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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO V  BÁNOVCIACH   NAD   ONDAVOU 
 

Z Á P I S N I C A 

napísaná z 24.   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 
 konaného  dňa 29. Septembra 2022  o 17.00 hod. v kancelárii Obecného úradu 

v Bánovciach nad Ondavou 
 
Prítomní: 
a)  starosta obce : Ľudmila Ďurčáková 
b)  poslanci OZ: 
     Čuhaničová  Mária,   Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  Ján  Tomáš. 
     Neprítomná:    ospravedlnená        :   Mgr.Dankaninová  Alexandra  
                             neospravedlnený  :    -/-                          
c)  Ostatní: -/- 
      
     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila  a viedla  starostka obce  p. Ľudmila Ďurčáková,  ktorá 
prítomných privítala a konštatovala, že toto bolo zvolané v súlade s § 12 odst. 1 zákona 369/1990 Z. 
z.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
     Zároveň konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov OZ , na dnešnom zasadaní  sú prítomní 6  
poslanci OZ,  takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  je  toto  
zasadnutie uznášania schopné.  

Starostka  obce p. Ľudmila Durčáková oboznámila  s návrhom programu rokovania obecného 
zastupiteľstva , ktorý   bol nasledovný: 
    1.  Otvorenie  
    2.  Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice .  
    3.  Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. 
   4.   Michaela Babjaková r. Megisová Bánovce nad Ondavou č. 3 – schválenie kúpnej zmluvy  o  
         odpredaji   pozemku. 
   5.   Pavlina Platonová r. Papcunová  Bánovce nad Ondavou č.4  - schválenie kúpnej zmluvy  o  
         odpredaji    pozemku. 
   6.    Senior centrum Šírava – žiadosť o príspevok ( klient Vladimír Polák Bánovce nad Ond.) 
   7.   VZN číslo 3/2022 o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školskom zariadení zriadených  
         obce   Bánovce nad Ondavou. 
   8.   Rozpočtové opatrenie číslo 3/2022 zo dňa 30.6.2022 a číslo 4 zo dňa 29.9.2022. 
   9.   Prejedanie a s schválenie odmien poslancom OZ za rok 2022. 
 10.  Rôzne: 
         - „Október – mesiac úcty k starším“ – pohostenie. 
         - Brigáda natierania oplotenia miestneho cintorína. 
         - Informácia o postupe prác pri prestavbe obecného úradu. 
 11.  Diskusia 
 12.  Z á v e r    
       
Hlasovanie:  
Za:  Čuhaničová  Mária,   Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  Ján  Tomáš. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
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Doplnenie do programu :  Starostka podala návrh na doplnenie programu za bod 9  – doplnenie bod 
10  Silvia Balogová  Bánovce nad Ond. 179 – žiadosť  o jednorazovú dávku na kúpu paliva.  
 
Hlasovanie:  
Za :  Čuhaničová  Mária,  Dobák  Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,   Maťaš  Ladislav,  Ján  Tomáš. 
Proti: -0-         
Zdržali sa hlasovania: -0-    
 
Po hlasovaní skonštatovala, že  zasadnutie OZ sa bude niesť podľa predloženého doplneného 
programu. 
 

Priebeh rokovania: 
 
2.  Určenie zapisovateľa a  určenie overovateľov zápisnice 
     Za  zapisovateľku bola poverená  :    

Marta Mišková 
 
     Za overovateľov zápisnice boli poverení  títo poslanci :    

 
Čuhaničová  Mária  
Geročová  Ľudmila 

                                                                              
3.   Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. : 
Posledné zasadnutie OZ sa uskutočnilo  30.06.2022, na ktorom boli prijaté  uznesenia od čísla  
154 - 164. Uznesenia boli splnené.  Starostka ešte informovala poslancov  s listom  na VVaK  
Michalovce ohľadom opravy MK, ktorá bola poškodená počas výstavby kanalizácie obce. Vodárne  
reklamáciu obce uznali a sľúbili, že MK opravia.  V rámci pripomienok poslanci Ľoch, Maťaš a Tomáš 
dodali,  že opravu treba urobiť čím skôr, nakoľko  v zime bude problém, nebude kvalita.  V závere bol 
predložený 

Návrh na Uznesenie číslo  165 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
I. Berie na vedomie 
   Informáciu  o plnení uznesení zo dňa  30.06.2022. 
 
