
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove 

dňa 24. 6. 2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ  

Program rokovania: 

 Otvorenie zasadnutia 

 Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov 

 Rada ZŠ 

 Kontrola uznesenia č. 6/2011 zo zasadnutia OZ 

 Štúdia centra obce Staškov 

 Odsúhlasenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Zb. 

 Materská škola Staškov – návrh na organizáciu na školský rok 2011/2012 

 Materská škola Staškov -  hlásenie o prevádzke v čase hlavných školských prázdnin 

 Zdravob s.r.o., Staškov 

 Úprava rozpočtu Obce Staškov na rok 2011 

 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Staškov  

 Komisia ţivotného prostredia a ochrany prírody 

 Prenájom prebytočného majetku obce – klub pod OÚ 

 VZN Obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ţiaka 

školského zariadenia – príloha č. 2  

 Rôzne 

 Diskusia  

 Návrh  na uznesenie 

 Záver                                                                          

Návrhová komisia: predseda: Mgr. Bartusková Iveta 

                                  členovia:  Mgr. Kubošek Ján  

                                                   Pavol Ďurkáč   

Overovatelia zápisnice:           PhDr. Gabriel Machovčák 

                                                   Jozef Zbončák 

Zapisovateľka: Veselovská Mária 

Hlasovanie za program rokovania: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: sú tu členovia Rady školy, upravíme program rokovania a vsunieme pred 

kontrolu uznesenia Radu ZŠ 

p. Machovčáková Darina – predseda Rady školy ZŠ: prišli sme na zasadnutie a chceli by 

sme poprosiť o prevolenie člena rady školy MUDr. Korduliaka, ţiadame aby boli delegovaní 

do rady členovia, ktorí sa podieľajú na práci v škole, navrhujem Mgr. Sabelovú, pracuje uţ 

dlho v škole s maţoretkami, MUDr. Korduliak sa nepodieľa v škole na ţiadnej práci, deti 

nenavštevujú našu školu, dal ich do inej školy, neprišiel na radu, lebo nedostal pozvánku, ale 

pozvánka mu bola poštou doručená, nemôţeme za to, ţe nemá poštovú schránka, ale poštárka 

mu pozvánku dala na obvyklé miesto 

Mgr. Latka: neviem prečo, pracuje dobre, nebol stíhaný, prečo by mal byť p. Korduliak 

odvolaný 

p. Machovčáková: nikdy nepracoval, ani po delegovaní do rady školy nepracoval, neviem, 

prečo by tam mali byť ľudia, ktorý by škole skôr škodili, hlavne pri odvolaní riaditeľky školy 



Mgr. Latka: p. Mchovčáková nehovoríte pravdu, robil prednášky, pokiaľ nie je odsúdený, 

tak je nevinný 

p. Jurgová: keď hovoríme o p. Korduliakovi, prečo by mal byť v rade školy, nie je príkladom 

v škole 

Mgr. Latka: hovorili ste, ţe neprišiel na radu školy, nedostal pozvánku 

p. Machovčáková: neozval sa, ţe pozvánku nedostal, bolo druhé zasadnutie ohľadom 

riaditeľky a na základe čoho volal, ţe pozvánku nedostal, poštu nosí poštárka, nemajú 

schránku, poštu mu dáva na okno, o pozvánke nie je bezpochybné sa baviť. Zaujímavé je, ţe 

prišiel na radu a akurát bol na tej, kde sa odvolávala riaditeľka školy 

p. Ďurkáč: chcel by som sa k tomu vyjadriť, s p. Korduliakom aj s členmi rady školy som 

kamarát, uţ aj vekovo, máme mladých perspektívnych rodičov, mal by tam byť taký človek, 

ktorý má záujem robiť, jeho deti navštevujú školu, nech sa tajne hlasuje 

Mgr. Kubošek: vek nerozhoduje, našou povinnosťou je to doriešiť 

p. Zbončák: pozvánky boli odoslané poštou, neviem prečo akurát on nedostal pozvánku, keď 

ostatní dostali 

Mgr. Kubošek: a čo píšu noviny, nemusí byť pravda, nebolo voči nemu začaté trestné 

stíhanie, nie je pravda, boli len dve rady školy a na jednej nebol 

p. Machovčáková: sme v rade školy, chceme robiť, rodičia nám dali dôveru, nepedagogickí 

pracovníci, nebolo to zastupiteľstvo 

p. Zbončák: uţ ma oslovilo veľa rodičov, prečo je v rade školy p. Korduliak, nemá v škole 

