
 

 

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.09.2019 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Informácie o zriadení novej oficiálnej stránky obce 

5. Založenie obecného podniku  

6. Nakladanie s majetkom obce 

7. Zmena rozpočtu obce na rok 2019 

8. Investičný zámer výstavby bytových domov 

9. Rôzne  

10. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beloveža otvoril starosta obce Jozef Kostura, 

privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Zvlášť privítal Ing. Stanislava Ševčíka, riaditeľa 

Bardejovského závodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Konštatoval, že je 

prítomných 7 poslancov a  OZ je uznášaniaschopné.  

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa starosta určil Mgr. Janu Semanovú. Za overovateľov zápisnice boli určení 

Ing. Martin Nemec a MUDr. Jozef Leškanič. 

 

3. Schválenie programu 

 

K predloženému programu bolo z dôvodu osobnej účasti riaditeľa bardejovského závodu 

VVS, a.s. Ing. Stanislava Ševčíka na zasadnutí starostom obce Jozefom Kosturom navrhnuté,  aby 

sa zmenilo poradie bodov v programu nasledovne: 

 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Nakladanie s majetkom obce 

5. Založenie obecného podniku 

6. Informácia o zriadení novej oficiálnej webovej stránky obce 

7. Zmena rozpočtu obce na rok 2019 

8. Investičný zámer výstavby bytových domov 

9. Rôzne 

10. Záver 



Starosta obce dal o schválení programu  hlasovať: 

 

Hlasovanie:  

        ZA: 4 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár) 

                    PROTI: 0 

                    ZDRŽALI SA: 3 ( Mgr. Jaroslav Marko, Ing. Daniel Ščasný, Lukáš Tiš) 
 
 

 

4. Nakladanie s majetkom obce 

 

V rámci uvedeného bodu programu sa ako prvé prejednávalo schválenie odpredaja 

obecného vodovodu a rozostavanej kanalizácie spoločnosti Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, Košice  za 1 €. 

 

Na úvod rozpravy vystúpil starosta obce, ktorý podrobne opísal celú genézu týkajúcu 

obecnej kanalizácie od polovice 90. rokov až po súčasný stav. Ako zdôraznil, vzhľadom na 

jestvujúce okolnosti neexistuje v podstate žiadna alternatíva k navrhovanému riešeniu, t. j. 

dobudovaniu kanalizácie podľa pôvodného projektu (tlaková kanalizácia) zo zdrojov spoločnosti 

VVS, a.s.. Uviedol, že vybudovanie gravitačnej kanalizácie by podľa prepočtov troch nezávislých  

projektantov stálo obec cca 1,5 mil. €, čo jednoducho nie je v možnostiach obce Beloveža a navyše 

by tu bola reálna hrozba vrátenia preinvestovaných finančných prostriedkov z nezrealizovanej 

investície. Následne starosta udelil slovo Ing. Ševčíkovi.   

 

Ing. Stanislav Ševčík podrobne oboznámil poslancov ako aj zúčastnenú verejnosť o tom, 

aké možnosti spoločnosť ponúka v prípade odpredaja obecného vodovodu a rozostavanej 

kanalizácie spoločnosti VVS, a.s.. Ing. Stanislav Ševčík: VVS, a.s. je naklonená obci pomôcť 

a hľadať optimálne riešenia. Na začiatku to budú postupné kroky: základný monitoring, prešetrenie 

vodovodných prípojok, uzatváranie zmlúv s jednotlivými odberateľmi, dobudovanie zvyšných 

sietí, rekonštrukcia trvalých prípojok. V prípade ČOV bude pravdepodobne  potrebné investovať 

do novej technológie, nakoľko existujúca je zastaraná. K zásobovaniu pitnou vodou riaditeľ 

uviedol, že VVS, a.s. má zákonné povinnosti, čo znamená, že v prípade poruchy sú povinní 

odstrániť poruchu ihneď a vedia veľmi promptne zareagovať na nepredvídané okolnosti v prípade 

nedostatku pitnej vody. Taktiež zdôraznil, že spoločnosť má vysoké štandardy na zabezpečenie 

kvality vody. Skonštatoval, že malé obce nie sú sami schopné zvládať vysoké prevádzkové, 

personálne, odborné a hlavne finančné náklady na bezproblémový a nepretržitý chod dvoch 

rozsiahlych prevádzok. Vzhľadom na to, že v roku 2023 je plánovaná zmena legislatívy v oblasti 

odpadového hospodárstva a likvidácii odpadových vôd, kde jednou z povinností pre občanov bude 

povinnosť deklarovať  doklady o výdavkoch za likvidáciu odpadu a odpadových vôd, preto je 

súčasné obdobie obzvlášť vhodné na tento zámer odovzdanie vodovodu a rozostavanej kanalizácie 

do správy VVS a.s..  

