
 Obecné zastupiteľstvo  v   P l a v č i, okres Stará Ľubovňa 
 

 

Z á p i s n i c a 

z IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i, 

konaného dňa 28. apríla 2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu. 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Murcko 

 

Prítomní poslanci: 

1. Mgr. Lenka Falateková 

2. Ing. František Figula 

3. Štefan Janoško 

4. RNDr. Mária Mancalová, MPH 

5. František Nemergut  - prítomný od 17.42 hod. 

6. Ing. Vladimír Nemergut 

7. Patrik Pčolka 

8. Mgr. Anna Servilová – prítomná od  18.00 hod. 

9. Mgr. Peter Šlosár 

 

Ďalej prítomní: 

Ján Nemergut – kontrolór obce 

Mgr. Anna Mačeková – zapisovateľ 

Mária Troščáková – ekonómka 

Mgr. Iveta Tinathová – Charitas Stará Ľubovňa 

 

 

Predložený program rokovania:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Problematika a riešenie pohľadávok obce 

4. Návrh Programu rozvoja obce Plaveč na roky 2016 – 2022 

5. Návrh vnútornej smernice pre verejné obstarávanie 

6. Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 2 

7. Návrh na riešenie problematiky IBV Roveň 

8. Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

9. Rôzne 

10. Diskusia  

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

 

       Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Plavči otvoril a viedol starosta obce Ing. Štefan 

Murcko, ktorý privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 

poslancov, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta obce 

poznamenal, že počas rokovania sa ešte na zasadnutie dostavia ďalší dvaja poslanci. 

         

      Predsedajúci predložil prítomným návrh programu rokovania, ktorý obdržali  

v pozvánkach.  



Prítomní poslanci nevzniesli pripomienky k  bodom programu, preto sa dnešné rokovanie 

bude riadiť týmto programom: 

 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Problematika a riešenie pohľadávok obce 

4. Návrh Programu rozvoja obce Plaveč na roky 2016 – 2022 

5. Návrh vnútornej smernice pre verejné obstarávanie 

6. Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 2 

7. Návrh na riešenie problematiky IBV Roveň 

8. Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

9. Rôzne 

10. Diskusia  

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver 

 

 

Uznesenie č. 106/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 1: Otvorenie  

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

program dnešného IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 

návrhu.  

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                        - - - - -  

 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

     Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie do 

ktorej doporučil poslancov Patrika Pčolku, Ing. Vladimíra Nemerguta, Štefana Janoška. 

       Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Anna Mačeková.  Za overovateľov zápisnice 

starosta určil  RNDr. Máriu Mancalovú, Mgr. Petra Šlosára. 

 

Uznesenie č. 107/2016  

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

     Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a/ v o l í 
návrhovú komisiu v zložení:  Patrik Pčolka, Ing. Vladimír Nemergut a Štefan Janoško, 

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e 



určenie overovateľov zápisnice v zložení: RNDr. Mária Mancalová, Mgr. Peter Šlosár a  

zapisovateľa Mgr. Annu Mačekovú.  

 

Hlasovanie:  
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, RNDr. Mária 

Mancalová, Ing. Vladimír Nemergut, Patrik Pčolka, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                                                         - - - - - -  

 

      Starosta obce v úvode rokovania udelil slovo prítomnej Mgr. Ivete Tinathovej, ktorá 

zastupovala inštitúciu Spišskej katolíckej charity - Charitas Stará Ľubovňa, aby prítomných 

poslancov informovala o ponuke na realizáciu činnosti denného stacionára v obci Plaveč. 

V krátkosti informovala prítomných poslancov o poskytovaných službách v obci a o možnosti 

využitia tohto projektu, cieľom ktorého je pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby v zariadení na určitý čas počas dňa. Starosta obce informoval 

taktiež prítomných poslancov, že o tomto bode budú ešte informovaní v časti Rôzne. Počas 

rokovania sa na zasadnutie OZ dostavili poslanci Mgr. Anna Servilová a František Nemergut. 