deti a aké má zásluhy, výsledky p. Sabelovej sú veľmi dobré 

p. Kvašňovský: nehovoríme tu o trestnom stíhaní, ale o morálke 

p. Jurgová: naše deti boli ešte malé, hrali sa na vojakov, dali ste to na internet a chceli ste im 

dať dvojky z chovania 

Mgr. Latka: chcel som im dať dvojky z chovania, ale prišli ste tu riešiť iné veci 

p. Marschalko: mám v škole vnučky a chcel by som, aby sa situácia v škole uţ konečne 

upokojila a vyriešila, trpia tým len naše deti 

p. Zbončák: dávam návrh o hlasovaní o odvolaní p. Korduliaka z rady školy 

Hlasovanie: za 3 / p. Ďurkáč. P. Zbončák, PhDr. Machovčák/ zdr. 6 / p. Dodek, Mgr. 

Bartusková, MDDr. Čulman, p. Belko, Mgr. Latka, Mgr. Kubošek 

Mgr. Kubošek: dávam návrh, aby sme zavolali p. Korduliaka na obecné zastupiteľstvo 

Mgr. Latka: p. Machovčáková dali ste zápisnicu a uznesenie na obec 

p. Machovčáková: nikto tu zápisnicu z obce nepýtal 

OZ ukladá obecnému úradu vyţiadať si zápisnicu a uznesenie z rokovania Rady školy zo dňa 

26.5.2011 a návrh na odvolanie riaditeľky Základnej školy Staškov. 

p. Ďurkáč: dávam návrh aby na budúce OZ okrem p. Korduliaka bola prizvaná aj rada školy 

– členovia OZ ukladá obecnému úradu prizvať na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva 

okrem JUDr. Korduliaka Jozefa aj ďalších členov školskej rady. 

Hlasovanie: za 6 zdr. 3 proti 0 

Ing. Šimčisko: kontrola uznesenia, komentoval, musíme zabezpečiť výber dodávateľa na 

dodávku projektovej dokumentácie centra obce a výber dodávateľa na dodávku projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie – novostavba zariadenia sociálnych sluţieb. Výber 

dodávateľa bude v stredu o 9.00 hod.,  môţu prísť dvaja poslanci na otváranie obálok. Kto by 

mohol prísť, príde p. Zbončák a p. Machovčák.   

Ing. Šimčisko: musíme riešiť sťaţnosť ohľadom reštaurácie po OÚ, poţiadavka na otváracie 

hodiny, máme aj sťaţnosť od Sultana, musíme urobiť VZN na otváracie hodiny.  

Ing. Šimčisko: pokračoval v kontrole uznesenia, Zdravob bude samostatný bod programu 

Štúdia centra obce Staškov 

Ing. Šimčisko: pán projektant priniesol dopracovaný projekt 



projektant: vysvetlil ohľadom projektu, je tu aj zakreslený dom pre dôchodcov, časť centra, 

parkovisko 

Ing. Šimčisko: ak nemáte námietky, schválili by sme projektovú dokumentáciu 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ schválilo štúdiu Centra Obce Staškov predloţenou firmou Archekta s.r.o., Čadca. 

OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť výber dodávateľa na dodávku projektovej 

dokumentácie centra obce pre stavebné povolenie. 

Hlasovanie: za 9 zdr. proti 0   

p. Dodek: treba zrušiť uznesenie, ktorým bolo schválené centrum obce v roku 2009 

OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť výber dodávateľa na dodávku projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie – novostavba zariadenia sociálnych sluţieb. 

Ing. Šimčisko: ďalší bod programu, treba schváliť plat starostu obce podľa nového zákona, 

komentoval ohľadom nového zákona č.154/2011 Zb., ktorý je platný od 1.6.2011.  

Mgr. Bartusková: navrhujem osobný príplatok 20 % 

Ing. Šimčisko: 10 % je v rozpočte 

p. Dodek: navrhujem taký plat, aký bol 

p. Zbončák: keby si chcela viac, chýba nám to v rozpočte, navrhujem aby sa plat upravil tak, 

aký bol. Pôvodný plat starostu bol schválený na 1692 €. Budeme hlasovať za terajší plat: 

1 692 € / 1522,62 € + osobný príplatok 11,12 %/.   

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostovi s účinnosťou od 1.6.2011 1692 €. 

Materská škola Staškov – návrh na organizáciu na školský rok 2011/2012 

p. Smrečková: komentovala, materiály na preštudovanie ste mali doma 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0  

Materská škola Staškov – hlásenie o prevádzke v čase hlavných školských prázdnin 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: v Materskej škole bola inšpekcia z KŠÚ v Ţiline, zápisnica bola bez závad. 