 

Do rozpravy sa následne prihlásil Ing. Martin Nemec. Poukázal na to, že pre obec sa črtá 

jedinečná, ak nie historická možnosť navždy uzatvoriť problém obecnej kanalizácie, ktorý 

dlhodobo sužuje občanov obce. Uviedol, že dnes už nemá význam riešiť, aký typ kanalizácie by 

bol pre obec vhodnejší, nakoľko rozhodnutie v tejto veci bolo urobené pred 19 rokmi a nám 

jednoducho neostáva nič iné, ako rešpektovať daný stav. Poznamenal, že asi nikto v obci nie je 

stotožnený s tlakovou kanalizáciou, ale navrhované riešenie, aj keď nie je ideálne, je najlepšie 

možné v danej situácií. Od prevádzkovania vodovodu spoločnosťou VVS, a.s. očakáva zlepšenie 

kvality v oblasti zásobovania vodou, ako aj v oblasti zabezpečenia požadovanej kvality samotnej 



vody, čo sa podľa neho často opomína. V závere svojho vystúpenia vyzval poslancov, aby 

zahlasovali za riešenie, ktoré môže výrazným spôsobom posunúť kvalitu života obci na vyššiu 

úroveň.  

 

MUDr. Peter Čičvara sa v úvode svojho vystúpenia zameral na ekonomický aspekt 

prevádzkovania vodovodu obcou. Poznamenal, že sčítal aktuálnu jednotkovú cenu vody v obci 

spolu nákladmi obce vynaloženými na prevádzkovania vodovodu prepočítanými na počet 

obyvateľov a konštatoval, že takto vypočítaná jednotková cena vody v obci Beloveža je vyššia ako 

jednotková cena vody v Bardejove, čím poukázal na ekonomickú neefektívnosť prevádzkovania 

vodovodu samotnou obcou. V ďalšej časti svojho vystúpenia zdôraznil zdravotné hľadisko, keď 

upozornil, že v neodkanalizovanej obci je značné riziko kontaminácie spodných vôd obsahom 

septikov a z toho plynúcimi ďalekosiahlymi zdravotnými rizikami pre obyvateľov obce, vrátane 

infekčných, parazitárnych, nádorových a iných ochorení.  

 

Ing. Miloš Mikula, skonštatoval, že dokončenie rozostavanej kanalizácie z vlastných 

zdrojov je nemožné a zo zdrojov Enviromentálneho fondu je možné získať každoročne maximálne 

200 tis. eur, čo je vysoko nepravdepodobné a odovzdanie tohto majetku VVS a.s., je skôr v záujme 

obce, než v záujme vodární. Skutočný  stav rozvodov obecného vodovodu je viac ako zlý a môže 

dôjsť k takej havarijnej situácii, že voda môže byť vzhľadom na prípojky, nelegálne vypúšťanie 

žúmp kedykoľvek kontaminovaná resp. vodovod v prípade havárie môže byť dlhodobo nefunkčný, 

keďže obec nebude mať finančné možnosti na rozsiahle opravy. Preto odovzdanie obecnej 

kanalizácie a obecného vodovodu do správy VVS a.s. je pre obec nevyhnutnosť. Nie je 

v možnostiach obce získať obrovské prostriedky na dokončenie resp. rozsiahlu rekonštrukciu. Iná 

reálna možnosť nie je.  

 

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Jaroslav Marko, s otázkou na p. Ing. Ševčíka, či existuje taká 

možnosť , aby sa uzavrela  Zmluva o budúcej zmluve, ktorá bude obsahovať okrem iného aj jednu  

podmienku zo strany  obce, že až po spustení 70% kanalizácie bude odovzdaný do správy VVS a.s. 

aj verejný obecný vodovod ? 

 

Ďalej navrhol zvolanie verejnej schôdze na budúci týždeň, a až následne na to hlasovať 

o odovzdaní a priamom predaji. 

