Zápisnica
zo 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Bežovce
dňa 18.09.2020 /piatok/ o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Bežovce

Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Luděk Hamšík
Poslanci OZ: Ing. Martin Halajčík, Ing. Juraj Hreňo, Dušan Matej,
Marek Leitner, Ing. Ján Štovčík, Pavol Gajdoš
Neprítomný: p. Juraj Sadilek
Návrh programu:
l. Otvorenie
- Schválenie programu rokovania
- Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Rozpočet obce. Predloženie RO č. 7/2020 z 30.06.2020 na vedomie OZ, RO č.
8/2020 z 31.07.2020 na vedomie OZ.
4. Predloženie výsledku z kontroly splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov č. 2/2020 v ZŠ s MŠ Bežovce.
Predkladá hlavná kontrolórka obce.
5. Predloženie výsledkov z kontroly č. 3/2020 v obci Bežovce.
Predkladá hlavná kontrolórka obce.
6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie
09/2020 do 02/2021.
Predkladá hlavná kontrolórka obce.
7. Zrušenie Uznesenia č. 181/2018 a Uznesenia č. 49/2019.
8. Rôzne.
9. Záver.
K bodu l: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s programom rokovania 10. zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo na deviatom rokovaní návrh programu rokovania schválilo.
Za zapisovateľku starosta obce určil pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli určení páni poslanci: Ing. Martin Halajčík a Pavol Gajdoš.
Uznesenie č. 111
Obecné zastupiteľstvo v obci Bežovce schvaľuje program 10. zasadnutia OZ Bežovce
v nasledovnom znení:
l. Otvorenie
- Schválenie programu rokovania
- Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Rozpočet obce. Predloženie RO č. 7/2020 z 30.06.2020 na vedomie OZ, RO č.
8/2020 z 31.07.2020 na vedomie OZ.

4. Predloženie výsledku z kontroly splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov č. 2/2020 v ZŠ s MŠ Bežovce.
Predkladá hlavná kontrolórka obce.
5. Predloženie výsledkov z kontroly č. 3/2020 v obci Bežovce.
Predkladá hlavná kontrolórka obce.
6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie
09/2020 do 02/2021.
Predkladá hlavná kontrolórka obce.
7. Zrušenie Uznesenia č. 181/2018 a Uznesenia č. 49/2019.
8. Rôzne.
9. Záver.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach určuje
- za zapisovateľku pani Čisárovú, pracovníčku obecného úradu,
- za overovateľov zápisnice boli určení pán poslanec Ing. Martin Halajčík, Pavol Gajdoš.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z posledného zasadnutia
OZ
Starosta obce MVDr. Luděk Hamšík oboznámil prítomných poslancov OZ o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva z 9. zasadnutia OZ Bežovce zo dňa 19.06.2020 a predchádzajúcich
zasadnutí.
Uznesenie č. 113
Obecné zastupiteľstvo obce Bežovce berie na vedomie informáciu starostu obce MVDr.
Luděka Hamšíka o plnení uznesení zo zasadnutí OZ Bežovce.

Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 3. Rozpočet obce. Predloženie RO č. 7/2020 z 30.06.2020 na vedomie OZ, RO č.
8/2020 z 31.07.2020 na vedomie OZ.
Starosta obce predložil do rokovania RO č. 7/2020 z 30.06.2020 na vedomie OZ, RO č.
8/2020 z 31.7.2020 na vedomie OZ. Obecné zastupiteľstvo zobralo rozpočtové opatrenia na
vedomie.
Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie RO č. 7/2020 z 30.06.2020, RO č.
8/2020 z 31.07.2020.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 4. . Predloženie výsledku z kontroly splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov č. 2/2020 v ZŠ s MŠ Bežovce.
Hlavá kontrolórka obce predložila na rokovanie správu o výsledku z kontroly splnených
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov č. 2/2020 v ZŠ s MŠ Bežovce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.
Uznesenie č. 115
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie správu o výsledku z kontroly splnených
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov č. 2/2020 v ZŠ s MŠ Bežovce.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 5. Predloženie výsledkov z kontroly č. 3/2020 v obci Bežovce.
Hlavá kontrolórka obce predložila na rokovanie správu o výsledku z kontroly prijatých a
splnených opatrení z kontrol vykonaných v roku 2019 t.j. správu č. 3/2020.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.
Uznesenie č. 116
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie správu o výsledku z kontroly prijatých
a splnených opatrení z kontrol vykonaných v roku 2019 t.j. správu č. 3/2020.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu č. 6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
obdobie 09/2020 do 02/2021.
Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie
09/2020-02/2021. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu bez pripomienok a zároveň
poverilo hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej
činnosti.
Uznesenie č. 117
Obecné zastupiteľstvo Obce Bežovce v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 09/2020-02/2021.
II. poveruje
Hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 7. Zrušenie Uznesenia č. 181/2018 a Uznesenia č. 49/2019.
Starosta obce predložil na zrušenie uznesenie obecného zastupiteľstva č. 181/2018 z 20.
rokovania OZ zo dňa 15.06.2018 a uznesenie č. 49/2019 zo 4. rokovania OZ Obce Bežovce
zo dňa 13.06.2019. Uznesenia OZ je potrebné zrušiť z dôvodu nečerpania finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a výstavbu
kanalizácie v obci. Obec mala v obidvoch prípadoch dostatok vlastných finančných
prostriedkov z bežného kalendárneho roka.
Uznesenie č. 118
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach ruší uznesenie obecného zastupiteľstva č. 181/2018 z 20.
rokovania OZ zo dňa 15.06.2018 a uznesenie č. 49/2019 zo 4. rokovania OZ Obce Bežovce
zo dňa 13.06.2019.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Rôzne
-

-

Starosta obce informoval prítomných poslancov o znížení podielových daní v roku 2020
do rozpočtu obce od apríla 2020 do septembra 2020 v priemere o 7 % čo činí cca
11.000,00 Eur.
Starosta obce predložil návrh možnosti čerpania návratnej finančnej výpomoci obciam
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva
financií SR na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu
ochorenia COVID-19. Hlavná kontrolórka obce v súvislosti s možnosťou
čerpania návratnej finančnej výpomoci vo výške 18.016,00 Eur predložila v súlade s §
17 ods. 14 a ods.15 zákona č. 583/2004 Z. z. stanovisko obce Bežovce k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – bezúročná návratná finančná
výpomoc, určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií, kde konštatuje, že obidve
zákonné podmienky na prijatie návratnej finančnej výpomoci boli splnené. Poslanci
OZ schválili návratnú finančnú výpomoc v sume 18.016,00 Eur určenú na výkon
samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR na zmiernenie negatívnych následkov
pandémie, ktorá vznikla z dôsledku ochorenia COVID-19. Poslanci OZ splnomocnili
starostu obce na podpísanie zmluvy s Ministerstvom financií SR na prijatie návratnej
finančnej výpomoci poskytnutej zo štátnych finančných aktív. Návratná finančná
výpomoc bude použitá na výstavbu oplotenia zdravotného strediska a na úhradu
výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce.

Uznesenie č. 119
I. Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach prerokovalo prijatie návratnej finančnej výpomoci na
výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a stanovisko hlavnej kontrolórky
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – bezúročná návratná
finančná výpomoc, určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií obce.
II. Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – bezúročná návratná
finančná výpomoc, určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií obce.
III. Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje návratnú finančnú výpomoc v sume
18.016,00 Eur určenú na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR na zmiernenie
negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 ( na výstavbu
oplotenia zdravotného strediska a na úhradu výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce).
IV. Poslanci OZ splnomocnili starostu obce na podpísanie zmluvy s Ministerstvom financií SR
na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej zo štátnych finančných aktív.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0
-

Obci bola doručená sťažnosť občanov na riešenie s neprispôsobivými občanmi obce,
ktorí žijú na ulici Gejovce od Václava Buka Bežovce č. 392.
starosta informoval poslancov o požiadavke obce pri spolufinancovaní projektu
kanalizácie obce Bežovce Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Zároveň
podal návrh schváliť zámer odpredaja časti kanalizácie v zmysle zmluvy o združení
finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou
Bežovce a VVS a.s. Košice o spolufinancovaní akcie „Kanalizácie obce Bežovce“ .
Následne poslanci schválili zámer odpredaja časti kanalizácie uvedenej v zmluve
o budúcej kúpnej zmluve s VVS a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a,
ods. 8, písm. e) zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v nasledovnom znení:



