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Vydrník

č.55

______________________________________________________________________________
číslo: 12/2020

Vo Vydrníku 05.06.2020

Z Á P I S N I C A
napísaná v priebehu 12. riadneho / mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Vydrníku, konaného dňa 05. júna 2020 v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku.
Prítomní :
Mgr. Jozef Bizoň – starosta obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva: 1. Barabas Martin
2. Kroščen Miloš
3. Kukura Anton
4. Ing. Dická Božena
5. Bc. Gurník Peter
6. Šabla Patrik
7. Slavkovský Tibor
8. Kollár Ladislav
Neprítomný-ospravedlnený:

1. Gallovič Peter

Ďalší prítomní : Mgr. Lesnická Darina, Zuzana Pitoňáková – zamestnankyne obce,
Ing. Matfiak- kontrolór obce
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že
všetci poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku boli na toto písomne a včas pozvaní.
Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 8
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je
v zmysle §2 odst.2 zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznášania schopné.
PROGRAM:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecného úradu za posledné obdobie
5. Správa kontrolóra z kontroly v rozpočtovej organizácii-ZŠ
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2020
7. Stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Vydrník za rok 2019
8. Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
9. Schválenie Záverečného účtu Obce Vydrník za rok 2019
10. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2020

11. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020
12. Predloženie podkladov k rozšíreniu cintorína a prerokovanie návrhov do pripravovaného
nového Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Vydrník
13. Prerokovanie návrhu pripravovaného VZN o premávke na pozemných komunikáciách
na území obce Vydrník
14. Schválenie zápisu v obecnej kronike, pamätnej knihe jubilantov a v obecnom albume za
rok 2018-2019
15. Implementácie poslancov a záver

K bodu 1 - Otvorenie a schválenie programu rokovania
Starosta obce Jozef Bizoň zvolal v zákonom stanovej lehote zasadnutie obecného
zastupiteľstva na 19.00 hodinu, na ktoré pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie otvoril a viedol. Zasadnutia sa zúčastnilo osem poslancov, poslanec Gallovič
svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Starosta obce v úvode zhodnotil trojmesačné obdobie koronavírusu, ktoré predchádzalo
dnešnému zasadnutiu, poďakoval všetkým zamestnancom aj občanom obce za trpezlivosť
a pomoc pri rešpektovaní zavedených hygienických opatrení a predniesol prítomným
pripravený program zasadnutia, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.
Obecné zastupiteľstvo bolo verejné za dodržania predpísaných opatrení - 2 metrových
vzdialeností medzi prítomnými a s ochrannými rúškami na prekrytie dýchacích ciest.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje prednesený program rokovania.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Dická, Slavkovský, Šabla, ktorí boli tiež určení
za overovateľov zápisnice a za zapisovateľku bola určená Lesnická.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
1. schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Dická, Slavkovský, Šabla,
2. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľky: Mgr. Lesnická,
b) overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Dická, Slavkovský, Šabla.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal poslancom prijaté uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, že uznesenia sa plnia nasledovne:
- uznesenie č.88/2019 a 98/2019 – prístavba Obecného domu – nesplnené
- uznesenie č. 61/2019 – založenie obecnej s.r.o. - nesplnené
- uznesenie č. 131/2020 – oprava miestnych komunikácií – plní sa.
Ostatné prijaté uznesenia boli splnené.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 4 – Správa o činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval prítomných o činnosti, ktorú vykonával na obecnom úrade od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- starosta oboznámil prítomných už na minulom zasadnutí s ponúkaným zámerom
rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci pre 96 svietidiel LED30W (teraz máme halogénové
lampy) firmou Slovenská energetika, poslanec Gallovič žiadal pripraviť a predložiť finančný
rozpočet a ďalšie, min. dve finančné ponuky, starosta doplnil informáciu, že posledná
rekonštrukcia VO sa konala v r.2014 v rámci projektu obce „Regenerácia sídla VydrníkInfraštruktúra“, správca verejného osvetlenia Ján Bohmer sa vyjadril, že verejné osvetlenie
funguje doteraz bez problémov s nastaveným šetriacim modulom, starosta navrhol urobiť
energetický audit súčasného verejného osvetlenia,
- dokončená bola projektová dokumentácia na prístavbu Obecného domu so zapracovanými
úpravami pôvodného rozpočtu, oproti predchádzajúcemu finančnému rozpočtu prístavby tento
je o 47 000 eur nižší, obec dala požiadavku firme ABIZ na spracovanie verejného
obstarávania dodávateľa stavby,
- obec v spolupráci s p. Baldovskou pripravuje v súčasnosti ďalšie výberové konanie na
obsadenie voľných pracovných miest terénneho sociálneho pracovníka a terénneho
pracovníka v rámci už prebiehajúceho projektu obce,
- obec plánuje zveľadiť priestory v strede obce, tzv. námestie, preto bol starostom obce

