
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Benkovciach, konaného dňa 11.12.2020 v spoločenskej 

miestnosti KD Benkovce o 18.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola uznášania schopnosti OZ 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesenia z 12. zasadnutia OZ 

4. Správa starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2019/2020 

6. Návrh VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o dani z nehnuteľnosti 

7. Návrh VZN č. 10/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 4/2019 o nakladaní s odpadmi 

8. Návrh VZN č. 11/2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

9. Zhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2020 (TZO a separovaný odpad) 

10. Návrh rozpočtového opatrenia k rozpočtu v roku 2020 

11. Návrh rozpočtu na rok 2021 

12. Správa HK k návrhu rozpočtu na rok 2021 

13. Rôzne: návrh príspevkov do kroniky, návrh plánu práce HK na 1. Polrok 2021, vyhodnotenie 

CP na zhotovenie PD na modernizáciu technológie ČOV, správa HK z kontroly 1/2020, 

sťažnosť – pálenie odpadov, porušenie NZ o bývaní, harmonogram OZ na rok 2021  

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov a hosťa. Po kontrole prítomnosti 

starostka skonštatovala, že prítomní sú piati poslanci, OZ je uznášania schopné. Zasadnutie OZ bolo 

zvolané na základe plánu zasadnutí na rok 2020. Za zapisovateľa bol určený poslanec  Čečko. 

2. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ondrej Hudík, Mgr. Marián Oľšav a Slavomír Čečko. Navrhnutí 

poslanci súhlasili. K programu podľa pozvánky neboli pripomienky. Prítomní poslanci schválili 

program a členov návrhovej komisie hlasovaním: za – Baník, Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, proti – 0, 

zdržalo sa – 0.  

Uznesenie č. 82 

3. Kontrola plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ 

Príprava PD novej trasy kanalizácie – podaná žiadosť o ÚR, podané žiadosti o stanoviská odbor ŽP, 

RÚVZ, HaZZ a SPP. Ochranné pásmo hospodárskych dvorov je podľa vyjadrenia ÚVZ SR v kompetencii 



MPa RV SR. Ako orientačná pomôcka je určená publikácia „Zásady chovu hospodárskych zvierat 

v intraviláne a extraviláne obcí“. Podľa nej hygienické pásmo hospodárskych dvorov závisí od počtu 

chovaných zvierat, v obci Benkovce je to 100 metrov. Umiestnenie takýchto objektov je podmienené 

súhlasom obce a príslušných orgánov štátnej správy a musí byť v súlade s ÚP obce. Dohoda s ČSOB 

bola uzavretá bez problémov, exekúcia bola zrušená, bola spísaná nová notárska zápisnica s výškou 

splátky 600 €. BN s príspevkami týkajúcimi sa cintorína a správcu sú pripravené a budú dodané do 

domácností pred Vianocami.  Prieskum a grafické vyhodnotenie zberu separovaného a komunálneho 

odpadu  jednotlivých domácností je ukončené a pripravené pre poslancov na distribúciu. OZ 

konštatuje, že úlohy vyplývajúce z uznesení 12. Zasadnutia OZ boli splnené. Hlasovanie: za – Baník, 

Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

 

Uznesenie č. 83 
 

4. Správa starostky o stave plnenia úloh rozvoja obce 

Od septembra sme urobili tieto práce pri rozvoji a skrášlení našej obce: posvätenie kríža na 

Verehovke, obnova a posvätenie matičného kríža v parku, betónovanie vypadnutých kociek v potoku 

pred Božíkovými, 3 kolá testovania na COVID – 19, podpísanie zmluvy s dodávateľom stavebných 

prác na požiarnu zbrojnicu, začatie vlastných aj dodávateľských prác na zmene účelu nášho skladu na 

požiarnu zbrojnicu, zorganizovali sme 2 brigády dobrovoľnými hasičmi pre zabetónovanie základov 

pre obvodové múry plochy, kde bude garážované IVECO – hasičské auto, triedili sme odpad 

z kontajnera na cintoríne, chlapi položili dlažbu okolo studne a okolo úradnej tabule na cintoríne, 

zadebnili prístrešok pri prečerpávačke, vymenili pletivo pri MŠ a Ivanových, vykosili cintorín pred 

sviatkom Všetkých svätých, začali s renováciou priestorov kancelárie TSP v budove ZŠ, dokončili altán 