Hlasovanie_ 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav, Ján Tomáš. 
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4.   Michaela Babjaková r. Megisová Bánovce nad Ondavou č. 3 – schválenie kúpnej zmluvy  o 
odpredaji  
     pozemku. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
predložila poslancom kúpnu zmluvu  o odpredaji obecného pozemku na schválenie a dodala, že  
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 Zámer  o predaji nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
a webovej stránke obce a neboli voči nemu vznesené žiadne pripomienky.  Na základe toho ďalší 
postup je schválenie zmluvy o odpredaji nehnuteľnosti do vlastníctva žiadateľa.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky a bol predložený 

 

Návrh na Uznesenie číslo  166 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K zmluve o odpredaji  pozemku p. Michaele Babjakovej r. Megisovej Bánovce nad Ondavou č. 3. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
 I.  S ch v á ľ u j e 
     Zmluvu o odpredaji pozemku  p. Michaele Babjakovej r. Megisovej  nar. 20. 2. 1993, r.č.  
     935220/9240  Bánovce nad Ondavou č. 3.  vyčlenenej  geometrickým plánom  číslo č. 40009165- 
     03/2022 z. d. 25.01.2022 overený Okresným    úradom, katastrálny odbor Michalovce pod č. G1- 
     52/22 z. d.03.02.2022 novovytvorenej parcely CKN p. č.  483/11 zastavané plochy  o výmere  
     478  m2  KÚ  Bánovce nad Ondavou za sumu 2,00 Eur za m2, celková    kúpna cena za prevádzané  
     nehnuteľnosti  956 ,00 Eur (slovom: Deväťstopäťdesiatšesť  eur)  do  svojho  výlučného vlastníctva. 
 
II.   P o v e r u j e 
      Starostku obce Ľudmilu Ďurčákovú podpísaním Kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti    
      a zabezpečiť     potrebné   doklady k vykonaniu vkladu vlastníckeho práva do katastra  
      nehnuteľnosti k nehnuteľnosti    v KÚ obce Bánovce nad Ondavou zapísaných  novovytvorenej  
      parcely CKN p. č. 483/11 zas.pl. o    výmere 478 m2.. 
 
Hlasovanie_ 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav, Ján Tomáš. 
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 5.   Pavlina Platonová r. Papcunová  Bánovce nad Ondavou č.4  - schválenie kúpnej zmluvy  o  
       odpredaji   pozemku. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce 
predložila poslancom kúpnu zmluvu  o odpredaji obecného pozemku na schválenie a dodala, že  
 Zámer  o predaji nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
a webovej stránke obce a neboli voči nemu vznesené žiadne pripomienky.  Na základe toho ďalší 
postup je schválenie zmluvy o odpredaji nehnuteľnosti do vlastníctva žiadateľa.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky a bol predložený 

 

Návrh na Uznesenie číslo  167 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
K zmluve o odpredaji  pozemku p Pavline Platonovej  r. Papcunovej  Bánovce nad Ondavou č.4  

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.  S ch v á ľ u j e 
     Zmluvu o odpredaji pozemku  p.  Pavline Platonovej  r. Papcunovej  Bánovce nad Ondavou č.4  
     nar. 8. 11. 1951, r.č. 516108/213  Bánovce nad Ondavou č. 4. 
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     Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej  
     mape parcelné číslo 488/2 druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 294 m2 ,    
     a parcelné číslo č.488/6 druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria s výmerou 95m2 vo veľkosti  
     spoluvlastníckeho   podielu 1/1 k celku .Kupujúci nadobudne prevádzanú nehnuteľnosť do svojho  
     výlučného vlastníctva so   všetkými právami a povinnosťami s nimi spojenými. Zmluvné strany na  
     základe vzájomnej dohody  stanovili kúpnu cenu 2,00 Eur za m2, celková cena za prevádzané  
     nehnuteľnosti  je 778,00 Eur (slovom:   sedemstosedemdesiatosem   eur). 
              