Zdravob s.r.o., Staškov 

Ing. Šimčisko:  za záväzky s.r.o. neručia spoločníci, aţ na to ţe spoločníci vklady nesplatili, 

malo sa to splatiť, polovica sa mala dať pred zápisom a druhá po zápise. Vklady spoločníkov 

sa nemali vrátiť. 

Pán Dodek sa vzdal, ale to nie je účinné. 

p. Dodek: bol som za právnikom, urobil také kroky, ako by to malo byť, pokúšal som sa 

zvolať valnú hromadu, prišiel len p. Čulman, ostatní lekári neprišli, nebol záujem. Nemám 

záujem to uţ teraz spätne riešiť. Mal som snahu to riešiť. V takomto stave sa s tým nedá nič 

robiť a riešiť to, neprebehli dedičské konania, vklady sa nemali vrátiť. Túto spoločnosť chcel 

kúpiť p. Čuboň, ale nebol záujem o odpredaji. 

Mgr. Latka: keby neboli prišli pokuty z daňového úradu, ani by sme to neriešili. Prišli 

pokuty, narastajú penále. Keď si sa chcel vzdať konateľa, malo sa to riešiť na valnej hromade. 

Okresný súd v Ţiline Ťa nemôţe vymazať z registra, keď uţ nikto nie je, MUDr. Čulman 

zomrel. Dávam návrh na uznesenie, aby obecný úrad oslovil Okresný súd v Ţiline, aby zrušil 

výmaz p. Dodeka a priloţiť úmrtný list.  

p. Dodek: s.r.o bola zriadená pre zdravotné stredisko, ktoré dostali bezplatným prevodom, 

budova je majetkom obce. V 8/2010 som poţiadal Okresný súd v Ţiline o výmaz, ešte MUDr. 

Čulman ţil 

Mgr. Kubošek: spoločnosť určite bolo treba, je to problém ţe sa to neriešilo. Malo sa to 

riešiť a sú tu veľké riziká pre obec. Treba sa ešte poradiť s právnikom, ako tú spoločnosť 

zrušiť, museli sa dávať daňové priznania. To nikto nevedel, ţe sa nedali daňové priznania. 

Ing. Šimčisko: konali sme, chceli sme zrušiť spoločnosť, ale zistili sme ţe spoločnosť má 

dlhy a preto sa to nedá zrušiť. 



Mgr. Latka: v r. 2006 bolo uznesenie, ţe treba vysporiadať majetkové vzťahy a zrušiť 

spoločnosť. Je zaujímavé, ţe staré zápisnice uţ nie sú na internete. Je uţ rok 2011 a kto to má 

dať do poriadku, len aby sme na to nedoplatili. Treba osloviť Okresný súd v Ţiline aby to 

zrušil a priloţiť úmrtný list. 

p. Dodek: mal som záujem, aby sa to vyriešilo. 

p. Zbončák: spoločnosť sa javí ako funkčná, dá sa ešte zvolať valnú hromadu, treba ísť 

cestou valnej hromady. Treba hľadať nejaké riešenie, netreba vyťahovať staré veci, treba 

riešiť nové veci a byť s tým informovaní. 

Ing. Šimčisko: môţeme to riešiť, ale museli by sa vrátiť vklady 

Ing. Gajdošík: treba si uvedomiť, ţe je to úplne iný právny subjekt 

Ing. Šimčisko: materiály na preštudovanie od právnika som poslancom dal 

Hlasovanie: za návrh Mgr. Latku: poţiadať Okresný sú v Ţiline o zrušenie výmazu p. Dodeka 

z  registra.  Za: 1 / Mgr. Latka, zdr. 8 proti 0 

Úprava rozpočtu Obce Staškov na rok 2011 

Ing. Šimčisko: komentoval, treba doriešiť asfaltovanie, urobiť projektovú dokumentáciu, 

zlegalizovať urobené práce. 276 tis. euro sme dali do kapitálových výdavkov. Prišla zmluva 

na protipovodňové, máme na to 10 pracovníkov, zvýšili sa výdavky na stravu.    

Ing. Šimčisko: poslanci dávajú – ukladajú kontrolórke obce, aby kontrolovala školu, keď je 

správa,  musím konať, urobiť opatrenia. 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu obce: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3 Obce Staškov na rok 2011. 

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Staškov 

Mgr. Kubošek: preštudoval som to, je to dobrá vec, je tu aj škodová komisia 

Mgr. Latka: treba to dobre preštudovať, poslanci v jednej obci odpustili neprávom dlh, 

potom to riešil prokurátor  

Mgr. Kubošek: dal by som návrh, aby tie materiály prešla finančná komisia 

Hlasovanie: za 8 zdr. 4 proti 0 

OZ ukladá obecnému úradu predloţiť finančnej komisií na prehodnotenie „ Zásady 

hospodárenia s majetkom Obce Staškov“. 