pre DHZ a chodník okolo p. Bajusa,  ženy pravidelne zametali, hrabali lístie a upratovali pred 

kostolom, v parku, pod gaštanom, pri kaplnke, dezinfikovali priestory Ocú a KD, kosili park, zelené 

pásy, areál ZŠ a MŠ, detské ihrisko, vyplievali a čistili cestu na cintorín, zasypávali diery na miestnej 

komunikácii na Ondavskej, upratovali a prevážali materiál zo skladu, natreli lavičky na detskom 

ihrisku a na cintoríne, natierali altán DHZ pri Ondave, vyčistili potok na Priemyselnej ulici, vymenili 

sme dvere v MŠ do spoločenskej miestnosti a doplnili ich stenou s policami,  zazimovali sme fontánu, 

pripravili sme adventný veniec, vianočnú výzdobu a zo spoločenských aktivít sa nám podarilo 

zorganizovať uvítanie detí do života a Mikuláša. OZ zobralo správu na vedomie.  Hlasovanie: za – 

Baník, Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 83 

5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom 

roku 2019/2020 

Riaditeľka školy predložila poslancom OZ správu o VVV v školskom roku 2019/2020. Vzhľadom na to, 

že RŠ sa ocitla v karanténe, správu predniesla starostka obce a materiál si poslanci mali možnosť 

preštudovať, pretože im bol doručený mailom. V školskom roku 2019/2020 bolo zaradených 33 detí 

v 2 triedach s poldennou prevádzkou, predškolákov bolo 9. Dochádzka bola plnená na 70,9 % 

Hlasovanie: za – Baník,  Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  proti – 0, zdržalo sa – 0. Deti boli vzdelávané 

podľa ŠVP Na potulkách prírodou so zameraním na environmentálnu výchovu. Spolupráca s rodičmi 

a obecným úradom je na veľmi dobrej úrovni. Deti pravidelne navštevujú obecnú knižnicu, rodičia 

zásobujú školu novými aj používanými, ale zachovalými hračkami. V MS sa postupne v spolupráci 



s obcou vymieňa školský nábytok. Správa je prílohou č. 1 tejto zápisnice. Poslanci OZ zobrali správu 

na vedomie. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 83 

6. Návrh VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 2/2019 o dani z nehnuteľnosti 

Poslancom bol predložený  návrh VZN č. 9/2020 – Dodatok č. 1 k VZN o dani z nehnuteľnosti, ktorý sa 

týka zmeny sadzby dane za záhrady § 4, písmeno c) na 0,50 % zo základu dane. Jedným z dôvodov 

bolo zjednotenie sadzby dane za zastavané plochy, ostatné plochy a záhrady.  Ostatné ustanovenia 

ostávajú nezmenené. Poslanci súhlasili bez pripomienok. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Hladká, 

Hudík, Oľšav, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 84 

7. Návrh VZN č. 10/2020 – Dodatok č. 1 k VZN 4/2019 o nakladaní s odpadmi 

Z dôvodu novelizácie zákona o dopadoch, pristúpilo OZ k zmene VZN č. 4/2019 Dodatkom č. 1, 

v ktorom sa mení znenie ustanovení VZN obce č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na 

území obce takto: slová „zmesový komunálny odpad“ vo všetkých tvaroch  sa v celom texte 

nariadenia nahrádzajú slovami „zmesový odpad“ v príslušnom tvare. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, 

Hladká, Hudík, Oľšav, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 85 

8. Návrh VZN č. 11/2020 o poskytovaní sociálnych služieb  

Prieskumom záujmu občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu svojho 

zhoršeného zdravotného stavu, nastala potreba vypracovať a prijať VZN o rozsahu poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Benkovce. Aby obec mohla 

poskytovať sociálne služby, musí mať nielen VZN o tejto službe, ale je potrebné zaregistrovať sa na 

VÚC Prešov, splniť určité požiadavky a zabezpečiť vyškoleného pracovníka, ktorý bude dané služby aj 

reálne robiť. Poslanci nemali pripomienky. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, proti 

– 0, zdržalo sa – 0. 

