Zápisnica č. 13/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15. 3. 2021 v zasadačke Kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, voľba návrhovej a mandátnej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh a schválenie Záverečného účtu obce Zvolenská Slatina, Rozpočtové
hospodárenie za rok 2020, Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
Zvolenská Slatina a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2020, Hodnotiaca správa
obce k 31. 12. 2020, Prerozdelenie prebytku hospodárenia.
Inventarizácia obecného majetku. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie.
Rozpočtové opatrenie č.1/2021.
Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zvolenská Slatina a Plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb Obce Zvolenská Slatina a poskytovaní
finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi
Návrh VZN o podmienkach držania psov.
Vyhodnotenie PHSR za rok 2020.
Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020.
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 0527/2020
so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica
Prenájom nehnuteľného majetku obce s NUBIUM, s.r.o. Ružomberok.
Dotácia z rozpočtu obce na obnovu židovského cintorína v obci.
Oznámenie o ukončení prevádzky, zníženie poplatku za energie a zníženie poplatku
za komunálny odpad.
Projektové zámery obce.
Diskusia.
Návrh uznesenia.
Záver.

K bodu 1:
Pani starostka privítala poslancov na zasadnutí OZ. Ospravedlnila poslancov E. Bartkovú, I.
Fiľa a A. Kubovskú. Zároveň vyzvala poslancov o doplnenie programu. Keďže nikto nedal
pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, zasadnutie OZ sa riadilo predloženým schváleným
programom.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a odsúhlasení títo poslanci: za predsedu návrhovej
komisie Máriu Huliakovú za členov návrhovej komisie Jakuba Havlíka a Martinu Libiakovú.
Za overovateľov zápisnice: Mateja Fekiača a Mateja Žubritovského.
Zapisovateľkou dnešnej zápisnice z OZ je: Viera Gibalová
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Pani starostka požiadala kontrolórku obce, aby podala informáciu o kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Kontrolórka obce urobila
kontrolu plnenia uznesení v zmysle § 18 d) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov z predchádzajúceho zasadnutia obecného
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zastupiteľstva. Konštatovala, že jednotlivé uznesenia sú splnené, resp. v plnení. Zápis
z kontroly plnenia uznesení tvorí prílohu zápisnice.
Pani starostka poďakovala kontrolórke a vyzvala prednostku, aby podala správu
z uskutočnených pracovných porád. Prednostka podala správu z pracovných porád. Konala
sa jedna pracovná porada dňa 8. februára 2021. Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 3: Návrh a schválenie Záverečného účtu obce Zvolenská Slatina, Rozpočtové
hospodárenie za rok 2020, Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
Zvolenská Slatina a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2020, Hodnotiaca správa obce
k 31. 12. 2020, Prerozdelenie prebytku hospodárenia.

Hlavná kontrolórka skonštatovala, že návrh záverečného účtu Obce Zvolenská
Slatina za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. Bol zverejnený najmenej na 15 dní.
Riadnu účtovnú závierku za rok 2020 a hospodárenie obce za rok 2020 v súlade s §
9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy nechala obec overiť audítorom.
Konštatujem, že údaje uvedené v záverečnom účte obce Zvolenská Slatina za rok
2020 sú zhodné s údajmi uvedenými v základných výkazoch štátneho výkazníctva
(Výkaz FIN 1-12 k 31.12.2020 (čerpanie rozpočtu), Súvaha k 31.12.2020 a Výkaz
ziskov a strát k 31.12.2020.
K bodu 4: Inventarizácia obecného majetku. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie.
Hlavná kontrolórka informovala, že bola vykonaná Inventarizácia obecného majetku.
Predložila zápis ústrednej inventarizačnej komisie. Konštatovala, že bola vykonaná v zmysle
zákona o účtovníctve.
Zároveň konštatovala, že vykonaním Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Východ,
narástla hodnota obecného majetku. Preklasifikovanie hodnoty majetku v účtovníctve bolo
konzultované s dvomi audítormi, aby sme si overili správny postup.
Zároveň pri odovzdávaní kanalizácie bolo zistené, že v majetku nebola zaradená cesta a
kanalizácia na ulici Maloslatinská.
K bodu 5: Rozpočtové opatrenie č.1/2021.
Hlavná kontrolórka vysvetlila rozpočtové opatrenie, v rámci ktorého sú zapojené príjmy do
rozpočtu. Sú to príjmy na položkách 312, ktoré obec dostala ako granty. Nemáme do
výdavkov zapojené príjmy, ktoré obec dostala od ŠÚ SR vyčlenených na SODB 2021.
