
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 28.04.2022 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

Poslanci:   Martin Olejník, Ján Skyba, Ing. Dušan Zajac, Roman Balog, Ján Kováč 

Neprítomní:  Jana Hvižďáková, Miroslav Ščerbanovský 

Ďalší prítomní:   Mgr. Patrícia Tižová – zapisovateľka 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2021 

5. Záverečný účet obce Úbrež za rok 2021 

6. Rozpočtové opatrenie 1/2022 

7. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za kontrolované obdobie roka 2021 

9. Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 2021 

10. Dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v Dome kultúry v obci 

Úbrež“ 

11. Zámer odkúpenia pozemku, KN-C 431/2, LV č.13 v k. ú. Úbrež, ostatná plocha 

12. Prejednanie ponuky zateplenia strechy v Dome kultúry 

13. Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Výstavba chodníkov v obci Úbrež“ 

14. Prejednanie žiadosti o predaj obecného pozemku parc. KN-C 476/1 LV č. 544 

15. Dofinancovanie nepredpokladaných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci 

Úbrež“ 

16. Rôzne  

17. Interpelácie poslancov 

18. Diskusia  

19. Záver                        
 

K bodu 1. Otvorenie 

  

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol starosta obce, ktorý 

privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zároveň skonštatoval, že na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva je prítomných 5 poslancov obecného zastupiteľstva a zasadnutie je 

uznášaniaschopné, nakoľko  je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. OZ sa nezúčastnili 

poslanci Jana Hvižďáková a Miroslav Ščerbanovský. 

 

Uznesenie č.   2.1 /2022:   

 Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Konštatuje: 

 že   zasadanie obecného zastupiteľstva v Úbreži bolo zvolané v súlade s § 12 ods. l zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 4 Rokovacieho  



poriadku, 

 že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov (viď. prezenčná listina). 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa  

 

Starosta obce navrhol overovateľov zápisnice v nasledujúcom zložení: 

 

Overovatelia:   Martin Olejník, Ján Kováč 

  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

Návrhová komisia:    Roman Balog, Ing. Dušan Zajac, Ján Skyba 

 

Zapisovateľka:           Mgr. Patrícia Tižová 

 

Proti zloženiu  návrhovej komisie nepredniesol námietky žiaden poslanec.  

 

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce preložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v súlade s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorú dostali poslanci v súlade s rokovacím poriadkom 

v písomnej podobe.  

 

Uznesenie č.   2.2/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje 

zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva nasledovne: 

- vypúšťa bod 7. Schválenie rezervného fondu 

- dopĺňa body:  

7. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za kontrolované obdobie roka 2021 

9. Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 2021 

15. Dofinancovanie nepredpokladaných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov 

v obci Úbrež“ 

16. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií – Úbrež“ 

v rámci výzvy MV SR, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

 

Schvaľuje 

Program rokovania obecného zastupiteľstva v doplnenom znení. 
 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

                                                          

 

 



K bodu 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2021 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2021. Hlavná kontrolórka obce sa zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva nezúčastnila, Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Úbrež za rok 

2021 prečítala Mgr. Patrícia Tižová. 

K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani námietky. 

 

Uznesenie č.  2.3/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie  
 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2021. 

 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

 

K bodu 5. Záverečný účet obce Úbrež za rok 2021 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom Záverečný účet obce Úbrež za rok 2021. Na 

základe Záverečného účtu obce Úbrež za rok 2021 má Obec Úbrež prebytok rozpočtového 

hospodárenia z roka 2021 vo výške 30 621,80 €, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu. 

K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani námietky. 

 

 

Uznesenie č.  2.4/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje:  
 

Záverečný účet obce Úbrež za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roka 2021 vo výške 

30 621,80 € na tvorbu rezervného fondu. 

 
Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  



K bodu  6. Rozpočtové opatrenie 1/2022 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o zmene rozpočtu Obce Úbrež na rok 2021. 

Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1/2022 spolu s dôvodovou správou boli predložené 

poslancom v písomnej podobe. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani 

námietky. 

 

Uznesenie č.   2.5/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 

zmenu rozpočtu Obce Úbrež na r. 2022 rozpočtovým opatrením č.1/2022, takto: 

1. Príjmy:   1 423 729,00 € 

- bežné príjmy:  1 145 875,00 € 

- kapitálové príjmy:  1 750,00 € 

- finančné operácie:  276 104,00 € 

2. Výdavky:   1 377 191,24 € 

- bežné výdavky: 1 110 748,00 € 

- kapitálové výdavky: 228 343,24 € 

- finančné operácie: 38 100,00 € 

 
Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

K bodu  7. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o výsledku finančnej kontroly hlavnej 

kontrolórky obce za rok 2021, ktorú prečítala Mgr. Patrícia Tižová, nakoľko sa hlavná kontrolórka 

obce nezúčastnila zasadnutia obecného zastupiteľstva. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec 

pripomienky ani námietky. 