 

Uznesenie č. 86 

9. Zhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2020 (TKO a separovaný odpad) 

Reálne náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu v obci Benkovce korešpondujú s príjmom 

od producentov tohto odpadu, to znamená, že obec ani nedopláca, ani nie je zisková zo 

zabezpečovania tejto služby, čo je v súlade s legislatívou. Preto nie je potrebné meniť – zvyšovať 

poplatok za TKO. Na druhej strane však niektoré domácnosti nevyprodukujú toľko TKO za koľko 

zaplatia, preto je potrebné hľadať riešenie ako občana odbremeniť od poplatkov navyše. Obec 

zabezpečila prieskum o produkcii TKO a separovaného odpadu domácnosťami v našej obci  od 

januára 2020 do novembra 2020, ktorý bol premietnutý do grafického vyhodnotenia našich 

domácností. Tie domácnosti, ktoré najviac separujú a zároveň produkujú najmenej komunálneho 

odpadu budú odmenené praktickými darčekmi v roku 2021. Od 01.01.2021 je obec povinná 

zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 



odpadu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností 

kompostuje vlastný odpad. Ak by obec mala záujem o vývoz kuchynského odpadu z domácnosti 

zberovou spoločnosťou Fúra s.r.o. stálo by to jednu domácnosť o 4,40 € mesačne viac ako doteraz 

a k tomu ešte jednorazová investícia na nákup vedierka na zber BRKO vo výške 6,00 €. Preto starostka 

navrhuje poslancom uplatniť si výnimku o 100 % kompostovaní BRKO, dodať do domácností grafické 

vyhodnotenie nakladania s odpadmi a informovať o zmenách občanov. Poslanec Baník poukázal na už 

spomenutý problém žetónového spôsobu označovania nádob a uviedol, že občania nie sú spokojní, 

ak musia platiť za viac vývozov ako v skutočnosti majú a to ich demotivuje, preto neseparujú. Niektorí 

občania vyvážajú separovaný odpad do Vranova nad Topľou, čo obci škodí, pretože klesá tak úroveň 

vytriedenia odpadov. Poslanci sa dohodli, že navštívia občanov podľa svojich volebných obvodov 

a vysvetlia im zmeny, ktoré nás čakajú. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav, proti – 0, 

zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 87 

10. Návrh rozpočtového opatrenia k rozpočtu  v roku 2020 

 

Mgr. Ľubica Sabolová ekonomický pracovník obce informovala poslancov OZ o potrebe úpravy 

rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1, návrh úpravy predniesla na zasadnutí s vysvetlením, že 

sa jedná o úpravu bežných príjmov na sumu 469.142 €, bežné výdavky upraviť na sumu 416.726 € 

obec a 21.270 € škola, kapitálové príjmy predstavujú 130.000 €, kapitálové výdavky po úprave činia 

205.038€, príjmové finančné operácie po úprave činia 74.172 € a výdavkové finančné operácie po 

úprave predstavujú 30.280 €. Návrh rozpočtového opatrenia je prílohou č. 2 tejto zápisnice. OZ 

schvaľuje úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Hladká, 

Hudík, Oľšav, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

 

Uznesenie č. 88 

 

11. Návrh rozpočtu obce  na rok 2021 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 a k návrhu 

rozpočtu obce Benkovce na rok 2021 

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 predniesla Mgr. Ľubica Sabolová. 

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo zo skutočností predchádzajúceho roka, ktorý bol 

ovplyvnený pandémiou koronavírusu a obec mala krátené podielové dane o cca 11.000 €. 

Východiskové údaje sme čerpali z fiškálnej decentralizácie , ktorá je určujúca pri tvorbe rozpočtov 

obcí a miest a priamo súvisí so štátnym rozpočtom. Rozpočet na rok 2021 bol navrhnutý ako 

vyrovnaný, poslanci ho dostali k pripomienkovaniu v dostatočnom predstihu mailom. Návrh rozpočtu 

bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Návrh 

rozpočtu na roky 2021 – 2023 bol navrhnutý v zmysle nariadenia Ministerstva financií SR pre potreby 

evidencie do systému RISSAM. Rozpočet na rok 2021 zohľadňuje dotácie schválené MV SR, o ktoré 

boli navýšené bežné a kapitálové príjmy aj bežné a  kapitálové výdavky. Svoje stanovisko k návrhu 

rozpočtu na roky 2021 – 2023 pripravila hlavná kontrolórka obce Mgr. Jaroslava Širáková, v ktorom 

skonštatovala, že návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2021 je spracovaný v súlade 

s platnými predpismi a odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2021 