 

Na položenú otázku Ing. Ševčík reagoval: nie je to reálne, a spoločnosť VVS a.s. v tomto 

prípade nebude mať racionálne argumenty prečo to robiť, a to ani ekonomické a v konečnom 

dôsledku ani praktické. Jej prioritou je spustenie kanalizácie, ktorej bude prechádzať skúšobná 

prevádzka. 

 

 Ján Basar konštatoval, že ak chceme aby bolo z Beloveže atraktívne miesto pre život, ktoré 

bude lákať hlavne mladé rodiny, jednoducho sa to bez fungujúcej kanalizácie a vodovodu v dnešnej 

dobe nezaobíde. Konštatoval, že plne podporí predložený návrh a verí, že týmto položíme pevné 

základy pre ďalší rozvoj obce.   

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Daniel Ščasný, so svojím stanoviskom k návrhu o odovzdaní 

obecného vodovodu a rozostavanej kanalizácie do správy VVS a.s.: „Som za to, aby sa spomínaný 

majetok odovzdal do správy VVS, a.s., avšak s jednou podmienkou , že bude zvolaná verejná 

schôdza k tejto veci“. 

 

 

 

 



Do rozpravy sa zapojil ako posledný aj starosta kde sa prihovoril všetkým prítomným: 

 

„Vážení prítomní,  

chcem ešte raz upozorniť na dôležitosť dnešného  Obecného zastupiteľstva, na to, že dnešné 

Obecné zastupiteľstvo by sa mohlo zapísať do pamätí našej obce ako veľký historický míľnik, kedy 

máme podľa mňa už  viac neopakovateľnú možnosť zmeniť veci, vyriešiť problémy priam 

neriešiteľné. Práve v takto strategicky dôležitých chvíľach chcem obzvlášť apelovať na našich 

poslancov, aby svoje hlasovanie dôsledne zvážili, zanechali stranou zášť či kritický postoj 

k všetkému novému, tu nejde o Vás či mňa, tu ide výlučne o obec a jedinečnú šancu zmeniť životnú 

úroveň nás všetkých, každý komu ten smrad po večeroch vadí by nemal v tejto otázke váhať. 

Mandát byť tu a možnosť hlasovať ako poslanec Vám dali naši občania, vložili do Vás dôveru, že 

veci zmeníte,   nie zdržíte! A dnes máte tú možnosť zmeniť veľmi veľa pre tak malú obec, zmeniť 

niečo, z čoho osoh bude nielen pre nás ale aj nasledujúce generácie! Zdržanie sa alebo nehlasovanie 

za veci pre nás jednoznačne prospešné, na ktoré čakáme desaťročia by neboli len sklamaním, ale 

nehlasovať znamená na rovinu povedané odmietnuť investíciu v hodnote 1,5 mil. eur! Toto si 

prosím všetci dobre uvedomte a posuňte našu obec vpred. Verím aspoň v tejto veci sa zjednotíme 

a začneme ťahať za jeden povraz. Riešenie ohľadom kanalizácie sa nerodilo ľahko, rokovania som 

začal ešte minulý rok a dnes sme v bode, že riešenie sa našlo! Teraz ste na ťahu Vy, ukážte, že 

pokrok a teda zmenu skutočne aj chcete. Robme správne rozhodnutia tu a teraz pre nás všetkých, 

s týmto posolstvom sme do volieb všetci aj išli.“  

 

Starosta obce požiadal kontrolóra obce Ing. Miloša Mikulu o sformulovanie návrhu na 

uznesenie. Následne na to Ing. Miloš Mikula upozornil, že zámer predaja majetku bol zverejnený 

v súlade so zákonom 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva, že sa predaj navrhuje z dôvodu 

osobitného zreteľa a že na platné uznesenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých zvolených 

poslancov, čo znamená minimálne 5 poslancov za. Následne kontrolór predniesol návrh na 

uznesenie a následne dal starosta o návrhu hlasovať. 

 

Z celkového počtu 7 poslancov sa hlasovania zúčastnili 7 poslanci. 