Pod položkami 453 sú sumy, ktoré sme vyberali z prebytku v roku 2020. Tieto budú zapojené
do rozpočtu ako príjmové operácie.
V rámci príjmových operácií je tam suma 40 000 Eur zaradená z rezervného fondu a bude
použitá na bežné výdaje obce – na obnovu pamätníka pred kultúrnym domom. Je pripravené
uznesenie, v rámci covidovej situácie môžeme využiť tieto prostriedky aj na bežné výdaje.
Čo sa týka výdavkov, k týmto príjmom sú adekvátne narozpočtované výdavky.
Oprava budov objektov – 40 000 eur vyčlenených na bežné výdavky z RF.
Na rekonštrukciu domu smútku a domu na T. Vansovej sú vyčlenené prostriedky, bude to
výdavok kapitálový.
Pani starostka dodala, že v rámci projektu z MAS Podpoľania sme zrekonštruovali Dom
smútku, ale počas realizácie stavebných prác sa zistilo, že strecha, ktorá nebola predmetom
rekonštrukcie je poškodená, vyžaduje celkový náter. V projekte tiež nebola zahrnutá oprava
vonkajšej fasády a jej náter a oprava vodovodnej šachty a prívodu vody k domu smútku.
K bodu 6: Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zvolenská Slatina
a Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
V priebehu roka 2020 vykonávala hlavná kontrolórka činnosť, ktorá je spísaná v správe,
ktorá tvorí prílohu zápisnice.
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Kontrola daňových pohľadávok, zaradila som to, ako tematickú daňovú kontrolu. Obec
každoročne prehodnocuje vykázané pohľadávky. Dodala, že by sme sa viac mali starať o
pohľadávky a vymáhať.
Vykonávala prepočty likvidity obce. Znížili sme dotáciu základnej škole. mesačne sme
sledovali ako je na tom základná škola finančne. Začala inventarizovať aj školu.
Konštatovala, že to bol správny krok, nakoľko ZŠ vrátila 40 000 Eur. Zároveň však dodala,
že dostali aj dotáciu na materskú školu vo výške 39 000 Eur. Zafinancovali si aj prenesené
kompetencie.
Hlavná kontrolórka dodala, že spolupracuje na vypracovaní smerníc a pri vykonávaní VZN
pre školské zariadenia.
Čo sa týka plánu kontrolnej činnosti, chcela by pokračovať pri základnej škole. Bude sa
zameriavať na rok 2021, kontrolu plnenia uznesení a likvidity ZŠ. Nevieme ako sa bude
vyvíjať situácia podielových daní.
Pani starostka vysvetlila k vymáhaniu pohľadávok, že pohľadávky vymáhame od určitej
sumy
raz za 2,3 roky. Pani Hrašková začala riešiť pohľadávky prostredníctvom
elektronického systému. Je to časovo náročný proces, keďže sa všetko musí registrovať cez
elektronické formuláre. Po zaregistrovaní na Okresnom súde je potrebné uhradiť za každé
podanie správny poplatok 16,50 eur, súd to pridelí exekútorovi a potom vymáha. Väčšinou
sú to však nevymožiteľné pohľadávky.
Kontrolórka však konštatovala, že máme povinnosť vymáhať, pokiaľ má niekto príjem
a exekútor môže naň siahnuť.
K bodu 7: Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb Obce Zvolenská Slatina
a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb Obce Zvolenská Slatina a poskytovaní
finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi.
Pani starostka informovala, že sme mali VZN z roku 2012, čo bolo už neaktuálne.
Bolo potrebné ho aktualizovať. Návrh VZN bol zverejnený a bola daná možnosť občanom na
pripomienkovanie.
K bodu 8: Návrh VZN o podmienkach držania psov.
Pani starostka informovala, že aj návrh tohto VZN bol zverejnený. Obec mala VZN z roku
2005 a bolo potrebné ho aktualizovať na základe kontroly prokurátora. Boli vymedzené zóny,
kde možno vodiť psa na území obce a kde je zakázaný voľný pohyb psov.
Pani starostka dala slovo predsedníčke komisie na vyhodnotenie pripomienok.
Predsedníčka komisie pre tvorbu a vyhodnocovanie pripomienok k VZN M. Libiaková
prítomných informovala, že lehota na predkladanie pripomienok bola do 8.3. Nakoľko neboli
pripomienky, komisia odporúča prijať oba návrhy.