prizvaný architekt Radoslav Ivan, ktorý by mal spracovať ucelený návrh budúceho námestia
zakomponovaný do architektúry celej obce ( malo by sa tam nachádzať pódium, predajné
stánky, parkovisko, odkazy a prepojenia s turistickými značkami, ktoré prechádzajú obcou
a pod.). Keďže samotný projekt by stál obec cca 3200 eur, obec počíta s možnosťou zapojenia
sa do výzvy o získanie financií z európskych fondov,
- starosta informoval o zmene zamestnankyne na úseku preneseného výkonu štátnej správy na
úseku stavebného poriadku. Od 01.06.2020 túto činnosť vykonáva Mgr. Mazurová a utorky
budú stránkovými dňami pre občanov,
- na základe prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia,
starosta obce oslovil listom vlastníkov pozemkov v časti chotára Veľké Krátke, na ktorých
pozemkoch obec plánuje postaviť novú miestnu komunikáciu, s možnosťou bezodplatného
darovania svojho podielu obci. V súčasnosti obec nedisponuje ešte všetkými vyjadreniami,
väčšina oslovených však súhlasí s bezodplatným prevodom svojho podielu s tým, že
vybudovaním miestnej komunikácie k takto vzniknutým novým potencionálnym pozemkom
na výstavbu rodinných domov, budú tieto pozemky mať vyššiu predajnú cenu. Od oslovených
vlastníkov, ktorí nesúhlasia s bezodplatným prevodom, obec pôdu odkúpi. Prioritou však je
najprv riešiť prístup na plánovú komunikáciu a to cez parc. č.338, preto bol daný návrh
odkúpiť túto parcelu o výmere 5969 m2 za cenu ornej pôdy a to 0,20 eur/m2,
- keďže sa v súčasnosti rušia hygienické opatrenia na zabránenia šírenia sa koronavírusu,
v najbližšej budúcnosti bude zasadať stavebná komisia, ktorá sa bude zaoberať návrhom
rozšírenia cintorína, čiernymi stavbami v obci, územným plánom a prevodom pozemkov SPF
do vlastníctva obce.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu starostu obce o činnosti
obecného úradu.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 5 – Správa kontrolóra z vykonanej kontroly v rozpočtovej organizácii
Poverením obecným zastupiteľstvom z predchádzajúceho zasadnutia kontrolór obce vykonal
v rozpočtovej organizácii - Základnej škole s materskou školou Vydrník kontrolu zameranú
na efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami v oblasti miezd a poistných odvodov.
Z kontroly predložil poslancom správu v ktorej konštatoval, že nenašiel porušenie zákonov
v oblasti zaradenia zamestnancov školy do platových tried a stupňov, tzv. nárokovateľných
zložiek funkčného platu. Ostatné nenárokovateľné zložky funkčných platov zamestnancov sa
odvíjajú vždy od množstva finančných prostriedkov v rozpočte daného roka na to určených
tak, aby sa tieto nevracali do štátneho rozpočtu. Poslancom zdôraznil rozdielne financovanie
preneseného výkonu štátnej správy zo štátnych prostriedkov a originálneho financovania
chodu materskej školy a školského klubu cez rozpočet obce.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
vo Vydrníku
berie na vedomie správu kontrolóra z
vykonanej kontroly v rozpočtovej organizácii – základnej škole.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 6 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2020
Kontrolór obce predložil poslancom na schválenie plán svojej kontrolnej činnosti na druhý
polrok 2020 s tým, že bude, okrem iného, pokračovať v kontrole rozpočtovej organizácie,
ktorú začal na základe poverenia poslancami už v prvom polroku 2020, keďže sa jedná
o rozsiahlu oblasť kontroly. Poslanci predložený plán jednomyseľne schválili bez dodatku.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II.
polrok 2020.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 7 – Stanovisko kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Vydrník za rok 2019
Celoročné hospodárenie obce za rok 2019 spracované v Záverečnom účte Obce Vydrník
s čerpaním príjmov a výdavkov obce a rozpočtovej organizácie bolo zverejnené na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obecného úradu aj na webovom sídle obce v zákonom
predpísanej lehote. Do dňa dnešného zasadnutia nebola podaná žiadna námietka voči
predloženým dokumentom aj kontrolór obce zhodnotil celoročného hospodárenie
s finančnými prostriedkami obce bez výhrad a odporučil obecnému zastupiteľstvu tento
dokument schváliť bez výhrad.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce
k Záverečnému účtu Obce Vydrník za rok 2019.

Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 8 – Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
Obec je povinná podľa §16 ods.3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a niektorých zákonov v platnom znení (zákon o rozpočtových pravidlách) dať si
overiť účtovnú závierku, pozostávajúcu zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámoktabuľkovej a textovej časti, audítorom. Správu Ing. Kutkovej predložil poslancom starosta
obce. Poslanci bez pripomienok správu z overenia individuálnej účtovnej závierky za rok
2019 zobrali na vedomie.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie správu audítora z overenia
individuálnej účtovnej závierky za rok 2019.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 9 – Schválenie Záverečného účtu Obce Vydrník za rok 2019
Poslanci po oboznámení sa s výsledkami záverečného účtu a čerpania rozpočtu obce za rok
2019 pristúpili k samotnému schváleniu tohto dokumentu. Starosta obce predniesol
požiadavku neprítomného predsedu finančnej komisie o predložení čerpania ušetrených
prostriedkov z roku 2019 na prenesený výkon v školstve v prvom štvrťroku 2020 na
plánovaný nákup výpočtovej techniky. Potom poslanci jednomyseľne Záverečný účet Obce
Vydrník za rok 2019 schválili a kladný prebytok hospodárenia schválili použiť na tvorbu
rezervného fondu v plnej výške. Zároveň schválili aj možnosť financovania investičnej akcie
– prístavby Obecného domu z prostriedkov rozpočtu nad rámec už schváleného rozpočtu na
rok 2020 do výšky vysúťaženej ceny stavby.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje
a) Záverečný účet Obce Vydrník a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad,
b) prebytok hospodárenia za rok 2019 použiť na tvorbu rezervného fondu obce,

c) financovanie prístavby Obecného domu nad rámec už schváleného rozpočtu na rok
2020, do výšky sumy z verejného obstarávania, realizovať z rezervného fondu.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 10 – Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2020
Čerpanie schváleného rozpočtu obec spracováva a predkladá MF SR štvrťročne
v predpísaných výkazoch. Poslancom bolo predložené čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov
obce aj rozpočtovej organizácie. Rozpočet príjmov bol tvorený na 27% z plánovaného
celoročného rozpočtu a rozpočet v časti výdavkov bol čerpaný na 15% z celoročného
rozpočtu. Správu o čerpaní rozpočtu zobrali poslanci na vedomie.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu za 1.
štvrťrok 2020.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 11 – Schválenie rozpočtového opatrenia
Starosta obce predložil na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva návrh úpravy
rozpočtu v roku 2020 a to z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov oproti schváleným a z toho
dôvodu možnosť navýšenia výdavkov oproti schváleným. Vyššie príjmy obec dosiahla
z dobropisov z vyúčtovania energií za rok 2019 a refundácie bežných výdavkov na
prefinancovanie nákladov za mesiace 11-12/2019 za AČ a projektu NP PRIM v škole
z dôvodu časového nesúladu. Rozpočet rozpočtovej organizácie bol zvýšený oproti
plánovanému o preplatok energií z vyúčtovania za rok 2019 a o nepoužité fin. prostriedky
z PK v roku 2019, prenesené a zapojené do rozpočtu 2020. Poslanci rozpočtové opatrenie
schválili jednomyseľne.

Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2020.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

Barabas

Dická

/

/

Gallovič

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 12 – Predloženie podkladov k rozšíreniu cintorína a prerokovanie návrhov do
pripravovaného nového Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Vydrník
Už na predchádzajúcom zasadnutí sa poslanci zaoberali možnosťou rozšírenia obecného
cintorína z dôvodu jeho postupného napĺňania hrobovými miestami. Východiskom by bolo
rozšíriť cintorín o plochu 870 m2 za cintorínom smerom na ihrisko a celý obecný pozemok
oplotiť, čím by sa vytvorila väčšia plocha na možné multifunkčné ihrisko pri základnej škole.
Poslanci poverili starostu obce aby dal vypracovať odbornú cenovú kalkuláciu zámeru
terénnych úprav a celkového oplotenia obecného pozemku. Poslanci sa mali možnosť tiež
oboznámiť s Prevádzkovým poriadkom pohrebiska v obci Vydrník a navrhnúť zmeny
a úpravy do pripravovanej novely. Prepracovaný poriadok pohrebiska bude predložený na
schválenie na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku
a) schvaľuje predložené podklady k rozšíreniu cintorína,
b) poveruje starostu obce prípravou cenovej kalkulácie zámeru oplotenia a terénnych
úprav celého pozemku, parc. č. 537/20 a č. 537/21,
c) berie na vedomie návrhy do Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Vydrník.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 13 – Prerokovanie návrhu pripravovaného VZN o premávke na pozemných
komunikáciách na území Obce Vydrník
Starosta obce predložil poslancom návrh pripravovaného VZN obce o premávke a využívaní
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci. Z dôvodu ochrany
rekonštruovaných miestnych komunikácií, nepovolených státí na komunikáciách, množiacich
sa prípadov odstavených vrakov v obci, atď., navrhol poslancom oboznámiť sa