Predmet uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve (Kúpnej zmluve):

Predmetom kúpy podľa zmluvy bude 95% podiel časti verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa
na území predávajúceho, pozostávajúcej z nasledovných stavebných objektov tak, ako sú
označené v projektovej dokumentácii a kolaudačnom rozhodnutí pre túto verejnú kanalizáciu,
ktorej vlastníkom je Obec Bežovce o podiele 95 % k celku:
SO 02 Kanalizačná sieť Bežovce
Vetva „A2“ PVC DN 300 od km 0,000 – po km o,414
o dĺžke 414,0 m
( z celk. pov. dĺžky 690 m)
- vrátane kanalizačných šácht – v počte 11 ks od Š 58 – po Š 68
Vetva „A4“ PVC DN 400 od km 1,600 – po km 1,568
o dĺžke 32,0 m
(z celk. pov. dĺžky 1.351 m)
- vrátane kanalizačnej šachty v počte 1 ks Š č. 41
Vetva „BL“ výtlak HDPE DN 140 od km 0,930 – po km 1,044 o dĺžke 114,0 m
(z celk. pov. dĺžky l.044 m)
Kanalizácia PVC DN 300, 400, 140
spolu:
o dĺžke 560,0 m
- vrátane kanalizačných šácht – v počte 12 ks


Oprávnený z kúpnej zmluvy:

Budúci predávajúci:
Obec Bežovce
Bežovce 184, 072 53 Bežovce
Zastúpená MVDr. Luděkom Hamšíkom – starostom obce
Budúci kupujúci:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Komenského 50, 042 48 Košice,
zastúpená Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. – predsedom predstavenstva
a Ing. Gabrielom Fedákom, PhD. – členom predstavenstva,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo: 1243/V


Budúci predaj a kúpna cena:

Obec Bežovce predáva a VVS, a.s. kupuje do svojho budúceho výlučného vlastníctva celý
spoluvlastnícky podiel účastníka č. l k predmetu kúpy za kúpnu cenu 1 € (slovom jedno euro).
Kúpnu cenu VVS a.s. uhradí účastníkovi č. 1 do 60 dní od podpísania budúcej kúpnej zmluvy.
Budúci odpredaj sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Odôvodnenie:
Obec Bežovce prenechá spoluvlastnícke právo časti verejnej kanalizácie VVS a.s. podľa
predmetu uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve (Kúpnej zmluve) z dôvodu osobitného
zreteľa, nakoľko obec Bežovce nemá a ani v budúcnosti nepredpokladá mať finančné
prostriedky pre efektívne fungovanie prevádzky a údržby verejnej kanalizácie. Obec
nedisponuje materiálnym, odborným a ani personálnym potenciálom a zároveň zaváži aj
skutočnosť je VVS a.s. je jediným možným budúcim prevádzkovateľom kanalizácie v obci.

-

Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Obec Bežovce sa zaväzuje, že do 90 dní od doručenia písomnej výzvy od VVS, a.s. uzatvorí
s VVS, a.s. riadnu kúpnu zmluvu. Písomnú výzvu spolu s návrhom kúpnej zmluvy zašle VVS
a.s. do jedného roka od uplynutia päť ročnej lehoty. Plynutie tejto päť ročnej lehoty začne
prvého dňa po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.

Uznesenie č. 120
Obecné zastupiteľstvo v Bežovciach schvaľuje zámer odpredaja časti kanalizácie v zmysle
zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
medzi obcou Bežovce a VVS a.s. Košice o spolufinancovaní akcie „Kanalizácie obce Bežovce“
v nasledovnom znení:
Obec Bežovce plánuje uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.


Predmet uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve (Kúpnej zmluve):

