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Zápisnica  
z 12. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  1. októbra 2020.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci : Ján Bazovský ,Ing. Miroslav Hudec , Barbora Sitárová,    

                           Ing. Miroslav Šamaj  , Dušan Lukaj  

                           Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková 

                            

Neprítomní:   Ing. Slávka Čerpáková – kontrolórka obce          

 

Ďalší prítomní:  

Verejnosť: Janka Oravcová, Jozef Kalmár  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Schválenie návrhu zmluvy o úvere za účelom prefinancovania projektu 

5. Schválenie zámeru  prevodu nehnuteľného majetku obce formou zámennej  zmluvy 

6. Návrh Rozpočtového opatrenia 4/2020 

7. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre  

8. Rôzne 

9. Uznesenia 

10.Záver 

 

 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného Zastupiteľstva  otvorila a viedla Gabriela Hudecová , starostka obce.  

Privítala všetkých prítomných  .   Skonštatovala, že prítomní sú  poslanci  v počte ... a OZ je 

uznášania schopné. Ospravedlnila neprítomnosť kontrolórky obce. Starostka obce oboznámila 

prítomných s návrhom programu zasadnutia.   

PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení  

4. Schválenie návrhu zmluvy o úvere za účelom prefinancovania projektu 

5. Schválenie zámeru  prevodu nehnuteľného majetku obce formou zámennej  zmluvy 

6. Návrh Rozpočtového opatrenia 4/2020 

7. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre  

8. Rôzne 

9. Uznesenia 

10.Záver 
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Uznesenie č. 112 /2020 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

Schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:   5   / Ing. Miroslav Hudec, Ján Bazovský , Barbora Sitárová ,  

                                                          Ing. Miroslav Šamaj,  Dušan Lukaj    / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0              

Uznesenie bolo  prijaté. 

Návrhy poslancov: 

 

- ..................................................     - doplniť bod  

Predložený program rokovania bol schválený bez zmien. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Dušan Lukaj , Barbora Sitárová  

Návrhová komisia:        Ing. Miroslav Šamaj, Ing. Miroslav Hudec  

Zapisovateľ:                   Ing. Soňa Sláviková    

 

 

Uznesenie č. 113 /2020 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

a/Schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Šamaj    – predseda návrhovej komisie .  

Ing. Miroslav Hudec       - člen návrhovej komisie ,  

b/ Berie na vedomie  

určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú    ,                

              overovateľov zápisnice Barbora Sitárová   , Dušan Lukaj 

 

Hlasovanie:                     za:       5    /  Ing. Miroslav Hudec ,Ján Bazovský , Barbora Sitárová, 

                                                            Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0       

Uznesenie bolo  prijaté.   

               

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení 

Starostka obce oboznámila prítomných s uzneseniami z posledného obecného zastupiteľstva.  

- Informovala o podpise zmluvy o predaji pozemkov obce a podanom vklade do 

katastra nehnuteľností  

- Starostka informovala o možnosti opiľovania drevín na cintoríne  

Ostatné uznesenia boli splnené.  



 3 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 114/2020:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Berie na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie:                     za:  5        / Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová ,  

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Ján Bazovský , Dušan Lukaj   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:   0   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Schválenie návrhu zmluvy o úvere za účelom prefinancovania projektu 

Na zasadnutí 3.8.2020 bol schválený návrh bankového úveru od Slovenskej sporiteľne na 

prefinancovanie NFP  . Starostka predložila návrhy zmluvy o úvere ako aj záložnej zmluvy, 

ktoré mali poslanci k dispozícii. Nejasnosti ohľadne podmienok poskytnutia úveru neboli.   

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 115/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) Berie na vedomie  

Zmluvu o úvere č. 977/CC/20  

 

b) Schvaľuje 

Zmluvu o úvere č. 977/CC/20 

 

c) Poveruje  

Starostku obce k podpisu Zmluvy o úvere č. 977/CC/20 

  

 

Uznesenie č. 116/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) Berie na vedomie  

Záložnú zmluvu NCRZP č. 977/CC/20-ZZ1  

 

b) Schvaľuje 

Záložnú zmluvu NCRZP č. 977/CC/20-ZZ1 

 

c) Poveruje  

Starostku obce k podpisu Záložnej  zmluvy NCRZP č. 977/CC/20-ZZ1 
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Hlasovanie:                     za:           5       / Ján Bazovský , Ing . Miroslav Šamaj ,     

                                                              Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj, Barbora Sitárová   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0             

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  5. Schválenie zámeru  prevodu nehnuteľného majetku obce formou zámennej  

zmluvy 

Starostka predložila návrh zámeru zámeny pozemkov medzi obcou a Rímsko – katolíckou 

cirkvou Modrý Kameň. Predložila GP , kde sú parcely oddelené podľa skutočnosti ako sú 

parcely využívané .  