K bodu 9: Vyhodnotenie PHSR za rok 2020.
Pani starostka informovala, že máme vypracovaný program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce do roku 2020 s výhľadom do roku 2023. Je potrebné sa zamerať
na vypracovanie nového PHSR.
Vyhodnotenie bude do konca mája zaslané na VÚC. Správa z vyhodnotenia tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu 10: Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020.
Pani starostka vyhodnotila plnenie Komunitného plánu podľa jednotlivých oblastí a priorít.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
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K bodu 11: Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.
0527/2020
so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica
Pani starostka informovala prítomných, že je potrebné na dnešnom rokovaní schváliť
dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 0527/2020 so Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica
Touto zmluvou sme sa zaoberali v septembri. Ide o zriadenie vecného bremena na
kanalizáciu, ktorá je už vo vlastníctve StVS, a.s. Došlo k administratívnej chybe, k nesúladu
medzi výmerou a číslom parcely. Takže ide iba o opravu administratívnej chyby. Dodatok
bude predmetom schvaľovania na dnešnom rokovaní.
K bodu 12: Prenájom nehnuteľného majetku obce s NUBIUM, s.r.o. Ružomberok.
Pani starostka informovala o došlej žiadosti od spoločnosti NUBIUM, s.r.o.. Ide o reklamnú
stavbu v tvare „V“ po pravej strane cesty I/16 pri vjazde do obce. Geometrickým zameraním
panela bolo zistené, že časť tejto reklamnej stavby sa nachádza aj na pozemku KN-E p.č.
1677/4, ktorá je vo vlastníctve obce Zvolenská Slatina, na LV č. 2395. Uvedené už bolo
prerokované na pracovnej porade poslancov.
Podľa geometrického zamerania, výmera reklamnej stavby nachádzajúcej sa na parcele
vo vlastníctve obce je cca 3 m2.
Navrhujú uzatvorenie nájomnej zmluvy. Poslanci súhlasia s uzatvorením nájomnej zmluvy,
avšak len po dobu platnosti vydaného právoplatného rozhodnutia na umiestnenú reklamnú
stavbu, t.j. do 31.10.2022. Na základe VZN č. 6/2017 je sadzba nájomného za užívanie
pozemku na území obce pre podnikateľské účely 10,30 Eur/m2/rok.
Nájomná zmluva bude predmetom schvaľovania na dnešnom rokovaní OZ.
K bodu 13: Dotácia z rozpočtu obce na obnovu židovského cintorína v obci.
Pani starostka k tomuto bodu podala informáciu, že uvedené už bolo prerokované na
pracovnej porade poslancov.
Už v roku 2020 oslovil vedenie obce Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
o obnovu hrobov v židovskom cintoríne. Po vzájomnej komunikácii sme odporučili podanie
oficiálnej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Ako vyplýva zo žiadosti, požadujú
obnoviť a opraviť 6 náhrobných kameňov na židovskom cintoríne v obci. Spolu požadujú
1800 Eur, pričom za zdvihnutie a opravu jedného náhrobného kameňa je rozpočet 300 Eur.
Na dnešnom zasadnutí OZ bude schvaľovaná zmluva o poskytnutie mimoriadnej dotácie
v zmysle VZN.
K bodu 14: Oznámenie o ukončení prevádzky, zníženie poplatku za energie

a zníženie poplatku za komunálny odpad.
Pani starostka informovala o došlom oznámení prevádzky Marián Mudrák – ARAGORN,
obchod so starožitnosťami, že končia s prevádzkou k 15. 12. 2020.
Zároveň na danej adrese SNP 23, Zvolenská Slatina nahlásili kancelárske a skladové
priestory na firmu Marián Mudrák – ARGYLL, A. Pécha 78/5, 969 01 Banská Štiavnica.
Oznámenia budú vzaté na vedomie na dnešnom rokovaní OZ.
V rámci tohto bodu sme zaradili aj žiadosť o zníženie poplatku Košút Plus, s.r.o., prevádzka
Pohostinstva Hokejka o zníženie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
na rok 2021. Prevádzka je úplne zatvorená vzhľadom na situáciu Covid-19. Uznesenie je
naformulované do doby uzatvorenia prevádzky. Pani starostka skonštatovala, že sa z tejto
prevádzky
počas uzatvorenia reálne odpad nevyváža, takže žiadosť o úľavu je
opodstatnená.