Predmetom kúpy podľa zmluvy bude 95% podiel časti verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa
na území predávajúceho, pozostávajúcej z nasledovných stavebných objektov tak, ako sú
označené v projektovej dokumentácii a kolaudačnom rozhodnutí pre túto verejnú kanalizáciu,
ktorej vlastníkom je Obec Bežovce o podiele 95 % k celku:
SO 02 Kanalizačná sieť Bežovce
Vetva „A2“ PVC DN 300 od km 0,000 – po km o,414
o dĺžke 414,0 m
( z celk. pov. dĺžky 690 m)
- vrátane kanalizačných šácht – v počte 11 ks od Š 58 – po Š 68
Vetva „A4“ PVC DN 400 od km 1,600 – po km 1,568
o dĺžke 32,0 m
(z celk. pov. dĺžky 1.351 m)
- vrátane kanalizačnej šachty v počte 1 ks Š č. 41
Vetva „BL“ výtlak HDPE DN 140 od km 0,930 – po km 1,044 o dĺžke 114,0 m
(z celk. pov. dĺžky l.044 m)
Kanalizácia PVC DN 300, 400, 140
spolu:
o dĺžke 560,0 m
- vrátane kanalizačných šácht – v počte 12 ks


Oprávnený z kúpnej zmluvy:

Budúci predávajúci:
Obec Bežovce
Bežovce 184, 072 53 Bežovce
Zastúpená MVDr. Luděkom Hamšíkom – starostom obce
Budúci kupujúci:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Komenského 50, 042 48 Košice,
zastúpená Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. – predsedom predstavenstva
a Ing. Gabrielom Fedákom, PhD. – členom predstavenstva,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo: 1243/V



Budúci predaj a kúpna cena:

Obec Bežovce predáva a VVS, a.s. kupuje do svojho budúceho výlučného vlastníctva celý
spoluvlastnícky podiel účastníka č. l k predmetu kúpy za kúpnu cenu 1 € (slovom jedno euro).
Kúpnu cenu VVS a.s. uhradí účastníkovi č. 1 do 60 dní od podpísania budúcej kúpnej zmluvy.
Budúci odpredaj sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Odôvodnenie:
Obec Bežovce prenechá spoluvlastnícke právo časti verejnej kanalizácie VVS a.s. podľa
predmetu uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve (Kúpnej zmluve) z dôvodu osobitného
zreteľa, nakoľko obec Bežovce nemá a ani v budúcnosti nepredpokladá mať finančné
prostriedky pre efektívne fungovanie prevádzky a údržby verejnej kanalizácie. Obec
nedisponuje materiálnym, odborným a ani personálnym potenciálom a zároveň zaváži aj
skutočnosť je VVS a.s. je jediným možným budúcim prevádzkovateľom kanalizácie v obci.
-

Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Obec Bežovce sa zaväzuje, že do 90 dní od doručenia písomnej výzvy od VVS, a.s. uzatvorí
s VVS, a.s. riadnu kúpnu zmluvu. Písomnú výzvu spolu s návrhom kúpnej zmluvy zašle VVS
a.s. do jedného roka od uplynutia päť ročnej lehoty. Plynutie tejto päť ročnej lehoty začne
prvého dňa po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
Hlasovanie: z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 6 poslanci
za hlasovali 6 poslanci: p. Marek Leitner, Ing. Martin Halajčík,
p. Dušan Matej, Ing. Juraj Hreňo, Ing. Ján Štovčík,
p. Pavol Gajdoš
proti :
0
zdržal sa: 0

-

-

Ďalej starosta informoval, že boli vymenené v materskej škole plynové kotly na zimnú
sezónu.
Starosta obce informoval o projekte modernizácia kamerového systému v obci.
Vyhodnotenie projektu z dôvodu COVID-19 sa oddialilo do budúceho roka a z tohto
dôvodu bol vypracovaný dodatok k zmluve k víťaznému dodávateľovi o predĺženie
termínu vykonávacích prác.
Starosta obce informoval o kontrolách zo sociálnej poisťovne a inšpektorátu životného
prostredia Košice.
V mesiaci september aktivisti obce Bežovce vyčistili priestory za ulicou Kumlaz
o navozeného odpadu neprispôsobivými občanmi.
Starosta obce informoval o začatí prác na vybudovaní oplotenia pri zdravotnom
stredisku.
Poslanec Ing. Hreňo Juraj navrhol oplotenie cintorína od poľovníckej chaty v dĺžke cca
50 m.

-

Spomenulo sa aj osvetlenie multifunkčného ihriska, ktoré už obec zakúpila.

K bodu 9. Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za účasť
a s prianím všetkého dobrého zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Poslanec OZ Ing. Martin Halajčík

....................................

Poslanec OZ Pavol Gajdoš

....................................

Zasadnutie sa skončilo o 20,05 hod.

MVDr. Luděk Hamšík
starosta obce

