Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky
Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúčky, konaného dňa 16.06.2021
v sále obecného úradu
__________________________________________________________________________
Prítomní:
- 8 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lúčky (ďalej len: „OZ“) podľa prezenčnej listiny
- starosta Obce Lúčky Branislav Hrbček
- zapisovateľka Mgr. Zuzana Dludíková
- ostatní prítomní
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie 1.4.2021 – 1.6.2021.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
Schválenie záverečného účtu obce
a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu 2020
b) správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
c) schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie
d) použitie prebytku hospodárenie na tvorbu rezervného fondu
8. Čerpanie rezervného fondu.
9. Odpustenie poplatku za Školský klub detí v období mimoriadneho stavu.
10. Návrh VZN o umiestňovaní reklamných stavieb a iných informačných, reklamných
a propagačných zariadení na území obce Lúčky.
11. Predaj časti pozemku na parcele E-KN 1736/1 – majetku vo vlastníctve obce.
12. Zámena pozemkov – Markuška.
13. Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce Lúčky
14. Voľba prísediacich pre Okresný súd Ružomberok.
15. Vydanie Záväzného stanoviska k realizácii stavby parkovacej plochy P1 – Kúpele
Lúčky.
16. Informácie o činnosti komisií.
17. Aktuálne otázky, rôzne, diskusia.
18. Záver.

K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Tretie zasadnutie OZ v roku 2021 otvoril o 16:30 hodine privítaním všetkých prítomných starosta
obce. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. OZ
je verejné.

Hlasovanie poslancov:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

Starosta upozornil poslancov a prítomných hostí, že zastupiteľstvo bude nahrávané.
K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Poslanci obdržali program zasadnutia prostredníctvom mailu.

Starosta vyzval poslancov za hlasovanie schválenia programu dnešného rokovania OZ.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č.22/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.

K bodu 3 programu OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku zápisnice bola určená zamestnankyňa obce Mgr. Zuzana Dludíková.
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Ing. Katarína Pechová, Peter Mišík.
Za členov návrhovej komisie boli starostom obce navrhnutí: Martin Zachar, Ing. Petra
Moravčíková, Tomáš Holička.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č.23/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 4 programu OZ
Kontrola plnenia uznesení
Poslanci plnenie prijatých uznesení obdržali prostredníctvom e-mailovej pošty. Starosta obce
vyzval poslancov k otázkam k plneniu prijatých uznesení. Poslanci k plneniu prijatých uznesení
nemali žiadne pripomienky. Kontrola plnenia prijatých uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice.

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 24/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o kontrole plnenia uznesení.

K bodu 5 programu OZ
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie 1.4.2021-1.6.2021
Ing. Michaela Juríková – prečítala správu HK o výsledkoch kontroly za obdobie 01.04.202101.06.2021. Poslanci berú na vedomie správu HK. Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 25/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 6 programu OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Poslanci nemali k plánu kontrolnej činnosti žiadne pripomienky. Plán kontrolnej činnosti tvorí
prílohu č.2 k tejto zápisnici.
Starosta vyzval poslancov za hlasovanie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 26/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 7 programu OZ
Schválenie záverečného účtu obce
a) Odborné stanovisko prečítala poslancom hlavná kontrolórka obce Ing. Michaela
Juríková, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.
b) Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a tvorí prílohu č.4 tejto
zápisnice.
c) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie poslanci nemali k návrhu záverečného účtu žiadne pripomienky. Návrh záverečného
účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce.
d) Použitie prebytku hospodárenie na tvorbu rezervného fondu
Rozdelenie usporiadania prebytku rozpočtu obce vo výške =105052,47 € nasledovne:

Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 27/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 8 programu OZ
Čerpanie rezervného fondu
Čerpanie rezervného fondu je nasledovné:
- nákup ekologického posypového materiálu
- rekonštrukcia pomníkov v hornom a dolnom cintoríne
- oprava výtlkov a mostu Krivý Kút
- nové brány na cintorín