 

Hlasovanie:  

ZA: 5 (Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, MUDr. J.Leškanič, J. Basár, L. Tiš) 

                     PROTI: 0  

                    ZDRŽALI SA: 2 ( Mgr. Jaroslav Marko, Ing. Daniel Ščasný) 

 

 

Bod programu nakladanie s majetkom obce pokračoval prerokovaním schválenia kúpy 

nehnuteľnosti, t. j. rodinného domu s priľahlými pozemkami (bývalé pohostinstvo MAJÁK), 

zapísaných na LV č. 787, LV č. 1824 k. ú. Beloveža vo výlučnom vlastníctve Jozefa Jurča, trvale 

bytom Komenského 36, Bardejov za cenu 48 000 €. 

 

Na úvod rozpravy vystúpil starosta obce, ktorý prezentoval zámer kúpy predmetných 

nehnuteľností pre účely pripravovaného obecného podniku. Všeobecná hodnota predmetných 

nehnuteľností na základe znaleckého posudku č. 16/2019 zo dňa 19.07.2019, vypracovaného 

znalcom Ing. Michalom Škriabom, bola stanovená vo výške 44 900 €. Budova by mala slúžiť na 

zriadenie predajne potravín, ktorá v obci momentálne chýba a je verejná požiadavka časti 

obyvateľov obce na zriadenie takejto prevádzky. V priestoroch budovy sa uvažuje aj o zriadení 

malej obecnej pekárne a pohostinstva. Priľahlé pozemky ponúkajú množstvo možností ich 

využitia, jedným z nich je aj vybudovanie novej požiarnej zbrojnice.   

 



Poslanci Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič a Ján Basar vo 

svojich krátkych vystúpeniach podporili zámer odkúpiť predmetné nehnuteľnosti. 

 

Kontrolór  Ing. Miloš Mikula oboznámil s možnosťami čerpania úveru. Keďže nový úver  

v tomto roku 2019 už nie je možné čerpať po 31.8. daného roka, vzhľadom na novelu zákona 

o rozpočtových pravidlách, riešením je možnosť do konca roka 2019 uzatvoriť s vlastníkom 

nehnuteľnosti Jozefom Jurčom nájomnú zmluvu a predmetné nehnuteľnosti by sa obstarali do 

vlastníctva obce odkúpením z vlastných zdrojov do konca roka 2019 alebo z úverových zdrojov 

začiatkom roka 2020.  

 

Starosta obce požiadal kontrolóra obce Ing. Miloša Mikulu o predloženie návrhu na 

uznesenia a následne dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

ZA: 4 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, Ján Basár) 

         PROTI: 3 ( Mgr. Jaroslav Marko, Ing. Daniel Ščasný, Lukáš Tiš) 

          ZDRŽALI SA: 0 
 

 

 

5. Založenie obecného podniku 

 

Starosta predstavil poslancom zámer zriadiť obecný podnik. Platná právna úprava ukladá 

obciam a mestám zabezpečovať pomerne široký rozsah služieb a výkonov, ktorých väčšinu možno 

zahrnúť pod používané spojenie „komunálne služby“. Tieto si obec môže zabezpečiť vo vlastnej 

réžii, svojou dcérskou spoločnosťou alebo si ich obstará prostredníctvom verejného obstarávania u 

externého poskytovateľa. Cieľom obecného podniku v Beloveži bude poskytovanie 

verejnoprospešných služieb na jednej strane a generovanie dodatočných finančných zdrojov pre 

obec na strane druhej. Poukázal na príklady dobre zabehnutých obecných podnikov v neďalekých 

obciach (Raslavice, Čirč), ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvňujú dianie a finančnú situáciu obcí. 

Na záver svojho vystúpenia starosta prezentoval poslancom návrh zakladateľskej listiny 

„Obecného podniku Beloveža, s.r.o.“. 

 

Na otázku poslanca MUDr. Čičvaru, aké je stanovisko hlavného kontrolóra k danej veci, 

Ing. Mikula, hlavný kontrolór obce, poznamenal, že vzhľadom na avizované zmeny v oblasti dane 

z príjmov, ktoré budú mať značný negatívny dopad na výšku podielových daní určených pre obce, 

je potrebné mobilizovať všetky mimorozpočtové zdroje pre generovanie finančných prostriedkov 

potrebných tak na zabezpečenie základných funkcií obce, ako aj pre zabezpečenie ďalšieho 

primeraného rozvoja obce. 