      

K bodu 3: Problematika a riešenie pohľadávok obce 

 

     V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý predložil prítomným poslancom návrh na 

vymáhanie starých  pohľadávok obce Plaveč k 31.03.2016, na základe výsledkov 

inventarizácie k 31.12.2015 a následnej kontroly pohľadávok k 31.03.2016. Prítomní poslanci 

obdržali predložený návrh v materiáloch na následné podanie pripomienok k danému návrhu. 

V predloženom návrhu ide o navrhnuté riešenie danej problematiky formou: 

a) Odpísania starých nevymožiteľných pohľadávok 

b) Vymáhanie daňovou exekúciou 

c) Odpojením dodávky vody 

     Prítomní poslanci predložený návrh prerokovali a prijali nasledovné uznesenie. 

Návrh na vymáhanie starých pohľadávok obce Plaveč k 31.03.2016 tvorí prílohu č. 1 

k zápisnici. 

 

  

Uznesenie č. 108/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 3: Návrh na vymáhanie starých pohľadávok obce Plaveč k 31.03.2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

návrh na vymáhanie starých pohľadávok obce Plaveč k 31.3.2016 podľa jednotlivých oblastí, 

 

b/ ž i a d a 

a) starostu obce postupovať podľa predloženého návrhu s posúdením vymožiteľnosti, použiť 

všetky možné prostriedky pre vymoženie pohľadávok, b) v prípade vodného a stočného 

vydávať príkazy na prerušenie dodávky pitnej vody neplatičom s pohľadávkami staršími ako 

v roku 2014 vrátane, pokiaľ nedôjde k dohode splátkového kalendára a jeho 

bezpodmienečného dodržiavania. 

 



Hlasovanie:  
Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik Pčolka, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                     - - - - - -  

 

K bodu 4: Návrh Programu rozvoja obce Plaveč na roky 2016 -2022 

 

          O návrhu Programu rozvoja obce Plaveč na roky 2016 – 2022 informoval prítomných 

poslancov starosta obce. Nakoľko ide o obsiahly materiál, poslancom bol doručený spolu 

s pozvánkou a ostatnými materiálmi na rokovanie v predstihu. Program rozvoja obce je 

kľúčovým dokumentom pre riadenie daného územia, vychádzajúcim z poznania súčasnej 

situácie  a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších 

subjektov pôsobiacich v území. Formuluje ich predstavu o budúcnosti, vrátane aktivít, 

projektov a finančných zdrojov potrebných pre ich plnenie. Program bol spracovaný 

pracovnými skupinami pod dozorom riadiacej skupiny. Prítomní poslanci predložený návrh 

prerokovali, nevzniesli k nemu žiadne pripomienky a prijali uznesenie. 

Návrh Programu rozvoja obce Plaveč na roky 2016 -2022 tvorí prílohu č. 2 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 109/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 4: Návrh Programu rozvoja obce Plaveč na roky 2016 - 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s ch v a ľ u j e 

 

Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik Pčolka, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

- - - - - 

 

K bodu 5: Návrh vnútornej smernice pre verejné obstarávanie 

 

    V ďalšom bode bol prítomným poslancom predložený návrh vnútornej smernice pre 

verejné obstarávanie k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb 

a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na 

skutočnosť že tento zákon je účinný od 18.04.2016 je potrebné túto smernicu v zmysle § 7 

ods.1 písm. b/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní prijať. Návrh smernice bol 

predložený samostatne za obec Plaveč ako aj za Základnú školu s materskou školou Plaveč. 

Starosta obce dal do pozornosti dôležitý článok III. – Finančné limity verejného 

obstarávateľa. 

Prítomní poslanci predložený návrh schválili a prijali uznesenie: 

    Návrh vnútornej smernice pre verejné obstarávanie tvorí prílohu č. 3 k zápisnici. 