II.  P o v e r u j e 
      Starostku obce  Ľudmiilu Ďurčákovú podpísaním Kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti     
      a zabezpečiť   potrebné    doklady k vykonaniu vkladu vlastníckeho práva do katastra  
      nehnuteľnosti k nehnuteľnosti    v KÚ obce Bánovce nad Ondavou parcelné číslo 488/2 druh  
      pozemku – Zastavané plochy    a nádvoria s výmerou 294 m2  a parcelné číslo č. 488/6 druh    
      pozemku –zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 95 m2.. 
 
Hlasovanie_ 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav, Ján Tomáš. 
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
   6.    Senior centrum Šírava – žiadosť o  finančný príspevok na prevádzku poskytovanej služby  pre 
občana našej obce  ( klient Vladimír Polák Bánovce nad Ond.) 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková 
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou Senior centrum Šírava  o finančný príspevok na 
prevádzku pre občana obce Vladimíra Poláka. Dodala, že v žiadosti nie je uvedená čiastka, akú by 
mala obec prispieť , nakoľko  menovaný má nízky dôchodok . V takých prípadoch má obec zo zákona 
priespievať,  avšak v rozpočte na tento rok obec nemá na takýto účel vyčlenené finančné prostriedky 
a  preto bude potrebné  to zohľadniť pri schváľovaní rozpočtu na nasledujúci rok. 
V rámci  diskusie vystúpili: 
Ľoch- či je vyčíslené koľko treba prispievať, ak veľa premiestniť inde kde je menej  
Starostka- keď  bude treba prispievať veľa , bude preložený do iného zariadenia, kde je lacnejšie. 
Tomáš – či nemá čiastku  v dome, či má doživotné právo  
Starostka – nie, nemá žiadny podiel, je bezmajetný. 
Po prediskutovaní bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  168 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
 
I.  B e r i e  na vedomie 
    Oboznámenie so žiadosťou  Senior centrum Šírava  o  finančný príspevok na prevádzku  
    poskytovanej     služby  pre občana našej obce  ( klient Vladimír Polák Bánovce nad Ond.) 
 
II. ž i a d a  
    Starostku obce, aby sa informovala v Senior Centrum  Šírava akou čiastkou by mala obec prispieť    
    na prevádzku pre klienta našej obce. 
 
Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav, Ján Tomáš. 
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Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
   7.   VZN číslo 3/2022 o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školskom zariadení 
zriadených    obcou   Bánovce nad Ondavou. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková – starostka obce, 
ktorá informovala poslancov so zvýšovaním cien potravín, čo má vplyv aj na určenie výške stravného 
v MŠ.  Z uvedeného dôvodu predložila návrh VZN, ktorým sa upraví výška stravného v MŠ a to 
preradením z druhého pásma do tretieho pásma. V druhom pásme je stravná jednotka 1,45 Eur (2. 
pásmo 0,36+0,85+0,24)  a v treťom pásme je stravná jednotka 1,54 Eur (0,38+0,90+0,26.) Zvýšenie 
predstavuje 9 centov na stravnú jednotku za jeden deň. 
V rámci diskusie poslancov nemali žiadne pripomienky a bol predložený 
 

Návrh na Uznesenie číslo  169 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou, 
 
I. prerokovalo 
   predložený návrh   VZN číslo  3/2022 o určení výšky príspevku v MŠ  a v školskom zariadení 
zriadených  
   obcou Bánovce nad Ondavou. 
 
Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav, Ján Tomáš. 
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

VZN číslo  3/2022  o určení výšky mesačného príspevku v MŠ  a v školskom zariadení zriadených 
obcou Bánovce nad Ondavou. 

. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad Ondavou podľa § 4 , § 6  a 11 odst. 4 písm.   g) zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
 
U z n á š a sa 
na VZN číslo  3/2022  o určení výšky mesačného príspevku v MŠ  a v školskom zariadení zriadených 
obcou Bánovce nad Ondavou. 
 
Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav, Ján Tomáš. 
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
VZN bolo prijaté. 
 
   8.   Rozpočtové opatrenie číslo 3/2022 zo dňa 30.6. 2022 a 4 zo dňa 29.9.2022 
Predkladá: Beáta Baková –  -účtovníčka 
Starostka  informovala poslancov o zmene rozpočtu, ktoré v rámci svojej kompetencie podľa § 11 
odst. 4b)zákona 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení urobila. 
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Zmena č. 3/2022 je iba o doplnení rozpočtového opatrenia č. 2/2022, ktoré ste vzali na vedomie k 30. 
6. 2022. Obec ešte mala ostatné príjmy od DPO SR 3 000,00 Eur a od Nadácie SPP - EPH na ozdobný 
kryt studne 1 000,00  Eur. Boli zapojené  do príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu - (3 000,00 Eur  do 
bežného a 1 000,00 Eur do kapitálového rozpočtu).  
Zmena č. 4/2022 sa týka schvaľovania navýšenia kapitálového rozpočtu o 1 730,00 Eur na základe  
zmluvy o predaji pozemkov. Zároveň v tejto zmene ja zahrnuté aj  zapojenie prostriedkov  zo 
štátneho rozpočtu (Voľby a ŽP) a presuny medzi funkčnými klasifikáciami.  
Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice č. 1 a č. 2. 
 

Návrh na Uznesenie číslo 170 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 

 
K rozpočtovému opatreniu číslo 3/2022 zo dňa 30.6.2022 a číslo 4/2022 zo dňa  29.9.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  
  
  I.  Berie na vedomie  
 
      1. Rozpočtové opatrenie číslo 3/2022 zo dňa 30.6.2022, ktoré tvorí prílohu zápisnice č.1.  
      2. Rozpočtové opatrenie číslo 4/2022 zo dňa 29.9.2022, ktoré tvorí prílohu zápisnice č. 2.  
 
Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav, Ján Tomáš. 
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
   9.   Prejedanie a s schválenie odmien poslancom OZ za rok 2022. 
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková –starostka obce -  predložila návrh ročných odmien poslancov OZ za 
rok 2022. 
Starostka – návrh odmien  bol zaslaný všetkým poslancom na doplnenie, keby niečo zabudla.  Počas 
celého roku zapisuje aktivity poslancov a vedie si o tom evidenciu.. Podľa schváleného poriadku 
odmeňovania  potom  sa vypočítajú odmeny.   
Poslanci nemali pripomienky a v závere bol predložený 

 
Návrh na Uznesenie číslo 171 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

I. Schvaľuje:  

   Vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupkyni  starostky obce za rok 2022 podľa  
   priloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 3. 
 

Hlasovanie: 
Za : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Maťaš  Ladislav, Ján Tomáš. 
Proti:  0     
Zdržali sa hlasovania: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
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10. Silvia Balogová  Bánovce nad Ond. č.d. 179 – žiadosť  o jednorazovú dávku na kúpu paliva.  
Predkladá: Ľudmila Ďurčáková –starostka obce 
oboznámila poslancov so žiadosťou obyvateľky obce Silvii Balogovej  o jednorazovú dávku na nákup 
palivového dreva. 
Starostka k tomu dodala, že obec má spracované VZN č. 1/2006 o  poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi občanom obce Bánovce nad Ondavou za určitých podmienok. Jednou z podmienok 
je, že žiadateľ nemá voči obci podlžnosti. Nakoľko menovaná má vysoké nedoplatky na dani 
z nehnuteľnosti, za vývoz smetí a podobne, nemá nárok na poskytnutie jednorazového príspevku 
V rámci  diskusie vystúpili: 
Tomáš – poslanec OZ -  nesúhlasí s poskytnutím dávky  
S jeho názorom  súhlasili aj ostatní poslanci OZ. 
V závere bol predložený  

 Návrh na Uznesenie číslo 172 

z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad Ondavou 
 

K žiadosti   Silvie Balogovej Bánovce nad Ond. č.d.  179   zo dňa 28.9.2022 o jednorazovú dávku na 
nákup palivového dreva.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  

I. S ch v á ľ u je  

   Jednorazový príspevok pre Silviu Balogovú Bánovce nad Ond. č.d. 179. 
 