 

Uznesenie č.  2.6 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie 

          Správu o výsledku finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce za rok 2021. 

 

 

 

 

 



K bodu  8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za kontrolované obdobie 

roka 2021 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce za kontrolované obdobie roka 2021, ktorú prečítala Mgr. Patrícia Tižová, nakoľko 

sa hlavná kontrolórka obce nezúčastnila zasadnutia obecného zastupiteľstva. K tomuto bodu 

nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani námietky. 

 

Uznesenie č.  2.7 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za kontrolované obdobie roka 2021. 

 

K bodu  9. Správa o plnení Programu rozvoja obce za rok 2021 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o plnení Programu rozvoja obce za 

rok 2021 v písomnej podobe. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani 

námietky. 

 

Uznesenie č.  2.8 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie  

Správu o plnení Programu rozvoja obce za rok 2021. 

 

K bodu  10. Dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v 

Dome kultúry v obci Úbrež“ 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce informoval prítomných poslancov o priebehu stavebných prác v Dome kultúry 

v rámci projektu „Rekonštrukcia interiéru a vykurovania v Dome kultúry v obci Úbrež“. Stavebné 

práce sú v procese dokončovania. Starosta obce navrhol poslancom práce naviac, konkrétne 

výmenu kazetových stropov na celé 1. podlaží, okrem toaliet, ktorá nie je súčasťou projektu. 

Cenová ponuka na výmenu stropov realizačnou spoločnosťou bola vypracovaná na základe 

predloženého rozpočtu na sumu 4 851,96 €.  

 

 

 

 



Uznesenie č.  2.9 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

dofinancovanie  a realizáciu výmeny kazetových stropov v Dome kultúry na 1. podlaží  

v zmysle predloženej cenovej ponuky v sume 4 851,96 €. 

 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

K bodu  11. Zámer odkúpenia pozemku, KN-C 431/2, LV č.13 v k. ú. Úbrež, ostatná plocha 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce informoval prítomných poslancov zámere odkúpenia pozemku oproti 

Obecnému úradu, parcela č. KN-C 431/2, zapísaná na LV č.13 v k. ú. Úbrež, ostatná plocha, vo 

vlastníctve Viliama Rudu a Anny Rudovej. Kúpnu cenu stanovila vlastníčka v sume 2,50 € / m2. 

Plocha pozemku je 1 061 m2. Poslanci sa vyjadrili súhlasne, nakoľko sa jedná o pozemok oproti 

budove Obecného úradu pri autobusovej zastávke.  

 

Uznesenie č.  2.10 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  
o odkúpenie pozemku, parcela č. KN-C 431/2, s výmerou 1 061 m2, zapísaného na liste vlastníctva 

č.13 v k. ú. Úbrež, druh pozemku ostatná plocha z výlučného vlastníctva Anny Rudovej v podiele 1/1 do 

výlučného vlastníctva Obce Úbrež v podiele 1/1 v sume 2,50 € / m2, teda v celkovej sume 2 652,50 € 

z rezervného fondu obce Úbrež. 

 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

 

K bodu  12. Prejednanie ponuky zateplenia strechy v Dome kultúry 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce informoval prítomných poslancov o zámere realizácie zateplenia strechy 

v Dome kultúry.  Starosta obce uviedol, že v prípade, že obec má záujem o zateplenie strechy 

v Dome kultúry, bolo by účelné to realizovať teraz, keď bude prebiehať výmena kazetových stropov 

na 1. podlaží. Starosta obce informoval o cenovej ponuke spoločnosti Beca izolácie, s.r.o. v sume 

4 850,38 €. Poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko k tomuto zámeru. 

 



 

 

Uznesenie č.  2.11 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

realizáciu zateplenia strechy na Kultúrnom dome fúkanou izoláciou v zmysle cenovej 

ponuky spoločnosti Beca izolácie, s.r.o. v sume 4 850,38 €. 

 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

K bodu  13. Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Výstavba chodníkov v obci 

Úbrež“ 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce informoval prítomných poslancov o avizovanej výzve na výstavbu chodníkov 

z Ministerstva vnútra SR v roku 2022. Zámerom výstavby je výstavba chodníkov v dolnej časti 

obce, od Obecného úradu až po obchod (Katarína Bačová). Na účel zapojenia sa do projektu je 

potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu na projekt. Cenová ponuka na vypracovanie 

projektovej dokumentácie spolo. mmm architect, s.r.o. bola predložená v sume 5 300 €. Poslanci sa 

vyjadrili súhlasne a k tomuto bodu nemali námietky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.  2.12 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Výstavba chodníkov v obci Úbrež“ 

spoločnosťou mmm architect, s. r. o. v sume 5 300 €. 

