Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Huty,
konaného dňa 28. februára 2021
1/2021

Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1
tejto zápisnice
podľa prezenčnej listiny

Neospravedlnení:0

Návrh programu zasadnutia :

NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. Huty
5. Zámena pozemku.
6. Zmeny a doplnky územného plánu obce Huty č. 2.
7. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku.
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
11. Záver.

Starosta obce a poslanci OZ odporúčajú verejnosti, aby sa zasadnutia OZ zúčastnila len
v nevyhnutnom prípade. V prípade, že sa verejnosť zasadnutia OZ zúčastní, musia byť
dodržané prísne hygienické opatrenia (prekrytá časť tváre respirátorom, rukavice
a negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní ).
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K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce p. Juraj Staš otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2021.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 3, tak toto zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Prítomní 3 poslanci : Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják
Neprítomní 2 poslanci : Alojz Gromský, Pavol Sálus
K bodu 2 a./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce p. Juraj Staš určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa určujem : Marcelu Prebojovú
Za overovateľov určujem : Miroslava Ťapajáka a Dominika Ťapajáka
Obecné zastupiteľstvo v Hutách berie na vedomie :
a) určenie zapisovateľa Marcelu Prebojovú a overovateľov zápisnice Miroslava Ťapajáka
a Dominika Ťapajáka
K bodu 2./b) Schválenie predloženého programu.
Starosta obce p. Juraj Staš predložil návrh programu zasadnutia OZ č. 1/2021, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Huty od 25.02.2021 do 01.03.2021.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
5. Zámena pozemku.
6. Zmeny a doplnky územného plánu obce Huty č. 2.
7. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku.
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
11. Záver.

Starosta obce p. Juraj Staš doplnil bod do programu s doplnením bodu 6 :
 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 a č. 2/2021.
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PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
5. Zámena pozemku.
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 a 2/2021.
7. Zmeny a doplnky územného plánu obce Huty č. 2.
8. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku.
9. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
10. Diskusia.
11. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
12. Záver.
Uznesenie č. 1/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e
a) Návrh programu zasadnutia OZ č. 1/2021, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a
webovom sidle obce Huty od 25.02.2021 do 01.03.2021.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) Schválenie predloženého programu
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
5. Zámena pozemku.
6. Zmeny a doplnky územného plánu obce Huty č. 2.
7. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku.
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
11. Záver.
b) Zmena programu zasadnutia OZ č. 1/2021 s doplnením bodu č. 6 Zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1/2021 a č. 2/2021. Pôvodné body programu č. 6,7,8,9,10,11 sa
posúvajú a nasledujú po bode č. 6.
c) Doplnený a upravený Program zasadnutia OZ č. 1/2021 s doplneným bodom č. 6 Zmena
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 a č. 2/2021.
Pôvodné body program č. 6,7,8,9,10,11 sa posúvajú a nasledujú po bode č. 6.
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PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
5. Zámena pozemku.
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 a 2/2021.
7. Zmeny a doplnky územného plánu obce Huty č. 2.
8. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku.
9. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
10. Diskusia.
11. Schválenie uznesení z rokovania OZ.
12. Záver.
K bodu 2/ b)
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

K bodu 3./ Vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce p. Juraj Staš prečítal uznesenia od č. 36/12/2020 do 51/12/2020 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva č. 7/2020, konaného dňa 13.12.2020.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uznesenie č. 36/12/2020 - splnené
uznesenie č. 37/12/2020 - splnené
uznesenie č. 38/12/2020 - splnené
uznesenie č. 39/12/2020 - splnené
uznesenie č. 40/12/2020 - splnené
uznesenie č. 41/12/2020 - splnené
uznesenie č. 42/12/2020 - splnené
uznesenie č. 43/12/2020 - splnené
uznesenie č. 44/12/2020 - splnené
uznesenie č. 45/12/2020 - splnené
uznesenie č. 46/12/2020 - splnené
uznesenie č. 47/12/2020 - splnené
uznesenie č. 48/12/2020 - splnené
uznesenie č. 49/12/2020 - splnené
uznesenie č. 50/12/2020 - splnené
uznesenie č. 51/12/2020 - splnené
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K bodu 4./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Huty.
Starostu obce p. Juraj Staš oboznámil obecné zastupiteľstvo, že na voľbu hlavného
kontrolóra sa neprihlásil žiadny kandidát.
Uznesenie č. 2/2/2021
Na základe toho, že sa neprihlásil žiadny kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce Huty:
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
vyhlasuje
v zmysle § 18 a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov novú
voľbu hlavného kontrolóra obce Huty na deň 30.05.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
určuje
dĺžku pracovného času pre funkciu hlavného kontrolóra obce Huty na 4 hodiny týždenne, pri
pracovnom úväzku 0,1067.
Obecné zastupiteľstvo v Hutách
stanovuje
a) Mesačný plat hlavného kontrolóra vo výške 134,00 EUR v zmysle § 18c ods. 1 písm. a)
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b)Termín na predloženie písomných prihlášok na Obecný úrad v Hutách, Huty 84, 027 32
pošta Zuberec do 16.05.2021. K prihláške musí žiadateľ priložiť výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní , štruktúrovaný životopis.
K bodu 4/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