      



Uznesenie č. 110/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 5: Návrh vnútornej smernice pre verejné obstarávanie 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) vnútornú smernicu k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb a 

uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného od 18.04.2016 

verejného obstarávateľa Obec Plaveč v zmysle § 7 ods. 1 písm. b/ zákona podľa predloženého 

návrhu,  

b) vnútornú smernicu k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb a 

uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného od 18.04.2016 

verejného obstarávateľa Základná škola s materskou školou Plaveč v zmysle § 7 ods. 1 písm. 

d/ zákona podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik Pčolka, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

                         - - - - - -  

 

K bodu 6: Návrh na zmenu rozpočtu  obce pre rok 2016 -  rozpočtové opatrenie  č. 2 

 

        Ďalším bodom programu bol Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2016 – rozpočtové 

opatrenie č. 2. O tomto bode informovala prítomných poslancov ekonómka obce p. Mária 

Troščáková, ktorá predniesla poslancom návrh v ktorom ich informovala o jednotlivých 

navýšených položkách. V tomto rozpočtovom opatrení ide o navýšenie výnosu dane z príjmov 

o 25 500€ na strane príjmov. Na strane výdavkov ide o navýšenie v položkách: interiérového 

vybavenia, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – zakúpenie kardánu, navýšenie 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a garáží, zakúpenie štiepkovača 

a výmenu sokla v Dome nádeje. 

Zároveň informovala poslancov, že ide o rovnomerné navýšenie na strane príjmov aj 

výdavkov. 

Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 2 tvoria prílohu 

č.  4 k zápisnici. 

 

 

Uznesenie č.  111/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

 K bodu 6: Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 2 

  

Obecné zastupiteľstvo v Plavči 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu obce Plaveč pre rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 2 podľa predloženého 

návrhu.. 

 



Hlasovanie:  

Za uznesenie: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Štefan Janoško, František 

Nemergut, Ing. Vladimír Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik Pčolka, Mgr. Anna 

Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                                         - - - - - - 

 

K bodu 7: Návrh na riešenie problematiky IBV Roveň 
 

         V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predniesol návrhy na 

riešenie problematiky IBV Roveň. Prítomní poslanci po oboznámení sa s problematikou vzali 

uvedený návrh na vedomie a prijali nasledovné uznesenie. Počas prejednávania toho bodu 

bola zo zasadnutia uvoľnená poslankyňa Mgr. Lenka Falateková a o 20.20 hod. opustila 

rokovanie OZ. 

 

Uznesenie č. 112/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

 K bodu 7: Návrh na riešenie problematiky IBV Roveň 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

 

a/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

návrh na riešenie problematiky IBV Roveň, 

 

b/ ž i a d a 

 starostu obce v súlade s návrhom tento predložiť vlastníkom predmetných pozemkov a 

uskutočniť rokovania so schválenými podmienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

                   - - - - - -  

 

K bodu 8:  Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

     

    O tomto bode informoval starosta obce, ktorý uviedol, že predmetom bodu sú dve žiadosti 

a to: 

a) žiadosť Jozefa Pružinského, Ružová 223/5, Plaveč, ktorý požiadal  o odkúpenie 

záhrady v celkovej výmere 448 m2 žiadosťou zo dňa 8.3.2016 a ktorému bol po prerokovaní 

v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

zverejnený zámer predaja majetku formou osobitného zreteľa. Voči predmetnej žiadosti 

a zámeru predaja neboli vznesené žiadne pripomienky a poslanci prijali nasledovné 

uznesenie. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 113/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 8: Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom obce Plaveč predaj majetku obce Plaveč formou osobitného zreteľa - pozemok p. č. 

KN-C 95/3 - záhrada o výmere 448 m2 , k. ú. Plaveč vytvorený GO plánom č. 4/2016 zo dňa 

27.01.2016, vyhotovil Miroslav Gladiš – geodet, Šarišské Jastrabie, ktorý je vedený na LV č. 

1352 ako parcela KN-E 170 - zastavané plochy, k.ú. Plaveč žiadateľovi Jozefovi 

Pružinskému, ul. Ružová 223/5, Plaveč v cene 3,30 €/m2 . Kupujúci taktiež uhradí všetky 

náklady spojené s prevodom. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

b) žiadosť Jána Volka a manž. Slavomíry, Podzámok 435, Plaveč o odkúpenie pozemku 

v k.ú. Plaveč a to novovytvorenú parcelu č. 971/8 o výmere 232 m2. Starosta obce informoval 

poslancov k predmetnej žiadosti, že ide o parcelu, ktorej odpredaj nie je hodný ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu že  parcela nepatrí funkčne k parcele žiadateľa. 

Po  prerokovaní  žiadosti prijali nasledovné uznesenie.  