Za : - 0 
Proti:  : Čuhaničová Mária, Dobák Lukáš, Geročová  Ľudmila,  Ľoch Peter,  Ján Tomáš.   
Zdržali sa hlasovania: Maťaš  Ladislav, 
 
Žiadosť nebola schválená. 
 
 11.  Rôzne: 
Starostka podala  Informáciu o 
 
 - „Október – mesiac úcty k starším“ 
    Akcia sa uskutoční  9. Októbra 2022 o 16.oo hod. v Obecnom  klube v Bánovciach nad Ondavou.   
    Vystúpia na nej deti z MŠ a charizmatický nevidiaci spevák ,  ktorého prezývajú  slovenský Bocelli -   
    Maroš Bango, ktorý bol účastníkom  v roku 2011  Československo má talent.   Pohostenie  sa  
    nebude podávať, ale každý dôchodca dostane 7,00  eurovú poukážku na nákup. Jedná sa o 43  
    dôchodcov. V závere požiadala poslancov o účasť na tejto akcii aj so svojimi rodinami a príbuznými. 
 
 - Brigáda natierania oplotenia miestneho cintorína. 
   V Lete sa nedalo, teraz prší, babie leto keď bude sa urobí brigáda. Studňa na cintoríne, poslanci      
   pomohli na budúci týždeň sa dokončí. Vrch bude zadebnený.  
 
  - Informácia o postupe prác pri prestavbe obecného úradu.  
Starostka informovala poslancov s postupom prác pri prestavbe obecného úradu, dodala že 
s prácami sa postupuje, každý piatok je kontrolný deň a požiadala poslancov, že keď majú záujem 
vidieť ako prebieha rekonštrukcia môžu sa ísť pozrieť. Po obhliadke poslanci mali výhrady 
k zatepľovaniu stropov, chýbala tam ochranná fólia proti vlhkosti a nebola tam ani daná izolácia 
v požadovanej hrúbke. Na základe  pripomienok starostka vyzvala poslancov, aby sa v piatok o 9.00 



8 
 

hod. dostavili na obecný  úrad na kontrolný deň za prítomnosti stavebného dozoru  a zástupca 
realizátora stavby firmy JAREK Michalovce a doriešili zistené nedostatky.  
 
- Poľnospodárske  Družstvo Trhovište -traktor  
Starostka informovala poslancov, že  Poľnohospodárske družstvo Trhovište v rámci zmluvy 
o prepožičaní za jedno Euro na rok kúpili obci  traktor. Je však problém, kto bude na ňom chodiť a kde 
bude parkovať, nakoľko obec nemá také garážové priestory.  Dodala, že poslanec Ján Tomáš, ktorý je 
už na dôchodku by na ňom mohol chodiť, avšak bude  musieť  absolvovať školenie. Ďalší problém je 
garáž. Po rozsiahlej diskusii  poslanci sa zhodli na kúpe plechovej garáže a odporučili starostke obce 
urobiť prieskum trhu, koľko by tá garáž stala.  
 
 12.  Diskusia:  
         Nakoľko poslanci v rámci diskusie ku každému bodu nemali už žiadne dotazy ani pripomienky,  
diskusia bola uzavretá. 
   
 13.  Z á v e r          
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starostka obce sa poďakovala 

prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončila o 21.45 hod.  

 
 
   
                                                                                                                  ....................................... 
                                                                                                                           Starostka obce 
                                                                                                                          Ľudmila Ďurčáková 
  

Overovatelia zápisnice : 
 
 

Čuhaničová Mária   ....................................... 
 

Geročová  Ľudmila  ....................................... 
 
 

 
 
Zapísala: 
Marta Mišková 

 
 

 