s pripravovaným dokumentom a navrhnúť doplnky a iné úpravy predloženého návrhu. Po
kompletizácii dokumentu bude toto VZN predložené na schválenie. Poslanec Gurník sa pýtal,
kedy sa bude opravovať cesta pod železničným podjazdom smerom do Popradu, avízovanej
na jar 2020. Starosta odpovedal, že zatiaľ sa oprava nebude realizovať.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku berie na vedomie predložený návrh pripravovaného
VZN.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 14 – Schválenie zápisu v obecnej kronike, pamätnej knihe jubilantov a obecnom
albume za roky 2018 - 2019
Obecná kronikárka, Mgr. Gurníková priniesla na schválenie pripravené podklady na
prepísanie do obecnej kroniky za obdobie rokov 2018 a 2019. Ing. Dická, ako predsedníčka
kultúrnej komisie, ich prečítala a zhodnotila, že cca 90% použitých údajov je správnych
a zvyšok po konzultácii s Mgr. Gurníkovou zosúladia a doplnia tak, aby sa zachoval právny
rámec a odporúčané postupy, ktoré si naštudovala. Prepis do kroniky urobí obecná
kronikárka. Poslanci návrh zápisov do kroniky jednomyseľne schválili.
Prijaté uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku schvaľuje zápis v obecnej kronike, pamätnej knihe
jubilantov a obecnom albume za roky 2018 – 2019.
Hlasovanie:
Barabas

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasoval:

/

Dická

Gallovič

/

Gurník

Kroščen

Kollár

Kukura

Slavkovský

/

/

/

/

/

Šabla

/

/

K bodu 15 – Implementácie poslancov a záver
-

poslanec Barabas sa pýtal ako pracuje DHZ v obci – starosta odpovedal, že hasičská
AVIA je v obci, hasiči zo Sp. Štiavnika prídu zaučiť našich hasičov ako sa narába
s hasičskou technikou, teraz máme 15 prilieb a niekoľko hadíc, dňa 21.06.2020 je

plánované stretnutie hasičov, na ktorom sa bude rokovať o vytvorení jednotky na
hasenie osady, z dôvodu prísnych opatrení z dôvodu ochrany proti pandémii COVID19 nebolo možné uskutočniť stretnutie hasičov na deň sv. Floriána, patróna hasičov,
- poslanec Barabas sa pýtal, či krízový štáb obce nemusí zasadnúť a zrušiť prijaté
obmedzenia – starosta povedal, že nemusí, opatrenia budú zrušené rozhodnutím
hlavného hygienika a Vládou SR,
- poslanec Gurník sa pýtal, kedy sa môžu začať stretávať členovia Klubu dôchodcov –
informácia bola, že by to malo byť po 15.6.2020, taktiež sa pýtal na vyčistenie
vodného toku v hornej časti obce a mreže na zachytávanie naplavených nečistôt –
starosta povedal, že koryto potoka vyčistia naši hasiči potom, ako sa vyčasí, poslanec
Gurník tiež navrhol osadiť na niekoľkých miestach do potoka rebríky na priebežné
čistenie toku ,
- poslanec Slavkovský sa pýtal, kedy budú namontované v obci chýbajúce smetné koše
– starosta informoval, že už na budúci týždeň,
- starosta obce informoval poslancov, že sleduje každý deň zverejnené výzvy na
internetovom portáli na uchádzanie sa obcí a miest o finančné prostriedky
z európskych fondov a v prípade, že bude zverejnená výzva, o ktorú by sa obec
uchádzala, bude informovať o tom obecné zastupiteľstvo.
Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť, za prácu v prospech obce a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 21.30 hod.
Zapísala: Mgr. Darina Lesnická 05.06.2020

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

…………………………………….
Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce
Zápisnicu overili: Ing. Dická Božena
Slavkovský Tibor
Šabla Patrik

…………………………..
…………………………..
…………………………..