Komisia životného prostredia a ochrany prírody 

Ing. Šimčisko: navrhol som aby v obci pracovala táto komisia, p. Machovčák hovoril, ţe by 

robil predsedu, treba to schváliť aj členov komisie: p. Annu Matlákovú, Ing. Stanislava Jurgu, 

p. Štefana Jakubíka, p. Tomáša Šperku a p. Teréziu Šupčíkovú 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: treba schváliť: 

Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

ktorá bude zloţená z poslancov: MDDr. Čulman Ladislav, Mgr. Bartusková Iveta, Jozef 

Zbončák, Mgr. Ján Kubošek, Pavol Ďurkáč, Ján Belko, Mgr. Jozef Latka, PhDr. Gabriel 

Machovčák 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Prenájom prebytočného majetku obce – klub pod OÚ 

Ing. Šimčisko: bolo na minulom OZ, bol daný predbeţný súhlas 

OZ schválilo prenájom p. Oľge Bagovej, bytom Staškov č. 400 – nebytové priestory / klub 

pod OÚ/ o výmere 98,70 m
2
 v cene 17,04 € / 1m

2
. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

VZN Obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka 

školského zariadenia  - príloha č.2. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Rôzne: 

Dodatok č. 1/2011 k zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Staškove. 



Ing. Šimčisko: v dodatku je doplnený čl. 2 – odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne 

vyhlásili, ţe svoj mandát budú vykonávať bez odmeny. Budeme hlasovať. 

Hlasovanie: za 9 zdr.0 proti 0 

Odovzdanie objektu starej školy č. 90  do správy Obce Staškov. 

Ing. Šimčisko: treba to schváliť 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: treba umiestniť kolotočárov, dohodli sme sa ţe budú pri štadióne TJ 

p. Ďurkáč: keď vlastník pozemkov chce pozemok prenajať kolotočárom, musí dať aj vodu, 

vlastne všetko. 

Ing. Šimčisko: Ing. Machovčák Stanislav chce zameniť pozemok s Obcou Staškov v lokalite 

pri ihrisku, s parc. č. CKN 1256/15 – vlastník Ing. Machovčák a časťou parc. č. EKN 

10803/1, totoţná CKN 1267/2  - vlastník Obec Staškov. Pri zámene treba urobiť znalecký 

posudok. 

OZ schválilo predbeţný súhlas o zámene pozemkov. Náklady na geometrické plány 

a znalecké posudky budú rozdelené rovnako medzi oboch vlastníkov. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 2 / Mgr. Latka, Mgr. Kubošek/. 

Ţiadosť ZO Slovenského zväzu včelárov v Čadci o finančný príspevok na výrobu 

reprezentačnej vlajky. 

OZ schválilo 50 €.     Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť: Kotuľová Beáta, Staškov č. 541 – poţiadavka na vyasfaltovanie prístupovej cesty 

k rodinnému domu. 

OZ uloţilo stavebnej komisií zaujať stanovisko k uvedenej ţiadosti. 

Ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy p. Martin Starchoň a manţ. Veronika Staškov č. 858/1 

v polyfunkčnom bytovom dome č. 858 na dobu troch rokov. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy p. Hrušková Helena Staškov č. 858/4 v polyfunkčnom 

bytovom 

dome č. 858 na dobu troch rokov. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy p. Pálenikovej  Vlaste, Staškov č. 858/10 

v polyfunkčnom bytovom dome č. 858 na dobu troch rokov. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť p. Perďochová Alena o splátkový kalendár na nezaplatený nájom za rok 2010 vo 

výške 1 187 €. 

OZ schválilo splátkový kalendár pre p. Perďochovú Alenu Staškov č. 589/4 s tým, ţe dĺţne 

nájomné vo výške 1 187 € zaplatí do konca roka 2011. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť o sociálnu výpomoc p. Jurica Pavol, Staškov č. 463. 

Sociálna komisia navrhla 80 €. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť o sociálnu výpomoc: Stanislav Pálenik, Staškov č. 61. 

Sociálna komisia zamietla ţiadosť. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

p. Ďurkáč: bol som s p. Haladejovou ohľadom odkúpenia pozemku od obce, chce si prekopať 

kanalizáciu, hovorila ţe jej to stavebná komisia schválila, len ja som bol proti. Treba sa 

k tomu vrátiť. 

p. Haladejová: chcela by som predloţiť ţiadosť o odkúpenie pozemku. 

