ZÁPISNICA
z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce, konaného
dňa 14.12.2020 v zasadacej miestnosti OcÚ Veľké Ozorovce
P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
1.

Otvorenie - Zloženie sľubu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce otvorila o 16.08 hod. a viedla starostka obce
p. Alena Kováčová, ktorá privítala všetkých prítomných. Starostka obce upovedomila prítomných, že zo
zasadnutia OZ sa robí zvukový záznam.
Pani starostka – oboznámila prítomných poslancov OZ o vzdaní sa mandátu poslankyne OZ Blaženy
Hlebaškovej , dňa 30.11.2020 z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie, a oznámila, že na uvoľnený mandát
poslanca OZ nastupuje náhradník Ján Kačmár, ktorý prečítal text predpísaného sľubu pre poslancov,
potvrdil sľub svojim podpisom a od starostky obce si prevzal osvedčenie. /tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice/.
Uznesenie číslo 37 zo 14/12 - 2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/

Výsledky hlasovania:
Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

Za: /Anna Bartošová, JUDr. Martin Galgoczy, Mgr. Zuzana Krištofová, JUDr. Ján Kováč, Miloš Varga/

2.

Schválenie navrhovaného programu rokovania
Po zložení predpísaného sľubu poslanca OZ, starostka obce otvorila pracovnú časť zasadnutia OZ, kde
konštatovala, že OZ je uznášania schopné. Rokovania sa zúčastnila hlavná kontrolórka obce Veľké
Ozorovce. Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
/tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice/
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Návrh programu zasadnutia OZ vo Veľkých Ozorovciach:
Otvorenie
Zloženie sľubu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca OZ
Schválenie programu rokovania
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľky
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 9. zasadnutia OZ dňa 16.09.2020
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022,2023
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2021
Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2021
Rozdelenie dotácii rozpočtu - podielových daní obce na rok 2021, poskytnutých na zabezpečenie
záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v centrách voľného času.
Návrh Dodatku č. 9/2020 ku VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
Materskej školy Veľké Ozorovce a školskej jedálne pri MŠ Veľké Ozorovce na rok 2021
Návrh - Dodatku č. 2 ku VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Ozorovce
Návrh - Sadzobníka cien za služby poskytované Obcou Veľké Ozorovce
Návrh - VZN č.1 /2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Veľké Ozorovce
Zmeny a doplnky č. 5 pre obstarávanie a spracovanie Spoločného územného plánu obce Zemplínska
Teplica, Veľké Ozorovce , M. Ozorovce a Zbehňov, časť obce Veľké Ozorovce – zadanie a podanie
žiadosti o dotáciu
Projekt „Veľké Ozorovce –Kanalizácia“ aktualizácia a celkové predpokladané náklady na realizáciu
projektu
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16. Rôzne
- Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
17. Interpelácie poslancov na starostku obce
18. Diskusia
19. Záver
2./ O programe rokovania dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 38 zo 14/12 - 2020, tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

2a./ Starostka obce navrhla za predsedu návrhovej komisie posl. JUDr. Jana Kováča, za členov návrhovej
komisie boli navrhnutí: posl. Miloš Varga. a posl. Anna Bartošová.
Uznesenie číslo 39 zo 14/12 - 2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

2b./ Za overovateľov zápisnice starostka obce určila: posl. Mgr. Zuzanu Krištofovú a posl. Jána Kačmára.
O určení overovateľov zápisnice dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 40 zo 14/12 - 2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

2c./ Za zapisovateľku starostka určila p. Ivetu Giertlovú.
Uznesenie číslo 41 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

3.
Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľké Ozorovce, konaného dňa 16.09.2020
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľké Ozorovce,
konaného dňa 16.09.2020 boli plnené nasledovne:
Splnené úlohy: Uznesenia č. 27-36/2019
Úlohy v plnení: O informácii o plnení uznesení dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 42 zo 14/12-2020 – príloha č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/.
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

4.

Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 1/2020
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtové opatrenie č. 1/2020, /tvorí prílohu č. 4 tejto
zápisnice/ dôvodovú správu, poslanci obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 08.12.2020, zo strany poslancov
neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku.
Uznesenie číslo 43 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
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Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

5.
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké
Ozorovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké Ozorovce
na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023 /tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice/, poslanci obdŕžali v tlačenej
forme osobne dňa 08.12.2020, zo strany poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k stanovisku.
O Stanovisku Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Veľké Ozorovce na rok
2021 s výhľadom na roky 2022, 2023 dala starostka hlasovať
Uznesenie číslo č. 44 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