 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

 

K bodu  14. Prejednanie žiadosti o predaj obecného pozemku parc. KN-C 476/1 LV č. 544 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce informoval prítomných poslancov doručenej žiadosti p. Dávida Poľaka zo dňa 

22.02.2022  o predaj pozemku vo vlastníctve Obce Úbrež, parc. č. KN-C 476/1, LV č. 544. Poslanec 

Olejník uviedol, že by bolo vhodné osloviť susedov tohto pozemku z dôvodu ich dlhodobého 

užívania tohto pozemku. Ostatní poslanci sa priklonili k tomuto návrhu a nesúhlasili s predajom 

celého pozemku, navrhli žiadosť zamietnuť v celom rozsahu a písomne vyzvať žiadateľa 



o upresnenie o akú časť pozemku by mal záujem, nakoľko celý pozemok Obec Úbrež nepredá.    

 

 

Uznesenie č.  2.13 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

zámer predaja pozemku Obce Úbrež fyzickej osobe, Dávidovi Poľakovi, parcela KN-C č. 

476/1 zapísanom na liste vlastníctva č. 544, na základe žiadosti o predaj pozemku vo vlastníctve 

Obce Úbrež zo dňa 22.02.2022, v celom rozsahu.  

 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

K bodu  15. Dofinancovanie nepredpokladaných výdavkov projektu „Rekonštrukcia 

a výstavba chodníkov v obci Úbrež“ 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce informoval prítomných poslancov o začatí stavebných prác v rámci projektu 

„Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Úbrež“. Na kontrolnom dni bolo zistené, že v projekte 

a projektovej dokumentácii nebolo zahrnuté ukončenie asfaltu na vjazdoch k rodinným domom. 

Tieto práce naviac boli stavebnou spoločnosťou realizujúcou stavbu rozpočtované na 17 990, 40 €. 

Zároveň projektová dokumentácia nezahŕňala výmenu všetkých obrubníkov, pôvodne bolo 

zámerom ponechať pôvodné obrubníky. Rozpočet na práce naviac, výmenu všetkých obrubníkov na 

všetkých realizovaných trasách, bol vyčíslený na 48 920,26 €. Poslanci obecného zastupiteľstva sa 

zhodli na zrealizovaní nepredpokladaných prác naviac.  

 

Uznesenie č.  2.14 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

dofinancovanie nepredpokladaných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a výstavba 

chodníkov v obci Úbrež“, konkrétne osadenie ukončovacích obrubníkov k vjazdom do rodinných 

domov v sume 17 990,40 € a výmena všetkých obrubníkov na realizovaných trasách v sume 

48 920,26 €.  

 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

K bodu 16. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na „Rekonštrukciu miestnych 

komunikácií – Úbrež“ v rámci výzvy MV SR, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 



 Starosta obce Úbrež informoval poslancov o možnosti predloženia žiadosti 

o poskytnutie dotácie na projekt „Rekonštrukciu miestnych komunikácií – Úbrež“, na ktorý bola 

vypracovaná projektová dokumentácia, v rámci výzvy MV SR, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-

2021-2, kde bol predĺžený termín podávania ŽoNFP. Starosta informoval, že celkový rozpočet bol 

vypracovaný na 215 999,41 s DPH, pričom spolufinancovanie obce je 5 % zo žiadanej sumy. 

V prípade záujmu o zapojenie sa do výzvy je potrebné schváliť samotné predloženie žiadosti, 

finančnú spôsobilosť obce a úhradu prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré môžu vzniknúť 

počas realizácie projektu. Poslanci sa vyjadrili súhlasne a k tomuto bodu nemali námietky ani 

pripomienky. 

 

Uznesenie č.  2.15 /2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie rekonštrukciu miestnej komunikácie na parcelách KN-

E č. 1382, 1366, 1367, 1384 a KN-C č.2/3, v k. ú. Úbrež, na Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-

PO6-SC611-2021-2, názov projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Úbrež“, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce a platným Územným plánom obce, 

 

2. zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Úbrež“, v súlade 

s podmienkami poskytnutia predmetného nenávratného finančného príspevku,  

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií - Úbrež“,  vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,  

 

4.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú                       

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie:       za: 5 – Balog, Kováč, Olejník, Zajac, Skyba 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Ščerbanovský  

 

 

K bodu 9. Interpelácie poslancov  

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne interpelácie. 

 

 

K bodu 10. Diskusia 

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne návrhy.  

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 11. Záver 

 

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísal/(a):   Mgr. Patrícia Tižová                      

 

 

 

 

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

                                                                              Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                              starosta obce 

 

 

Overovatelia:  Martin Olejník  ........................................ 

   Ján Kováč   ........................................ 