K bodu 5./ Zámena pozemku.
Starosta oboznámil poslancov o zámene pozemku medzi obcou a Alojzom Sitárom.
Uznesenie č. 3/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e
a) V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou zámeny z dôvodu
hodného osobitného zreteľa s Alojzom Sitárom. Predmetom zámeny je pozemok v k.ú. Huty,
vo vlastníctve obce, v podiele 1/1-ina a to pozemok registra E, parc. č. 7601 vedený na LV
1360 ( výška prevádzaného spoluvlastníckeho podielu predstavuje 192 m2), tento pozemok
obec zamieňa s nehnuteľným majetkom – podielom 1/4 -ina na pozemku registra E, parc. č.
1564/10 v k.ú. Huty, ktorý vlastní Alojz Sitár (výška prevádzaného spoluvlastníckeho podielu
predstavuje 354,75 m2). Na uvedenom pozemku sa nachádza prístupová komunikácia ku
Kultúrnemu domu súp. č. 69, avšak pozemok pod touto prístupovou komunikáciou obec
nevlastní. Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli a
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webovom sídle obce od 22.12.2020 do 07.01.2021. Za prípad hodný osobitného zreteľa obec
považuje tieto skutočnosti :
- je v záujme obce vysporiadať pozemok pod prístupovou komunikáciou k stavbe súp. č. 69
(Kultúrny dom vo vlastníctve Obce Huty), pričom obec do zámeny dáva podiel na pozemku,
ktorý je pre obec neupotrebiteľným nehnutelným majetkom a v nižšej výmere, ako obec
zámenou získa.
b) Zmluvné podmienky medzi Obcou Huty a Alojzom Sitárom:
Predmetom zámeny je podiel 1/1 - ina na pozemku v k. ú. Huty, registra E, parc. č. 7601
vedený na LV č. 1360 (výška prevádzaného spoluvlastníckeho podielu predstavuje 192 m2),
tento pozemok obec zamieňa s nehnuteľným majetkom – 1/4 - ina na pozemku registra E,
parc. č. 1564/10, ktorý vlastní Alojz Sitár, výška prevádzaného spoluvlastníckeho podielu
predstavuje 354,75 m2). Zámena pozemkov sa uskutoční bez vzájomného finčného
vysporiadania. Náklady spojené s vypracovaním zámennej zmluvy a náklady spojené s
konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude hradiť obec.
K bodu 5/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

K bodu 6./ Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 a 2/2021.
Zamestnankyňa obce Marcela Prebojová prečítala zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1/2021 a č. 2/2021
Uznesenie č. 4/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2021 a č. 2/2021.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus
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Uznesenie č. 5/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e použitie prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov na konkrétnu akciu na úhradu trov konania k sp. značke 10C/268/2014 na
bežné výdavky vo výške 1 421,70 €.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

Uznesenie č. 6/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e použitie prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov na konkrétnu akciu, na kúpu pozemkov na kapitálové výdavky vo výške
3 526,78 €.
K bodu 6/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

K bodu 7./ Zmeny a doplnky územného plánu obce Huty č. 2
Starosta oboznámil poslancov, že z dôvodu rozšírenia predmetu obstarávania a spracovania
Zmien a doplnkov č. 2 – ÚPN obce Huty o cca 7 nových lokalít s funkciou rekreácie alebo
bývanie, na základe žiadostí od verejnosti a obce o Stredisko rekreácie Huty v zmysle
záverečného stanoviska MŽP SR, poslanci súhlasia so zrušením uznesenia č. 22/8/2020.
Uznesenie č. 7/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e doplnenie týchto pozemkov do zmien a
doplnkov územného plánu č. 2 :
- parc. registra C 6055/1, 6055/2, 6084/1, 6084/2, 6084/3
- parc. registra E 4331, 4332, 4333, 4334, 4335.
Na pozemkoch bude nova rekreačná a plyfunkčná plocha, rezerva – bývanie/rekreácia.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

Uznesenie č. 8/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách r u š í uznesenie č. 22/8/2020 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva č. 4/2020 Obce Huty zo dňa 04.08.2020.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

Uznesenie č. 9/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e na základe predloženého zámeru zmien a
doplnokov územného plánu obce Huty č. 2 nasledovné :
1.) Aby spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zmeny a doplnky č. 2 územného plánu
obce Huty spracoval Ing. arch. Goč Dávid na základe cenovej ponuky zo dňa 26.01.2021 vo
výške 8 700,00 €.
2.) Aby obstarávanie územného plánu obce zmeny a doplnky č. 2 obstarávala Ing. arch. Anna
Gočová vo výške 3 300,00 €.
3.) Uvedené náklady sa rozdelia rovnakým dielom medzi žiadosti, v prípade ak žiadateľ
požadoval začleniť viacero pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Huty č. 2,
ktoré netvoria jeden ucelený celok bude každá jedna parcela, respektíve ucelený celok
považovaný ako za novú žiadosť.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus
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Uznesenie č. 10/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách d o p o r u č u j e starostovi :
1) Ukončiť zmluvu o dielo č. 20010 zo dňa 08.12.2020 a uzatvoriť novú zmluvu o dielo s Ing.
arch. Dávidom Gočom .
2) Uzatvoriť dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 6320 s navýšením odplaty o 800 €, celková
cena bude predstavovať 3 300,00 €.
K bodu 7/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