5.000,-€
7.000,-€
5.000,-€
8.500,-€

Poslanci nemali k čerpaniu rezervného fondu žiadne pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 28/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

Starosta obce - upozornil, že kedykoľvek sa tie sumy môžu meniť, bude sa to dofinancovávať.
Čerpanie rezervného fondu budem vždy navrhovať do takej výšky, aby bolo zachované
uloženie na jednomesačný chod obce a na prípadné prvoradé investície. Čo je presadzujem
v tomto období to je jednoznačne a to - výstavbu nájomnej bytovky, kde budeme potrebovať

finančné krytie od obce min. vo výške 45000 € , nakoľko inžinierske siete nie sú oprávnené
výdavky a o ostatnej spoluúčasti viete, nakoľko tento rozpočet už bol k dispozícií. Skúsil by
som najprv jednou bytovkov a uvidíme. No samozrejme suma sa môže meniť vzhľadom
k okolnostiam. Minulý rok bolo dobré hospodárenie obce. Ak vás niečo napadne, do
najbližšieho zastupiteľstva predložiť návrh na čerpanie rezervného fondu.
Ing. Katarína Pechová – čo s prerábkou škôlky – kanalizácia vo WC a aj oplotenie škôlky?
Starosta obce – Oplotenie sme boli merať. Treba vyrobiť cca 33 m oplotenie. Momentálne je
problém zo železom na trhu, musíme počkať, kým sa dopyt neustáli. Čo sa týka toaliet, máme
v fonde na polovicu prerábky, musíme našetriť druhú a pustíme sa do rekonštrukcie.
Momentálne je priorita kuchyňa, ktorá by nám neprešla hygienou a momentálne ju prerábame.

K bodu 9 programu OZ
Odpustenie poplatku za Školský klub detí v období mimoriadneho stavu
Starosta obce – je potrebné odpustenie poplatku za Školský klub detí v období mimoriadneho
stavu a to v mesiacoch 01-03/2021 a tiež deťom, ktoré nenavštevovali školskú družinu
z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré sa vyskytlo aj v škole.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 29/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 10 programu OZ
Návrh VZN č.1/2021 o umiestňovaní reklamných stavieb a iných informačných,
reklamných a propagačných zariadení na území obce Lúčky
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN o umiestňovaní reklamných stavieb a iných
informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce Lúčky žiadne
pripomienky.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 30/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 11 programu OZ
Predaj časti pozemku na parcele E-KN 1736/1 – majetku vo vlastníctve obce

Starosta obce – jedná sa o pozemok vo vlastníctve obce E-KN 1736/1 pred domom
Hlbočanovcov (p. Eva Smolková). Poslanci skonštatovali, že pozemok sa neodpredá ale dá sa
do bezodplatného užívania žiadateľke.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 31/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 12 programu OZ
Zámena pozemkov - Markuška
Starosta obce – posielal poslancom 2 ks GP. Jeden je od p. Vanovčana, nakoľko sa menila
bonita pôdy. Druhý GP je od p. Mičudu.
Jedná sa o zámenu pozemkov s KÚPELE LÚČKY a.s. vo výmere 210 m2 pri Markuške za 210
m2. Okolie Markušky bude tým pádom naše a ostatné bude Urbariát PS Lúčky. Potrebujeme to
na to, aby sme mohli stavať na Markuške a je to potrebné k celému procesu stavebného
konania.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 32/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 13 programu OZ
Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce Lúčky
Starosta obce – vyradenie neupotrebiteľného majetku obce Lúčky tvorí prílohu č.5 tejto
zápisnice.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 33/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 14 programu OZ
Voľba prísediacich pre Okresný súd Ružomberok
Na základe žiadosti z Okresného súdu Ružomberok je potrebné určiť 2 prísediacich na súd
z našej obce na funkčné obdobie 2022-2024. Starosta navrhuje doterajšieho prísediacu p. Jána
Melku r. Melku, nar. 20.12.1950, bytom Lúčky 574 a novú prísediacu Hedvigu Senkovú, rod.
Vrzgulovú, nar. 04.01.1955, bytom Lúčky 435.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 34/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 15 programu OZ
Vydanie Záväzného stanoviska k realizácii stavby parkovacej plochy P1 – KÚPELE
LÚČKY
Starosta obce – prišla žiadosť od KÚPELE LÚČKY a.s. o záväzné stanovisko k realizácii
stavby parkovacej plochy P1 – KÚPELE LÚČKY. Jedná sa o novú parkovaciu plochu pri
teplárni kúpeľov.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 35/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 16 programu OZ
Informácie o činnosti komisií
Finančná komisia – Ing. Petra Mihoková – komisia zasadala 21.04.2021.
- Starosta obce oboznámil členov finančnej komisie o stretnutí sa zástupcov firmy CBA
VEREX. Na základe stretnutia sa dohodli, že obec i firma CBA Verex dá vypracovať technické
zhodnotenie budovy priestorov ktoré má CBA VEREX v nájme. Obec vyčísli reklamné
plochy, plochy na zásobovanie a plochy verejného priestranstva na uskladnenie plynových
fliaš firmy CBA VEREX. Členovia finančnej komisie tieto plochy fyzicky pomerajú.
- Členovia komisie sa dohodli o vypracovaní nového VZN o reklame.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 36/2021
Hlasovanie:

Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

Poslanci jednohlasne schválili informáciu o činnosti komisie.

K bodu 17 programu OZ
Aktuálne otázky, rôzne, diskusia
Starosta obce – projekt ohľadne vodopádu z MAS z PPA, ako viete už asi 2-3 roky sa nič
nehýbe, bolo by lepšie aby sme sa začal s tým zaoberať, že ak nebude nebudú projekty
prechádzať bolo by dobré z MAS odísť. Každá aktivita v MAS niečo stojí, každá informácia
alebo vypracovaný projekt. Je to v poriadku ale vždy sa tam platí príspevok, výhodu som videl,
že je tam tento projekt na vodopád. Projekt sa vypracoval, je perfektný. Ale bohužiaľ, žiadne
informácie už asi 3 roky. Budem rokovať s p. riaditeľom MAS, že ak mi nedá žiadne
vysvetlenie čo s tým projektom bude. Bude najlepšie si to možno zaplatiť sami a nebudeme
čakať na MAS.
- prišla zmluva na spolufinancovanie školského úradu budeme platiť ako spoluúčasť približne
63,-€ mesačne
- firma ENVI-PAK nám súhlasí s podmienkami, ktoré predložila obec na zvoz triedeného
zberu, t.j. navýšenie zvozov. Tu sa ukázala efektivita, mať vlastný kuka voz. Nárast poplatkov
za smeti nebude taký enormný, ale bude pomalší ako v okolitých obciach, kde sa poplatok
začína na 25 € a vyššie. Pravdepodobne nám schválený nárast zvozov pokryje i poplatky za
BRKO.
- získali sme dve dotácie na knižnicu, celkovo asi 2.500,-€ z VÚC
- pokračujeme na projekte areálu Markuška
- začali sa práce na zbernej nádrži pre nové hrablice
- ukončená revitalizácia oporného múru p. Ferletjaková
- nájomné byty – potrebuje stanovisko poslancov k pokračovaniu konania na stavanie
nájomných bytov s p. Fajnorom a získaval informácie ohľadom výstavby nájomných bytov. Do
budúcna to bude činiť okolo 40 tis. Eur. Lokalita je pri škole, iná lokalita sa zatiaľ nenašla.
Hlasovanie poslancov za opätovné začatie rokovania na výstavbu bytovky, na základe ankety:
ZA:8 (Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter Mišík, Ing. Petra
Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.)
PROTI: 0
ZDRŽALI: 0
- dočasná dohoda s firmou CBA Verex a.s.
- zakúpené vozidlo MAN v prevádzke
- pokračujú práce na revitalizáciu cintorína (brány)
- rekonštrukcia kuchyne, jedálne a kancelárske priestory v škôlke
- výstavba altánku (prestrešenie v ZŠ)
- spoločný projekt s kúpeľami- Chodník umelcov. Povie o tom viac Ing. Petra Mihoková –
nadácia KIA motors je tam 1.000€ do knižnice, regionálne dotácie zo ŽSK je 1.100,-€. Dával
sa projekt ešte na VUC 3.000,-€ a ešte čakáme na ďalšie projekty asi 3-4 tak uvidíme. Teraz
pracujem na dotáciách na odpady a dotáciu pre informačné centrum. Čo sa týka náučného
chodníka umelcov, je to iniciatíva kúpeľov, chcú obnoviť chodník poza KD Choč a odtiaľ sa
bude schádzať k Aqua parku alebo na Holý Kopec. Budú to vlastne dva okruhy, každý bude
mať 1,3 km. Chodník bude venovaný umelcom – Tadeáš Salva, Dominik Ševc, Andrej Plávka,