6.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023
Poslanci OZ a občania obce nepredložili pripomienky k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok
2021 s výhľadom na roky 2022, 2023/tvorí prílohu č. 6 k zápisnici/, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a
web stránke obce v čase od 27.11.2020 do 14.12.2020 a tento obdŕžali aj poslanci v tlačenej forme dňa
08.12.2020.
Posl. Galgoczy – v rozprave predniesol svoje návrhy a pripomienky, k predloženému návrhu rozpočtu
/poukázal na prognózu zníženia podielových daní pre obce na rok 2021, žiadal o podanie správy na aký účel
sú používané finančné prostriedky, ktoré dostáva obec z environmentálneho fondu, ďalej poukázal na
zvýšenie finančných prostriedkov na položke mzdy, čo porovnával s obcou Hraň, ktorá má ešte raz toľko
obyvateľov, taktiež poukázal na predpokladanú skutočnosť v rozpočte, ktorá mala zahŕňať obdobie 12
mesiacov a nie iba 10 mesiacov a rozpočet by mal byť prebytkový a nie vyrovnaný, nakoľko na budúci rok
bude ešte ťažšie s financiami na strane obcí a miest/. K jeho návrhom a pripomienkam nasledovala rozprava
zo strany prítomných poslancov a na jeho pripomienky reagovala aj samostatná referentka p. Krištofová,
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kačmarová, ako aj starostka obce, pričom zo strany poslancov neboli vyslovené
súhlasné stanoviská k jeho pripomienkam a návrhom.
O návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 45 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5
Proti: 1/ JUDr. Martin Galgoczy/

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

7.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2021
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2020 /tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice/, ktorý
bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 26.11.2020 do 14.12.2020 a tento obdŕžali v tlačenej forme poslanci
OZ dňa 08.12.2020. Zo strany občanov a poslancov OZ neboli doručené žiadne pripomienky a návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu plánu.
O návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce na I. polrok 2021, dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 46 zo 16/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0
8.

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2021
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Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ozorovciach na rok 2021 /tvorí prílohu
č.8 tejto zápisnice/, poslanci obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 08.12.2020, zo strany poslancov neboli
doručené pripomienky ani návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu plánu zasadnutí.
O návrhu plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2021, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 47 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

9.
Rozdelenie z dotácii rozpočtu - podielových daní obce na rok 2021, poskytnutých na
zabezpečenie záujmových aktivít detí s trvalým pobytom v obci Veľké Ozorovce v centrách voľného
času.
Na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 6 ods. 12 písm. d)
zákona obec poskytne na rok 2021 finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce v CVČ. Obec finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dostáva v rámci podielových daní,
čo činí na jedno dieťa 60 €. Na základe obdŕžaných zoznamov, ktoré obci boli zaslané zo strany CVČ,
finančné prostriedky na jednotlivých žiakov sú poukazované na základe dochádzky, ktoré nám zasielajú
jednotlivé CVČ po podpísaní zmlúv.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky .
Uznesenie číslo 48 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

10.
Návrh Dodatku č. 9/2020 ku VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa Materskej školy Veľké Ozorovce a školskej jedálne pri MŠ Veľké Ozorovce na rok 2021
Návrh Dodatku č.9/2020 ku VZN č.6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
Materskej školy Veľké Ozorovce a školskej jedálne pri MŠ Veľké Ozorovce na rok 2021 /tvorí prílohu č. 9
tejto zápisnice/. Dodatok a dôvodovú správu poslanci obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 08.12.2020, návrh
bol zverejnený na web stránke a úradnej tabuli obce od 26.11.2020 do 14.12.2020, do dnešného dňa zo strany
občanov obce a poslancov neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Poslanci OZ nemali žiadne dotazy a pripomienky k návrhu Dodatku č. 9/2020.
O návrhu Dodatku č.9/2020 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 49 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 1/ JUDr. Martin Galgoczy/ Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

11.
Návrh - Dodatku č. 2 ku VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Ozorovce.
Návrh Dodatku č. 2 ku VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice/. Dodatok a dôvodovú správu
poslanci obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 08.12.2020, návrh bol zverejnený na web stránke a úradnej
tabuli obce od 26.11.2020 do 14.12.2020, do dnešného dňa zo strany občanov obce a poslancov neboli
doručené pripomienky ani návrhy.
Posl. Galgoczy - navrhol pozmeňujúci návrh v čl. 21, kde žiadal o vypustenie časti textu , k čomu odznela
rozprava zo strany poslancov OZ a predložený pozmeňujúci návrh bol schválený.
O návrhu Dodatku č.2 ku VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Veľké Ozorovce aj s pripomienkami, dala starostka obce hlasovať.
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Uznesenie číslo 50 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1/ JUDr. Martin Galgoczy/ Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

12.

