské, Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, Kociha,
Rimavské Zalužany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo. Boli tam aj iné obce, ale z toho
vypadli, lebo by to malo mať nejakú celistvosť, nás spája Rimava. Prečítal zloženie
5

Kooperačnej rady, ktorá by mala na to dohliadať. Nemali dobre pripravenú územnú stratégiu,
vrátili im to z ministerstva, teraz to dali vypracovať firme z B. Bystrice Je to podobné ako
MAS, nič nás to nestojí, ale môžeme z toho získať. Poslanci súhlasili s pristúpením obce
a starosta dal hlasovať za prijatie uznesenia.
Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I.
Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0
- Dali sme žiadosť na vypracovanie energetického auditu všetkých budov: ZŠ, zdravotné
stredisko a kultúrny dom. Je vyhlásená výzva a firma ktorá to vyhrá, by mala spraviť audit,
ktorý je potrebný keď sa dajú projekty na zateplenie. Nás to stojí 5% spolufinancovania.
- V súvislosti s novým programovacím obdobím EU od 2021-2027 sa má pripravovať
programovacie obdobie miestnych akčných skupín. Z MAS-ky máme schválený projekt na
Útisov dom a získali 90. tis. €, čo sa ešte schvaľuje v Bratislave už vyše roka, keď nám ho
schvália budeme to realizovať. Predtým sme z MAS-ky robili požiarnu zbrojnicu a verejné
priestranstvá. V 1. programovom období sme získali 150 tis. € z druhej 90 tis.€ a teraz sa
pripravuje tretie programové obdobie., kým nás neschvália obce sa skladáme, aby tí ľudia
mohli fungovať, aby sa stratégia dala spracovať. Na rade z MAS sa navrhlo príspevok 1,32
€/obyvateľ/rok na roky 2021-2022 a potom 2 €/obyvateľ/rok na roky 2022-2027. Starosta dal
hlasovať za zahrnutie obce do územia MAS a za schválenie hore uvedeného príspevku na
programovacie obdobie 2021-2027.
Hlasovanie: za: 7 (Vetrák, Ing. Badinka, JUDr. Kederová, Ing. Kochan, Lupták, Škvarka, I.
Valentová), zdržal sa: 0, proti: 0
- Prehrdzavela nádrž na fekálnom vozidle, už to p. Valent plátal, ale to je len dočasné
riešenie. Potrebujeme novú nádrž, je to dosť vysoká cena 38 tis., bolo by sa rozhodnúť čím
skôr lebo ceny idú hore. Auto je v poriadku motoricky, má 120 tis. km, mohlo by nám
vydržať ešte 10-15 rokov.
P. Valentová: vyťahovanie septikov nie je lacná záležitosť, buďme radi, že ju máme.
V Sobote platia 120-130 € za vytiahnutie.
Starosta: toľko peňazí by sme aj mali, ale až prejde projekt z MAS-ky tam musíme
spolufinancovať 40 tis., až prejde kultúrny dom na enviro fonde tam treba 12 až 15 tis. a ešte
ak nám niečo bude treba na IBV už nebude z čoho, ale až súhlasíte vypíšeme súťaž.
JUDr. Kederová: Vždy sa nájdu potom prostriedky, o dva tri roky môže byť iná situácia, treba
vypísať súťaž.
P. Vetrák: to sa dalo aj počítať, auto má už 16 rokov.
Starosta: Na ministerstvo sme už dva krát dali žiadosť na nové vozidlo., Toto vozidlo sme
dostali z enviro fondu za mikroregión, ale z toho nie je možné priamo žiadať, len ak by dal
minister výnimku. To by malo 17 obcí s počtom obyvateľov od 150 do 900 pokoj na 10-15
rokov, ale zatiaľ sa nám neozvali. Potom by sme zobrali zvlášť človeka, lebo od Brezova až
po Zacharovce to sa už nedalo stíhať a ešte kosiť atď. Navrhol zatiaľ vypísať súťaž.
Ing. Kochan: Bolo by dať naceniť 7 m3-vú aj 9 m3-vú, aby sme videli cenový rozdiel, či sa
to oplatí a bez príslušenstva, lebo to by sa mohlo prehodiť z tohto.
Ing. Badinka: Veď to auto zarobí na seba.
Starosta: až tak nezarába, lebo ľudí nezdierame. Faktúra na 7 m3 je 30,01 € a to ide do
Čerenčian a späť a z toho zaplatíme čističke 1,80 € za 1 m3, ešte nafta a človek. Keď sa
vyvážalo aj mimo obce, ani vtedy sme nemohli vykazovať zisk.
Ing. Kochan: Koľko stálo celé auto?
Ing. Vývleková: cca 113 tis. €.
Ing. Kochan: všetko išlo hore, nie je to málo, ale nie je až tak a čo by potom bolo s tým
autom?
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Ing. Badinka: skús ho predať teraz!
Škavrka: Už sa nedá spraviť repas nádrže?
Starosta: To je už prehrdzavené. Navrhol na mikroregióne osloviť obce, ak by sa s nami
chceli 2-3 obce spojiť a spolufinancovať, napr. V. Teriakovce.
Poslanci sa zhodli, že to sa nemôže nechať, ako budú ľudia vyťahovať septik, veď tu má
skoro každý septik.