Jožko Piťo, Milan Michal Harminc, kde budú náučné panely a tématické lavičky. Časť okruhu
bude obnovovať obec a časť už obnovili kúpele.
- oprava a rekonštrukcia škôlkarskej záhrady (zámková dlažba, nový stojan, nové hojdačky,
nové značky)
- do družiny nová pracovná sila na ½ úväzok (hlási sa veľa detí)
- obhliadka v zdravotnom stredisku, je potrebné riešiť priestory na zdravotnom stredisku
- mliekomat funguje (syry, žinčica)
- žiadosť Michal Pokorný, aby sa založilo združenie alebo organizáciu – zákaz tuhého paliva
v obci Lúčky, zákaz povoľovať krby.
- žiadosť Michal Pánis
- zastavené stavby garáže p. Mészárosová a p. Matula
- zriadenie komisie na vybavovanie sťažností, treba do budúceho zastupiteľstva navrhnúť
členov komisie z radu poslancov a poprípade zamestnancov OcÚ
- žiadosť od Jánoš s.r.o. – poskytnutie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je vo vlastníctve obce,
ktorú obhospodarujú. Zmluvu navrhuje podpísať, ale s podmienkou najkratšej doby trvania t.j.
do roku 2025.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie:
Hlasovanie poslancov:
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽALI: 0
- stretnutie s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok a Povodím Váhu – v rámci akcie
výstavby chát hore pri horárni, zistil sa havarijný stav na vodárenskom potrubí a toku. Bude sa
tam podpisovať vecné bremeno pod cestu, kde ide potok.
- žiadosť Marek Česák – osadenie stánku pred vodopád
Odpoveď - vizualizácia stánku nie je možná a trebať hľadať inú lokalitu, nakoľko tam obec
plánuje osadiť toalety.
Hlasovanie poslancov:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽALI: 0

Ing. Katarína Pechová – nie je možné spraviť detské ihrisko pri zelenom domčeku, kde bude
oddychová zóna? Starosta obce – detské ihrisko sa plánuje do budúcnosti pri škole,
futbalovom ihrisku a pri Markuške.
Ing. Petra Mihoková – stĺpiky na vodopáde sa opravia? Chodia tam po večeroch motorkári.
Starosta obce – plánujú sa tam osadiť nejaké prírodné zábrany.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu uznesenia v znení v akom bolo uvedené v podkladoch.
Bolo prijaté uznesenie č. 37/2021
Hlasovanie:
Za

8

Proti
Zdržal sa
Neprítomní
Nehlasovali

0
0
1
0

Radovan Bobček, Anton Holička, Tomáš Holička, Ing. Petra Mihoková, Peter
Mišík, Ing. Petra Moravčíková, Ing. Katarína Pechová, Martin Zachar.

Michal Pecho

K bodu 18 programu OZ
Záver
Starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť na treťom zasadnutí OZ.

Zapísala: Mgr. Zuzana Dludíková

Overovatelia:
Ing. Katarína Pechová

Peter Mišík

Starosta obce: Branislav Hrbček