schváliť a návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 vziať na vedomie. Stanovisko hlavnej kontrolórky je 



prílohou č. 3 tejto zápisnice, predniesla ho Mgr. Sabolová, pretože hlavná kontrolórka nebola na 

zasadnutí prítomná z rodinných dôvodov. K návrhu rozpočtu boli vznesené pripomienky starostky 

obce, pretože pri tvorbe návrhu rozpočtu v novembri neboli známe konkrétne údaje z fiškálnej 

decentralizácie pre rok 2021. Výnos dane z príjmov sa ponížil o 1.490 €, príjem zo štátneho rozpočtu 

na § 54 sa zvýšil o 1276 € v bežných príjmoch, vo finančných operáciách sa navýšil prevod 

nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka o 21.776 € - dotácia z FPU a ÚPSVaR Vranov 

nad Topľou na projekt „Pracuj, zmeň svoj život“, prostriedky, ktoré nám prišli na začiatku decembra. 

V bežných výdavkoch sa zvýšili položky na knižnicu a rozvoj obce – grant od Nadácie Coop Jednota 

a mzdy a odvody na § 54. Kapitálové výdavky sa navýšili o 16.288 €, finančné operácie sa znížili 

o 4.000 €, celkovo sa výdavky  zvýšili o 21.562 €.    Prítomní poslanci nemali k návrhu rozpočtu na rok 

2021 žiadne pripomienky a hlasovali o návrhu. Rozpočet na rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2021 – 

2023 sú prílohou č. 4 a č. 5 tejto zápisnice. Hlasovanie: za – Baník,  Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  proti 

– 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 89 

13. Rôzne         

Mgr. K. Hladká predložila Zápis do Kroniky obce Benkovce za rok 2020. Poslanci prekontrolovali 

príspevoky, posúdili jednotlivé kapitoly bez pripomienok a hlasovali. Hlasovanie: za - Baník,  Čečko, 

Hladká, Hudík, Oľšav,  proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Starostka obce predložila poslancom návrh harmonogramu zasadnutí OZ Benkovce na rok 2021 

a zároveň ich oboznámila s informáciou zo ZMOSu o konaní a rokovaní OZ počas mimoriadnej 

situácie v súvislosti s COVIDom. Po rokovaní ÚKŠ  nie je zrejmé, že by OZ nemohli ďalej zasadať 

a pokračovať vo svojej činnosti danej zákonom. Verejnosť sa rokovania zastupiteľstva nebude môcť 

osobne zúčastniť z dôvodu zákazu vychádzania. Hlasovanie: za - Baník,  Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  

proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu práce HK na 1. Polrok 2021. Poslanci sa oboznámili 

s predloženým dokumentom v dostatočnom predstihu, nakoľko im bol doručený mailom. K plánu 

práce neboli žiadne pripomienky. HK predložila aj správu z kontroly 1/2020, ktorú dostali poslanci tiež 

mailom. Pre neprítomnosť HK dokumenty predniesla ekonómka obce. Kontrola bola zameraná na 

výber správnych poplatkov za overovanie listín a podpisov za 1. Polrok 2020, na plnenie rozpočtu 

obce k 30.06.2020 a na dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. V bodoch 1 a 3 

neboli zistené závažné porušenia, v bode 2 je potrebné vykonať zmeny v rozpočte počas roka, aby sa 

predišlo k prečerpaniu finančných prostriedkov na jednotlivých položkách bez predchádzajúceho 

schválenia obecným zastupiteľstvom. Hlasovanie: za - Baník,  Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  proti – 0, 

zdržalo sa – 0. 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na intenzifikáciu ČOV 

Benkovce – Slovenská Kajňa boli predložené dve cenové ponuky od spoločnosti Presta Bratislava  

a Ing. Soporského Prešov. Prvá ponuka bola o 1.356 € lacnejšia, preto bude obec jednať s touto 

firmou. Hlasovanie: za - Baník,  Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Spoločnosť VaK servis, s.r.o., ktorá je zároveň prevádzkovateľom našej ČOV,  predložila návrh ponuky 

na opravu niektorých – najnutnejších technologických  častí ČOV Benkovce – S. Kajňa. Predbežný 

rozpočet s DPH predstavuje 14.344,80 € s DPH, dodávka je 4 týždne od podpisu zmluvy, 60 % je 



zálohová platba, v cene nie je zahrnutá likvidácia kalov a čistenie nádrží. Je potrebné dohodnúť 

splátkový kalendár a naplánovať opravu čím skôr, aby nedošlo k nepredvídanej udalosti – havárii. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie. Hlasovanie: za - Baník,  Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  proti – 

0, zdržalo sa – 0. 