Ing. Kochan: poznamenal, že sa dopočul, že do MŠ už neberú deti, lebo je tam plný stav. Či
sú tam aj cudzie deti, lebo to by bolo divné, keby cudzie deti sú tam a deti z Hrachova by
nezobrali. Neverí, že by to Hrachovčania obsadili.
Starosta: sú tam aj cudzie deti, ale kompletný zoznam detí si vieme vypýtať. Keby ste boli
povedali zavoláme aj riaditeľa.
Škvarka: Aká je kapacita škôlky.
Starosta: dve triedy, nie je určený počet detí v triede, ale podľa veku detí napr. 2 ročné dieťa
sa počíta za 2,5 a v prvom rade musia ísť predškoláci.
JUDr. Kederová: to je dobrá pripomienka, v prvom rade by bolo zobrať domáce deti až potom
zobrať cudzie deti. Môžu sa prijať aj opatrenia, že keď je veľký záujem nebrať 2 ročné, alebo
nebrať detí rodičov, ktorý nechodia do roboty.
Starosta: vyžiadame zoznam detí MŠ, s tým že by boli uprednostňované deti z Hrachova až
potom by sa mohli prijať cudzie deti.
Ing. Kochan: navrhol vyhlásiť v rozhlase aby si Hrachovčania nahlásili deti, potom by mohli
nastúpiť aj cudzie deti.
Starosta: Termín zápisu do ZŠ aj MŠ sa určuje každoročne VZN.
JUDr. Kederová: riaditeľ vydá rozhodnutie a nech zoradí kto je Hrachovčan.
Ing. Badinka: ja som tam bol a povedali mi, že zápis už bol.
Starosta: každoročne sa v septembri schvaľuje termín zápisu aj do ZŠ aj do MŠ. Zápis už bol
v máji, ale je to aj na internete a hlásilo sa to aj v rozhlase. Najlepšie by bolo zavolať sem
riaditeľa najbližšie, on by mám to vedel najlepšie vysvetliť.
Ing. Badinka: Ja som zápis nepremeškal, ja som tam bol, ale mi ho nezapísali bude mať 2
roky a 3 mesiace. Ja som to už potom neriešil.
Ing. Kederová: toto nemôže tak byť, treba v prvom rade Hrachovčanov.
Valentová: bolo by to riešiť, lebo je veľa sťažností aj na vydávanie stravy. Nemá to kto vraj
vydávať, je tam riaditeľ a neurobí sa s tým nič, aby sa to roky omielalo v kuse dookola. Teraz
bude nová riaditeľka v MŠ, dačo aj s tým musíme robiť. Učiteľka by v žiadnom prípade
nemala vydávať stravu, je to už dlhodobá záležitosť.
JUDr. Kederová: súhlasila a dodala, že to prešlo až do osobných konfliktov, učiteľky by
nemali vydávať stravu. Problém je aj to, že kto to vynesie.
Škvarka: ako by to malo byť, kto má vydávať stravu?
Vetrák: asi to bolo tak, že tá ktorá to odniesla hore to aj vydala deťom a riad už umývala asi
upratovačka. Tam je riadna kuchyňa.
Starosta: treba to overiť, lebo teraz je tam prijatá p. Luptáková, a ona to asi vydáva.
JUDr. Kederová: treba zvolať komisiu školstva za účasti starostu aj všetkých
zainteresovaných.
Starosta: naposledy bol problém, že upratovačka je aj školníčka, ale ako školníčka nič
nerobila, kosili sme tam my, aj čokoľvek sa pokazilo. Navrhol som aby sa zobralo na pol
úväzku upratovačku a na pol úväzku upratovačku a nech aspoň čaj navarí, lebo aj to bol
problém. Teraz je tam karanténa, ale po 14. júni ich treba zvolať, čím skôr.
JUDr. Kederová: treba vymaľovať sobášnicu, lebo už to tam opadúva. Možno by stačilo iba
tie dve steny na čisto biele, podľa toho ako to bude vypadať.
Starosta: zavoláme na dohodu p. Rapčana a s Mirkom to spravia.
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Valentová: pripomenula parkovanie aut na cestách, hlavne ide o ul. Jánošíková ako sa chodí
na cintorín, že sa tam nedá prechádzať. Aj keď majú priestor vedľa, neparkujú na trávniku ale
na ceste. Ono je to problém všade aj na S. Vozára, aj na Záhradnej.
Starosta: Na budúci týždeň bude školenie na nový zákon aké pokuty môže obec dávať za
parkovanie. Ďalej budeme musieť mať spracovanú pasportizáciu ulíc, s tým že kde budú
dopravné značky, napr. zákaz zastavenia. Potom to môžeme dať na dopravný inšpektorát
odsúhlasiť až potom sa môžu dať dopravné značky. Len to musíme citlivo zvážiť, lebo ľudia
nemajú kde parkovať, každý má aj 2 -3 autá, ale aspoň aby jednou stranou sa dalo parkovať.
Valentová: pochválila poslancov, lebo zorganizovali brigádu pokosili celé Hrachovo, Svetlú
aj cintorín.
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
Overovatelia zápisnice :
Ján Lupták

___________________________

Ing. Miroslav Kochan

___________________________

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

XIII. OZ
02.06.2021
P
P
P
P
P
P
P

P - prítomný
N - neprítomný
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