Návrh - Sadzobníka cien za služby poskytované Obcou Veľké Ozorovce
Návrh – Sadzobníka cien za služby poskytované Obcou Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č. 11 tejto
zápisnice/ poslanci obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 08.12.2020, do dnešného dňa zo strany poslancov
neboli doručené pripomienky ani návrhy.
Posl. Galgoczy – predniesol svoje pripomienky a návrhy k predloženému Sadzobníku cien, v ktorom žiadal
niektoré navrhované veci, ktoré obec nemôže vykonávať za úplatu vypustiť /potvrdenia, kopírovacie služby,
užívanie verejného priestranstva a pod./, ďalej niektoré veci, ktoré sa týkajú konania akcií presne
v sadzobníku vyšpecifikovať /deň, čas a pod./ a tiež vypustiť: inzerciu na úradnej tabuli a prenájom ihriska
pre osoby mimo obce.
O návrhu – Sadzobníka cien za služby poskytované Obcou Veľké Ozorovce aj s pripomienkami, dala
starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 51 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

13.
Návrh - VZN č.1 /2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Veľké Ozorovce
Návrh - VZN č.1 /2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice/. Návrh VZN č. 1/2020 a dôvodovú správu poslanci
obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 08.12.2020, návrh bol zverejnený na web stránke a úradnej tabuli obce
od 27.11.2020 do 14.12.2020, do dnešného dňa zo strany občanov obce a poslancov neboli doručené
pripomienky ani návrhy.
Posl. Kováč – predniesol svoj pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal formy prijatia prevádzkového poriadku , ako
prílohu ku VZN č. 1/2020, ktorým bol prevádzkový poriadok pohrebiska schválený zo strany OZ, a navrhol ,
aby bol prevádzkový poriadok zosúladený s § 18 ods. 1 písm. a) až k) zákona NR SR č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov /menšími úpravami v jednotlivých článkoch/.
Posl. Galgoczy – vyslovil svoj názor, že podľa neho aj návrh, ktorý bol predložený, bol v správnej podobe.
O návrhu VZN č.1 /2020 , ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Veľké
Ozorovce aj s pripomienkami , dala starostka obce hlasovať .
Uznesenie číslo 52 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 5
Proti: 1/ JUDr. Martin Galgoczy/

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

14.

Zmeny a doplnky č. 5 pre obstarávanie a spracovanie Spoločného územného plánu obce
Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, M. Ozorovce a Zbehňov, časť obce Veľké Ozorovce – zadanie
a podanie žiadosti o dotáciu
Poslanci OZ obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 08.12.2020, prílohu č. 1 k navrhovaným zmenám
a doplnkom č. 5 Spoločného územného plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce
a Zbehňov, v časti obce Veľké Ozorovce /tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice/, do dnešného dňa zo strany
poslancov neboli doručené pripomienky a návrhy .
Uznesenie číslo 53 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0
Je

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

možnosť podať žiadosť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR o poskytnutie dotácie na
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spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Veľké Ozorovce – Zmeny a doplnky č. 5, pri obstarávaní
Spoločného územného plánu obci Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, M. Ozorovce a Zbehňov, časť obce
Veľké Ozorovce, spolufinancovanie vo výške 20 % oprávnených nákladov.
O podaní žiadosti, dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie číslo 53a zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

15.
Projekt „Veľké Ozorovce –Kanalizácia“ aktualizácia a celkové predpokladané náklady na
realizáciu projektu
Poslanci OZ obdŕžali v tlačenej forme osobne dňa 08.12.2020, vyčíslenie predkladaných nákladov
na aktualizáciu projektu „Veľké Ozorovce – kanalizácia“ /tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice/, pre potreby
vydania územného rozhodnutia a celkové náklady vyčíslené projektantom na realizáciu projektu „Veľké
Ozorovce - kanalizácia do dnešného dňa zo strany poslancov neboli doručené pripomienky a návrhy .
Uznesenie číslo 54 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

16.

Rôzne
Informácie starostky o činnosti obce od posledného obecného zastupiteľstva
O informácii starostky o činnosti obce, s ktorou oboznámila poslancov na zasadnutí OZ, dala
starostka obce hlasovať /tvorí prílohu č. 14 k tejto zápisnici/.
Uznesenie číslo 55 zo 14/12-2020 - tvorí prílohu č.1 k zápisnici - /Závery z rokovania/
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Neprítomní: 0

Nehlasovalo: 0

17.

Interpelácie poslancov na starostku obce
Posl. Galgoczy – poznamenal, že v roku 2021 bude 100. výročie od založenia DHZ v našej obci,
preto by bolo dobré, aby sa zo strany obce nezabudlo na toto výročie.
18.

Diskusia
Do diskusie sa z občanov neprihlásil nikto

19.

Záver
Starostka obce sa poďakovala za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila o18:55 hod. a oznámila, že najbližšie plánované zasadnutie OZ je v mesiaci marec 2021 a popriala
všetkým prítomným pokojné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka: Iveta Giertlová .............................................
podpis
Overovatelia: 1/ posl. Mgr. Zuzana Krištofová
2/ posl. Ján Kačmár

Starostka obce Alena Kováčová

.............................................
podpis
................................................
podpis
.................................................
podpis
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