   

Návrhy poslancov:  

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 117/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) Schvaľuje  

Zámer obce Dolné Strháre o zámene  

- nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dolné Strháre ako prípad hodný  osobitného zreteľa 

podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to pozemky evidované 

Okresným úradom : Veľký Krtíš , katastrálnym odborom , okres : Veľký Krtíš , obec: Dolné 

Strháre , katastrálne územie : Dolné Strháre , zapísané na :  

- LV č. 245 : parcela registra  C evidovaná na mape určeného operátu , v spoluvlastníckom 

podiele 1/1 , pôvodne  parcelné číslo  165 ,výmera v 1168 m²  a druh pozemku Zastavaná plocha 

a nádvoria. Novovytvorený pozemok odčlenený Geometrickým plánom č. 36049905-80/2020 

zhotoviteľom Reality Trading spol,s.r.o. , zo dňa 23.09.2020 parcelné číslo 165/2 , výmera 54 

m² a druh pozemku Zastavaná plocha a nádvoria .  

-  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Rímsko - katolícka cirkev Zámocká 63 , 992 01 Modrý 

Kameň a to pozemky evidované Okresným úradom : Veľký Krtíš , katastrálnym odborom , 

okres : Veľký Krtíš , obec: Dolné Strháre , katastrálne územie : Dolné Strháre , zapísané na :  

- LV č. 519 : parcela registra  C evidovaná na mape určeného operátu , v spoluvlastníckom 

podiele 1/1 , pôvodne  parcelné číslo  167/2 ,výmera v 1801 m²  a druh pozemku Zastavaná 

plocha a nádvoria. Novovytvorený pozemok odčlenený Geometrickým plánom č. 36049905-

80/2020 zhotoviteľom Reality Trading spol,s.r.o. , zo dňa 23.09.2020 parcelné číslo 167/3 , 

výmera 17 m² a druh pozemku Zastavaná plocha a nádvoria .  

 Na účel prevodu majetku formou Zámennej zmluvy  

- spôsobom podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa , dôvodom zámeru prevodu 

je účelnejšie využitie predmetných nehnuteľností novými vlastníkmi s ohľadom na 

umiestnenie pozemkov a ich tvar .   

Hlasovanie:                     za:           5       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan            

                                                                    Lukaj, Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 
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                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 6. Návrh Rozpočtového opatrenia 4/2020  

Starostka predložila návrh úpravy rozpočtu , z dôvodu navýšenia rozpočtu o príjem za predaj 

pozemkov, ako aj úpravu rozpočtu na základe vydaných daňových rozhodnutí.  

 

Návrhy poslancov:  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 118/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 14  ods. 2 písm. b) ,c) a d) zákona č.583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

a)Schvaľuje   

    zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

 

Hlasovanie:                     za:           5       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan            

                                                                    Lukaj, Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 7.Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre  

Starostka obce informovala  prítomných o končiacom volebnom období funkcie hlavného 

kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo má vyhlásiť voľbu na funkciu hlavného kontrolóra 

obce Dolné Strháre v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 119/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

A) Berie na vedomie  

Informáciu o končiacom volebnom období hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre  

 

B) Vyhlasuje  

1.V zmysle §18a ods.2, zákona SNR č. 369/1990Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dolné Strháre  

2. V zmysle §18a ods. 2, zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň 3.12.2020 / štvrtok /, za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce 

Dolné Strháre  
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C) Určuje  

1.Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra  

a) Miesto konania voľby : priestory zasadačky obecného úradu v Dolných Strhároch  

b) Čas konania voľby: 16:00 hod. 

 

 

2. Termín doručenia písomných prihlášok :  

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad – do podateľne obecného úradu 

v Dolných Strhároch najneskôr do 19.11.2020  do 12:00 hod. t. j. najneskôr do 14 dní pred 

dňom konania voľby hlavného kontrolóra .  

3. Spôsob doručenia písomných prihlášok :  

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej  

„Voľba hlavného kontrolóra  2020- neotvárať "  

a/ Zašlú na adresu : Obec Dolné Strháre , Dolné Strháre č. 126 , 991 03 Dolné Strháre  

b/ Osobne doručia do podateľne obecného úradu v Dolných Strhároch. 

4. Požiadavky , ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra  

a) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 

 Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

b) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona SNR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov: 

 Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

 Bezúhonnosť / preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace /  

c) Iné predpoklady: 

 Znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí 

 Práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, internet) 

 Flexibilnosť 

 Zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť  

 Prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly  

5. Náležitosti písomnej prihlášky  

 Údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia 

 Adresa trvalého bydliska a adresa na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska 

 Kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt 

 Účel podania písomnej prihlášky 

6. Prílohy k prihláške: 

a) Povinné prílohy: 

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

 Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

b) Ostatné prílohy: 

 Štruktúrovaný životopis 

 Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania 

voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolných Strhároch  

 Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného 

kontrolóra: 

- Podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných 

alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 
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- Je hlavným kontrolórom aj v inej obci 

7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: 
V súlade s § 18a ods. 5, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň 

nástupu do práce, t. j. 01. 01. 2021. 