Poslancom bol predložený návrh Smernice o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných 

obci a orgánom obce spolu s prílohami v počte 8 príloh. Jedná sa o vnútorný predpis obce v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 9/2010. K návrhu neboli pripomienky. Poslanci smernicu schválili.  

Hlasovanie: za - Baník,  Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  proti – 0, zdržalo sa – 0. 

V našej obci bol v novembri zahájený projekt pozemkových úprav. Informácia o postupe je 

zverejnená na úradnej tabuli obce a na webe obce. Projekt zabezpečuje geodetická firma Geona 

s.r.o., ktorá v súčasnosti určuje hranice obvodu PÚ v teréne, dronmi, letecky, preto sa v našom 

intraviláne pohybujú cudzí ľudia. Obec navrhla 2 členov komisie pre zisťovanie priebehu hraníc 

obvodu PÚ a 5 členov prípravného výboru s 2 náhradníkmi. Uskutočnilo sa aj prvé stretnutie komisie 

priamo na tvári miesta, v Benkovciach a členovia si fyzicky prešli vyznačené územie. Geodeti načrtli aj 

aké sú predbežné nezrovnalosti. Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

Obec Benkovce sa zapojila do spoločnej aktivity s mestom Vranov n. T. a ostatnými obcami MR 

Sedliská – do prípravy cyklotrasy Vranov – RO Domaša. Rozbieha sa príprava projektovej 

dokumentácie, na financovanie ktorej je možné získať prostriedky z dotácií  v rámci výzvy Pre Región. 

Kombináciou žiadostí v rámci výzvy PSK a RP v rámci AP VT by sa dosiahol ideálny stav finančného 

krytia na nevyhnutnú dokumentáciu. Poslanci vyjadrili spokojnosť, že sa veci pohli, pretože cyklistický 

chodník  je priam nevyhnutný, žiadajú dodatočne zaslať trasu okolo Benkoviec na ich maily. Poslanci 

zobrali informáciu na vedomie. 

Obec dostala ústnu sťažnosť na p. Mariána Feriho, že páli plastový odpad blízko RD. S týmto 

človekom sú neustále problémy, nie je to prvý krát, čo sa na neho sťažujú, obdobných priestupkov sa 

dopúšťa opakovane. OZ poveruje starostku obce a poslanca Uhrína vykonať osobný pohovor s p. 

Ferim M. 

Porušenie NZ o bývaní  p. M. Holubom je v riešení. Menovaný si podal žiadosť o stavebné povolenie 

na úpravy, ktoré vykonal v nájomnom byte, ale nedoložil v stanovenom termíne potrebné doklady 

a PD, bol upozornený viackrát, ale aj tak nič nedoložil, preto bol podaný podnet na stavebný úrad. 

Poslanci odporúčajú informovať o tom p. Holuba a nariadiť mu, aby dal byt do pôvodného stavu, 

pretože mu bude daná výpoveď NZ zo strany obce. 

Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roka 2021 sa organizovať nebude z dôvodu zákazu 

vychádzania v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Všetci poslanci súhlasili. Hlasovanie: za – Baník,  

Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 90 

14. Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia, ktorý prítomní poslanci schválili. Uznesenie je prílohou 

č. 6 tejto zápisnice. Hlasovanie: za – Baník,  Čečko, Hladká, Hudík, Oľšav,  proti – 0, zdržalo sa – 0.                 



Záver 

V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom za aktívnu účasť, popriala poslancom 

veľa zdravia pri zdolávaní vírusu COVID-19 a požehnané vianočné sviatky a ukončila 13.  zasadnutie 

obecného zastupiteľstva o 21.10 hod. 

 

          

Zapisovateľ:   Slavomír Čečko                 ......................................   

 

Poslanci:            Milan Baník                     ......................................... 

                            Slavomír Čečko               ........................................ 

                            Mgr. Katarína Hladká      ......................................... 

                            Ondrej Hudík                    ........................................ 

                             Mgr. Marián Oľšav          ......................................... 

 

             