Mgr. Latka: treba sa pozrieť na mapu, pokiaľ ma Jednota pozemok, zmerať to a potom 

rozhodneme. 

p. Ďurkáč: pozrieme to ešte na mape u p. Hurinovej 



Diskusia: 

Ing. Šimčisko: treba povedať o projektoch – cesty, chodníky, centrum obce, dom dôchodcov. 

Čo sa týka telocvične, bude posúdená koncom roka. Na telocvičňu dáme nový projekt. Bol 

daný projekt na rozhlas, bioodpad, starú školu. Čo bola kontrola na vodu, prišla pokuta 100 €.  

Bol vykonaný vládny audit, treba vrátiť 450 € za školu. Čo sa týka triedy prídu dve skupiny 

zo Zvolena kontrolovať, jedna do školy a druhá na úrad. 

Ing. Šimčisko: máme tu odpredaj pozemkov pri futbalovom ihrisku. Obec odkúpi od 

vlastníkov. Budeme hlasovať. 

Mgr. Latka: je tam viac vlastníkov, pozemky môţu ponúknuť na odpredaj vlastníkom, 

nemôţu to len tak predať, musí byť predkupné právo. 

Mgr. Kubošek: ja s tým tieţ nesúhlasím. Treba to odloţiť na budúce OZ. 

p. Belko: u Belkov pod p. Chylíkom je veľká skládka, treba to odstrániť. V decembri  2010 

sme písali ohľadom vlakovej zástavky na niţnom konci, ale zatiaľ sa nič nezmenilo. 

Ing. Šimčisko: boli tu zo ţelezníc, ponúkli len spolufinancovanie, nemajú na to peniaze  

Mgr. Latka: bolo prijaté uznesenie ohľadom neplatičov, chcem sa opýtať či sa s tým niečo 

robí. 

Ing. Šimčisko: áno, dali sme to právnikovi. 

Mgr. Latka: dávam návrh, aby bol na budúce zastupiteľstvo predloţený súpis obecných lesov 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: dávam návrh aby bol predloţený projekt, z kotolne by mali ísť rúry do pergoly, 

má to byť po telocvičňu, treba to skontrolovať. Ďalej ţelezničný prechod do Olešnej je v zlom 

stave. Chcem sa ešte opýtať či je na telocvičňu list vlastníctva. Je záujemca na bytovku. 

Ing. Šimčisko: prechod sa bude opravovať, na bytovku zatiaľ nie je záujemca, bola verejná 

súťaţ. 

Mgr. Latka: čo sa týka  gátra, v akom je to stave 

Ing. Šimčisko: gáter rieši právnička 

Mgr. Latka: chcel by som vidieť petíciu, ktorá bola proti odvolaniu riaditeľky ZŠ, chcem ju 

predloţiť 

Ing. Šimčisko: dal som to preskúmať na školský úrad do Rakovej p. Brisudovej, skúma to 

a upozorňuje, ţe rada školy, jej zriadenie bolo potvrdené zriaďovateľom na dobu štyroch 

rokov. K odvolaniu riaditeľky ZŠ neboli SŠÚ Obec Raková k dátumu šetrenia petície 

doručené ţiadne zákonné preukázateľné závaţné dôvodné vyjadrenia /správy, rozhodnutia/ 

vydané resp. potvrdené príslušným orgánom, ktorý také tvrdenie môţe v zmysle legislatívy 

vydať, na základe ktorých by boli splnené zákonné podmienky na odvolanie.  

Mgr. Latka: v uznesení č. 5/2011 z 6.5.2011 písm. A/ bod 15 schvaľuje úpravu rozpočtu pre 

rok 2011 v rozpočte ŠJ pri ZŠ Staškov v poloţke mzda vedúcej ŠJ v rámci zníţenia 

pracovného úväzku od 1.7.2011 úväzok zníţiť na polovičný. Uznesenie je nezákonné, treba 

dať stanovisko k bodu uznesenia, dávam návrh na zrušenie uznesenia. 

Hlasovanie: zrušenie uzn. č.5/2011 písm. A/ bod 15:  za 1 zdr. 8 proti 0: treba si dobre 

preštudovať dve vyhlášky 366/2007, 330/2009 Zb. 

OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Poslanci dali návrh na ukončenie diskusie. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Mgr.  Bartúsková:   prečítala návrh na uznesenie 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

          

Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o  15.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť. 



 

Ing. Šimčisko Ladislav 

     starosta obce 

 

 

I. overovateľ                                                                            II. overovateľ 

PhDr. Gabriel Machovčák                                                   Jozef Zbončák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

     

 

 

 

 