K bodu 15: Projektové zámery obce.
Pani starostka informovala, že v rámci projektových zámerov je potrebné schváliť
samostatným uznesením použitie finančných prostriedkov na stavebné práce rekonštrukcie
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Domu smútku vo výške 11 000 Eur - očistenie a náter strechy, oprava a náter fasády,
výmena vodomernej šachty a prívodu vody, ktoré neboli zahrnuté do žiadosti o NFP.
Ďalší projektom je vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie obce, na ktorý obec využila cudzie
zdroje. Dokument už je vypracovaný a je potrebné ho na dnešnom rokovaní schváliť.
Elaborát bol zaslaný poslancom, má vyše 100 strán.
V budúcnosti sa však môžeme uchádzať o NFP na ochranu životného prostredia. je to
základný nástroj. Bola možnosť využiť prostriedky z cudzích zdrojov a tento dokument bude
slúžiť pre potreby obce do budúcna.
V rámci tohto bodu je pripravené aj samostatné uznesenie na obnovu Pamätníka padlých pri
kultúrnom dome. Uvedené bolo s poslancami prerokované na pracovnej porade.
Posledné uznesenie súvisí s podaním žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny. Projekt je
zameraný na výsadbu kvitnúcich trvalkových záhonov, výsadbu drevín menších rozmerov a
kvitnúcich a plodonosných krov v zastavanom území obce. Členka komisie životného
prostredia Ing. Pavlíková vypracovala návrh projektu a predbežný rozpočet, ktorý bol
poslancom zaslaný na pripomienkovanie.
K bodu 16: Diskusia.
Pani starostka vyzvala prítomných poslancov, aby sa zapojili do diskusie.
V rámci diskusie pani starostka informovala, že armádny generál pán Emil Boček, udelil
bronzovú medailu pre obec pri príležitosti 75. výročia oslobodenia za jej jej vzťah k tradíciám
a histórii. Takýchto medailí je len 50 v republike a väčšinou ich majú veľké mestá. Pamätnú
medailu udelil aj ZO SZPB a ZŠ s MŠ T.Vansovej odovzdali j pamätný list.
Z radov poslancov sa do diskusie zapojil M. Žubritovský, že v rámci dokumentu
Nízkouhlíková stratégia obce, si tiež všimol, že počet rodinných domov v obci je nízky,
taktiež pripomienkoval dĺžku MK a chodníkov a uvedenie nadmorskej výšky. Pani starostka
vysvetlila, že je tu uvádzaná nadmorská výška stredu obce, nie priemerná. Uvedené ešte
odkomunikuje so spracovateľmi dokumentu..
Z radov občanov sa do diskusie ako prvý prihlásil p. Koštialik. Vyjadril sa, že je tu za
obyvateľov časti Boroviny-Krvavník. Obyvatelia tejto časti obce podali žiadosť ako
pripomienku k ÚPN, ktorý bol otvorený.
Pani starostka – sa vyjadrila, že ÚPN je stále u obstarávateľa, ten komunikuje s pôvodným
zhotoviteľom. Obec dala objednávku, aby mu vyhotovil UP v elektronickej podobe, keďže
z roku 2010 takúto formu nemáme.
p. Koštialik sa vyjadril, že keď bude obhliadka v teréne, či by mohli byť prítomní.
p. starostka odpovedala, že posudzovanie reálnych podmienok v teréne nebude riešiť
obstarávateľ, ale až spracovateľ. Spracovateľ spracuje podľa predlohy obstarávateľa,
zabezpečí vyjadrenia dotknutých orgánov a preverí, či návrhy zmien a doplnkov je možné
zapracovať do UP, jednak z hľadiska legislatívy a tiež z hľadiska reálnych pomerov. Potom
bude nasledovať proces verejného prerokovávania a pripomienkovania. Obec zatiaľ
realizovala len prípravnú fázu, aby mala základný prehľad o tom, čo všetko by sme mali
zmenami a doplnkami riešiť. Túto prípravnú časť realizovala naviac, aby sme mali čo najviac
vstupných informácií Spracovateľ potom priamo v teréne posúdi, či navrhované riešenie je
z hľadiska reálnych pomerov vhodnejšie.
p. Koštialik sa opýtal, aký majú poslanci návrh.