K bodu 8./ Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku.
Starosta oboznámil poslancov s kúpou pozemkov od Hermíny Stašovej, od MUDr. Jána
Maťku, od Aleny Hlobilovej, rod. Maťkovej a darovanie pozemku od Jozefíny Vejčíkovej.
Uznesenie č. 11/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e nadobudnutie nehnuteľného majetku :
- kúpu pozemku v k.ú. Huty registra E č. 1564/10 o výmere 1419 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie v podiele 2/8 k celku , ktorý je zapísaný na LV č. 1273, od
Hermíny Stašovej, nar . 30.03.1926, bytom Huty 65, 027 32 Zuberec. Kúpna cena za predmet
kúpy bola stanovená na základe vzájomnej dohody vo výške 8,00 EUR/m2, t.j. celkovo
2 838,00 EUR. ( Výška spoluvlastníckeho podielu predstavuje 354,75 m2).
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

Uznesenie č. 12/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e nadobudnutie nehnuteľného majetku :
- darovanie pozemku v k.ú. Huty rgistra E č. 1785 o výmere 2100 m2, druh pozemku trvalý
trávny porast v podiele 2817/644840 k celku, ktorý je zapísaný na LV č. 1296 od Jozefíny
Vejčíkovej, rod. Mikulovej, nar. 09.09.1940, bytom Huty 136, 027 32 Zuberec ( výška
spoluvlastníckeho podielu predstavuje 9,1739 m 2).
- v prípade, ak by po podpise zmluvy bola platnosť zmluvy napadnutá treťou osobou na súde,
Zaväzuje sa Obec znášať náklady súdneho konania aj za Darkyňu.
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K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

Uznesenie č.13/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e nadobudnutie nehnuteľného majetku :
- kúpu pozemku v k.ú. Huty reg. E parc. č. 1782 o výmere 771 m2, druh pozemku trvalý
trávny porast v podiele 31/768 k celku, ktorý je zapísaný na LV č. 1881 od MUDr. Maťka Jána,
rod. Maťko, nar. 17.03.1965, bytom Kaštanova 283/2, 735 35 Horní Suchá, Česká republika.
Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená na základe vzájomnej dohody vo výške 12,00
EUR/m2, t.j. celkovo 344,39 EUR. (výška spoluvlastníceko podielu predstavuje 31,1211 m2).
- kúpu pozemku v k.ú. Huty reg. E parc. č. 1782 o výmere 771 m2, druh pozemku trvalý
trávny porast v podiele 31/768 k celku, ktorý je zapísaný na LV č. 1881 od Hlobilovej Aleny,
rod. Maťkovej , nar. 13.01.1972, bytom Pěkná 1249/2, 735 64 Havížov-Prostřední Suchá,
Česká republika. Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená na základe vzájomnej dohody
vo výške 12,00 EUR/m2, t.j. celkovo 344,39 EUR. (výška spoluvlastníceko podielu predstavuje
31,1211 m2).
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

Uznesenie č. 14/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hutách s c h v a ľ u j e vysporiadanie pozemku reg. E, parc. č. 1782 v
k.ú. Huty, s tým, že odkúpi podiel od vlastníkov: MUDr. Maťko Ján a Hlobilová Alena. Na
vlastné náklady dá obec vypracovať geometrický plán, v ktorom sa pozemok rozdelí na dve
časti. Na základe návrhu geometrického plánu bude obec rokovať s Alojzom Kyseľom o
rozdelení pozemku a odkúpení výšky podielov od SPF. Všetky náklady spojené s rozdelením a
vysporiadaním pozemku bude znášať obec.
K bodu 8/
Starosta obce p. Juraj Staš vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3
0
0
2
0

Miroslav Ťapaják, Dominik Ťapaják, Andrej Ťapaják

Alojz Gromský, Pavol Sálus

K bodu 9./ Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
Neboli žiadne interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 10./ Diskusia.
Nebola žiadna diskusia.
K bodu 11./ Schválenie uznesení z rokovania OZ.
Starosta konštatoval, že uznesenia boli schvaľované pri každom bode programu.
K bodu 12./ Záver
Starosta obce p. Juraj Staš ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 7/2020, kde
poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 10.05 hod.

podpísaná

Zapísala : Marcela Prebojová – zamestnankyňa obce ................................................................
podpísaná
Overovatelia : Miroslav Ťapaják – poslanec ...............................................................................
podpísaná
Dominik Ťapaják – poslanec ...............................................................................

podpísaná
………………………………………….
Juraj Staš
starosta

11