 

 

8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: 
V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a) ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý 

bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,05 úväzku, t. j. 5% 

mesačného pracovného času. 

9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: 
Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním. 

10. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra: 
a) Voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre sa vykonajú na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Dolných Strhároch  dňa 3.12.2020 

b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume 

doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2020 –neotvárať“. Posúdenie 

náležitostí podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva 

v Dolných Strhároch č. 119/2020 zo dňa 01. 10. 2020 vykoná zapisovateľka obecného 

zastupiteľstva v Dolných Strhároch  spolu so starostkou obce, pred zasadnutím OcZ a 

informuje poslancov o danej skutočnosti. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a 

vypracujú zoznam kandidátov, ktorý obdržia všetci poslanci OcZ. Zoznam kandidátov bude 

vyhotovený v abecednom poradí. 

c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov. 

d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. 

Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný 

úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu max. 5 minút. 

e) Poslanci môžu po prezentácii kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou 

hlavného kontrolóra. 

f) Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa 

za každého kandidáta osobitne. 

 

D) V zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 

istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v 

prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 

volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb 

je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 

druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

 

E) ukladá 
1. Zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre  na úradnej tabuli, 

internetovej adrese obce Dolné Strháre a v okresných novinách Pokrok.  

Termín: ihneď, alebo najmenej 40 dní pred termínom doručenia písomných prihlášok 

Zodpovedný: Obecný úrad 
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2. Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hlavého kontrolóra Obce Dolné Strháre na 

obecnej tabuli a internetovej adrese www.dolnestrhare.sk 

Termín: 31.12.2020 

Zodpovedný: Obecný úrad 

 

Hlasovanie:                     za:           5       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan            

                                                                    Lukaj, Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8. Rôzne    

Starostka obce : 

- Predložila  na posúdenie ponuku MF SR . Jedná sa o úver na pomoc samosprávam 

v dôsledku výpadku daní v roku 2020. Forma pomoci je bezúročný úver v maximálnej 

výške výpadku podielových daní s odkladom splátok .  

- Návrhy  a pripomienky poslancov:  

- Navrhli overiť od  účtovníčky , aký je momentálne stav rozpočtu a aký je  predpoklad 

čerpania rozpočtu  v roku 2020. Na základe týchto informácií , na zasadnutí 

zastupiteľstva  v mesiaci október sa k tejto možnosti pomoci opätovne vrátiť.  

 

   

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 120/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) Berie na vedomie  

Informáciu  o možnosti prijatia úveru z MF SR  

 

Hlasovanie:                     za:           5       / Ján Bazovský , Ing. Miroslav Hudec, Dušan            

                                                                    Lukaj, Barbora Sitárová, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

- Starostka oboznámila prítomných so zlým stavom odkvapov na budove obecného 

úradu. Na výmenu odkvapov bola žiadaná aj dotácia z MFSR , ktorá schválená nebola. 

Navrhla , aby sa oprava urobila ešte tento rok , nakoľko sa v zimnom období po 

zatekaní vytvára pred vstupom na obecný úrad ľad . Navrhla použiť financie 

z rezervného fondu , ktoré boli schválené na kapitálové výdavky.  

Návrhy  a pripomienky poslancov:  

- Súhlasili s návrhom.  

Poslanec Ing. Miroslav Hudec sa ospravedlnil a zo zasadnutie odišiel – čas 16: 35 hod.  

http://www.dolnestrhare.sk/
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- Starostka predložila návrh na uskutočnenie brigády, na odstránenie náletových 

a suchých drevín v cintoríne ako aj kosenie , ako bola predložená požiadavka na 

minulom zasadnutí .  

Návrhy  a pripomienky poslancov:  

- Navrhli vykonať orezávanie a vypílenie suchých drevín ešte v priebehu mesiaca 

október . Orezávanie zabezpečiť firmou s potrebným vybavením a ostatné činnosti 

zabezpečiť formou brigády.  

 

- Požiadala  poslancov OZ o určenie dátumu na roznesenie balíčkov seniorom.  

 

Návrhy  a pripomienky poslancov:  

- Podľa počasia , niektorú nedeľu v mesiaci október.  

 

- Upozornila poslancov na vyhlásený núdzový stav a z tohto dôvodu bude potrebné ,aby 

zasadal krízový štáb obce.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.121/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

       
a/ Berie na vedomie  

informácie predložené v bode rôzne 

  

Hlasovanie:                     za:           4       / Ján Bazovský ,  Dušan Lukaj, Barbora Sitárová,    

                                                                    Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                        nehlasovali:    0                          

                                        neprítomní pri hlasovaní:  1 /Ing. Miroslav Hudec/ 

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9. Uznesenia  

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .  

 

K bodu  10. Záver 

 

Starostka poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16:58 hod 

 

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková 

                                                                                          Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

Overovatelia: Barbora Sitárová                                                      ........................................  

 

                       Dušan Lukaj                                                              .........................................                                                                   
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