P. starostka sa vyjadrila, že nevieme posúdiť, ako neodborníci, či navrhovaný variant
obyvateľov Krvavníka na trasovanie budúcej cesty je lepší, ako ten, čo je už v ÚPN. Dodala,
že to nechajú na odborníka, spracovateľa, aby vybral výhodnejšiu variantu.
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p. Koštialik dodal, že je tam cesta, ktorá sa využíva 40 rokov. Sú to súkromné pozemky. Oni
by aj chceli pomôcť a pričiniť sa o jej rekonštrukciu. Je to jediná reálna cesta, ktorá tam je
v súčasnosti.
Pani starostka skonštatovala, že nerozumie prečo potom v roku 2010, keď sa robil aktuálny
ÚPN, bola cesta trasovaná inakšie.
p. Lupták sa opýtal, či keď začne spracovateľ s prácami, či budú oboznámení obyvatelia.
p. starostka odpovedala, že to bude predmetom rokovania OZ.
p. Lupták – čo sa týka osvetlenia v križovatke už prebral s pani prednostkou.
Druhú vec, čo sa chcel spýtať, je rekonštrukcia cesty do Borovín. Ako naposledy bolo
povedané, keď sa dostavajú rodinné domy na pozemkoch p. Melicherčíka,, že sa
zrekonštruuje zvyšná časť cesty, nakoľko by ju ťažké stroje mohli poškodiť. Zaujímal sa,
kedy sa plánuje rekonštrukcia tejto zvyšnej časti cesty do Borovín. Zároveň skonštatoval, že
toto je jediná prístupová cesta do tejto časti a aj v roku 2020, keď bola povodeň, tak boli
nútení využiť cestu cez Vígľaš. Cesta je v tom úseku v zlom stave a bežné osobné auto má
problém tadiaľ ísť. Navrhuje aspoň rokovanie s vlastníkom alebo správcom cesty, aby túto
cestu trochu upravili.
p. starostka vysvetlila, že okrem p. Melicherčíka aj p. Hronec t plánuje postaviť 4 rodinné
domy na pozemkoch bližšie k obci. Aj on čaká na vysporiadanie s SPF a potom začne
stavať. Zároveň dodala, že obec určite zatiaľ urobí aspoň vysprávky tejto miestnej
komunikácie. Čo sa týka druhej časti otázky, prisľúbila, že osloví vlastníka, resp. správcu
prístupovej komunikácie od Vígľaša ale zároveň dodala, že to bude záležať len od jeho
dobrej vôle, či cestu upraví.
Pani starostka sa následne obrátila na p. Koštialika s tým, že má nájomnú zmluvu
s vlastníkom cesty, aby ju mohol využívať ako prístup k svojmu rodinnému domu a že vedel,
že je to len lesná cesta.
P. Koštialik sa vyjadril, že Urbár Vígľaša nikdy nebude mať finančné prostriedky, aby túto
cestu zrekonštruoval.
p. Šulek sa zapojil do diskusie s tým, že sú tri mosty cez rieku Slatina, v Ľubici, vo Vígľaši
a v našej obci. Cesty sú navzájom prepojené, kto pozná tieto úseky, vie to autom prejsť.
Dodal však, že to sú nie bežné cesty, ale cesty lesné.
p. Koštialik záverom dodal, že cestu nevyužívajú len obyvatelia tejto časti, ale v ostatnom
období veľa ľudí chodí na turistiku, aj cykloturistiku do Borovín cez Vígľaš a cestu
využívajú.
Keďže sa už nikto do diskusie neprihlásil, pani starostka poďakovala prítomným za príspevky
a diskusiu uzavrela.
K bodu 17: Návrh uznesení.
Predsedníčka návrhovej komisie predložila na hlasovanie uznesenia, počet poslancov 9,
prítomných 6.
-uznesenie č. 213 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 214 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 215 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 216 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 217 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 218 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 219 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 220 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 221 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 222 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 223 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 224 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 225 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 226 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 227 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
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proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,

-uznesenie č. 228 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 229 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 230 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 231 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 232 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 233 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 234 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 235 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 236 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 237 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov
-uznesenie č. 238 – prijaté, za hlasovalo 6 poslancov

proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,
zdržal sa 0,

K bodu 18: Záver.
Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie
Obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Viera Gibalová

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ing. Viera Gibalová
prednostka OCÚ
Ing. Ján Šulek
zástupca starostky
Matej Fekiač
overovateľ

Matej Žubritovský
overovateľ
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