Žiadosť tvorí prílohu č. 5 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 114/2016 

zo IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 8: Žiadosti o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

n e s ú h l a s í 

 

so zverejnením zámeru odpredaja novovzniknutého pozemku parcelné číslo KN-C 971/8- 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2 , ktorá vznikne z parcely KN-C 971/3, vedenej 

ako parcela KN-E 35 na LV č. 1352, k.ú. Plaveč, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

súlade so zákonom o majetku obcí a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Plaveč. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, František Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik 

Pčolka, Mgr. Anna Servilová 

Proti uzneseniu: Štefan Janoško, Ing. Vladimír Nemergut, Mgr. Peter Šlosár 

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

     

 

 



    K bodu 9: Rôzne   

 

1. Informáciu starostu obce o možnej príprave projektu Rekonštrukcie Obecného domu – časť 

denný stacionár   a o projekte pre ohlásenie stavby a realizáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že 

v súčasnej dobe nie je predpoklad na výzvu z fondov európskej únie, ktorá by zahŕňala 

celkovú rekonštrukciu daného objektu, starosta obce predložil poslancom návrh na prípravu 

projektu prostredníctvom etáp s ohľadom na pripravované, resp. vyhlásené výzvy. Projekt 

zahŕňa rekonštrukciu priestorov, ktoré by boli vhodné a využiteľné aj pre činnosť denného 

stacionára o ktorom boli poslanci informovaní prostredníctvom Mgr. Ivety Tinathovej na 

začiatku rokovania obecného zastupiteľstva.  

Prítomní poslanci po prerokovaní problematiky k tomuto bodu prijali nasledovné uznesenie: 

Projekt tvorí prílohu č. 6 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 115/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 9: Rôzne   
Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

s ú h l a s í 

s prípravou projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Plaveč“ na jednotlivé etapy s ohľadom 

na pripravované, resp. vyhlásené výzvy z fondov európskej únie. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: Ing. František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  

Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

 

2. Informáciu starostu obce o vydaní vyjadrenia  k predloženej projektovej dokumentácii 

žiadateľky Barbary Šlosárovej, Dávidova 147/14. Ide o projekt optickej sieti v obci 

Plaveč.  

Vyjadrenie tvorí prílohu č. 7 k zápisnici. 

 

 

Uznesenie č. 116/2016 

z IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč zo dňa 28.04.2016 

K bodu 9: Rôzne   
 

Obecné zastupiteľstvo v Plavči  

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

informáciu o vydaní vyjadrenia k projektu optická sieť v obci Plaveč pre žiadateľa Barbara 

Šlosárová s uvedenými podmienkami, 

b/ s ú h l a s í 

s použitím pozemkov vo vlastníctve obce Plaveč na realizáciu projektu s dohodnutými 

podmienkami. 

 

Hlasovanie:  

Za uznesenie: František Figula, Štefan Janoško, František Nemergut, Ing. Vladimír 

Nemergut, RNDr. Mária Mancalová, Patrik Pčolka, Mgr. Anna Servilová, Mgr. Peter Šlosár 

Proti uzneseniu: nikto  



Zdržal sa hlasovania: nikto 

 

3. Informáciu starostu obce o požiadavke viacerých občanov na prerezávku tují na 

miestnom cintoríne. Zároveň požiadal poslancov o podanie návrhov na ich následné 

ošetrenie. 

4. Informáciu starostu obce o možnosti odkúpenia drevenice, ktorá by slúžila na účely 

zriadenia „Plavečskej chyže“. Prítomní poslanci vzali uvedenú informáciu na vedomie 

bez prijatia uznesenia. 

 

K bodu 10 a 11: Diskusia  interpelácie poslancov 

 

    Vystúpili: Patrik Pčolka: predniesol pripomienku občanov bytových jednotiek na 

Železničiarskej ulici o zrezanie stromov pred bytovými jednotkami. Taktiež predniesol 

pripomienku na prekládku potrubia – hydrant taktiež pri bytovkách na Železničiarskej ulici. 

 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod. 

                                                                                      

 

Zapísala: Mgr. Anna Mačeková                                            Ing. Štefan M u r c k o , v.r. 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

RNDr. Mária Mancalová MPH, v.r. 

 

Mgr. Peter Šlosár, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