 

Po ukončení rozpravy dal starosta obce hlasovať o návrhu:  

 

Hlasovanie:  

ZA: 7 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, 

 Ján Basár,  Mgr. Jaroslav Marko, Ing. Daniel Ščasný, Lukáš Tiš ) 

                     PROTI: 0 

                     ZDRŽALI SA: 0 

 

Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 



6. Informácia o zriadení oficiálnej webovej stránky obce 

     

     Ing. Martin Nemec informoval poslancov o zriadení novej oficiálnej webovej stránky obce 

www.beloveza.com, ktorá bola vytvorená z dôvodu, že predošlá www.beloveza.eu, bola pomerne 

neprehľadná a zastaralá, avšak hlavným dôvodom vytvorenia novej stránky bola výhodnejšia 

celková cena za jej vytvorenie a následné spravovanie. Na jej aktualizácii a pridávaní materiálov 

sa postupne pracuje. 

 

     Poslanci ObZ zobrali  tieto informácie na vedomie. 

 

     

 

  7. Zmena rozpočtu obce  

 

Starosta obce predložil zmenu rozpočtu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Zmenu rozpočtu podrobnejšie vysvetlil poslancom hlavný kontrolór obce.  
 

Starosta obce dal hlasovať o zmene rozpočtu obce: 

 

Hlasovanie:  

ZA: 5 (Ing. M. Nemec, MUDr. P. Čičvara, MUDr. J. Leškanič, Ján Basár, L. Tiš) 

                     PROTI: 0  

                     ZDRŽALI SA: 2 ( Mgr. Jaroslav Marko, Ing. Daniel Ščasný) 

 

8. Investičný zámer výstavby bytových domov 

 

Starosta obce privítal na zasadnutí Jozefa Marka, konateľa firmy MARKO a MARKO s.r.o. 

a požiadal ho, aby informoval poslancov o aktuálnych možnostiach financovania bytovej výstavby 

a získania návratných a nenávratných zdrojov na tento účel. Investičný zámer sa týka obstarania 

nájomných bytov bežného štandardu  s podmienkami zákona č.443/2010 Z. z. a 150/2013 Z. z. 

o ŠFRB. Zároveň poznamenal, že k dnešnému dňu obec eviduje 9 záujemcov o obecné byty. 

 

Jozef Marko poukázal na skutočnosť, že aktuálne podmienky na financovanie výstavby 

bytových domov sú pre obec tak výhodné, ako ešte nikdy neboli, čo dokumentoval podrobnými 

informáciami a podmienkami zo strany ŠFRB. Informoval prítomných o možnosti výstavby 

nájomných bytov a o spôsobe financovania: 60 % úver zo ŠFRB s 0 % úrokom na 40 rokov a 40 

% nenávratná dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR (vrátane projektovej dokumentácie). 

 

Priemerná obytná plocha bytovej jednotky nesmie presiahnuť 60 m2 a celková výmera bytu 

nesmie presiahnuť 80 m2. Oprávnený náklad činí 1000 Eur na m2 obytnej plochy bytovej jednotky. 

Dva vzniknuté bytové domy budú v prípade realizácie umiestnené na obecnom pozemku za 

obecným  bytovým domom LIPA. 

 

 Súčasťou diela je výstavba príjazdovej komunikácie, chodníka, osvetlenia, parkoviska, 

žumpy, vodovodnej prípojky podľa projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného 

povolenia (spolufinancovanie zo ŠFRB, dotácia a spoluúčasť obce –úver / čerpanie rezervného 

fondu).  

1000 eur / m² vrátane lodžií bežný štandard pripadá na 1 nájomný bytový dom  

 

http://www.beloveza.com/
http://www.beloveza.eu/


Dotácie sa poskytujú nasledovne a vždy s ohľadom najvýhodnejších podmienok určených 

pre štát ( a teda buď 70% zo sumy alebo 650 €/byt alebo 125 €/bm, viď tabuľka). 

 

Technická vybavenosť nájomného bytového domu : 

 
Vodovod:   Parkovisko:  Kanál: Garážové státie: 

70 % zo sumy   70 %   70%  70% z ceny garáže 

650 €/byt   390 €/ byt  860 €/byt 600 €/byt 

125 €/bm   80 €/m2  160 €/bm  

 

Komunikácia vrátane osvetlenia, chodník: 

70%   

870 €/byt 

80 €/m2 

 

Starosta obce žiadal poslancov o schválenie investičného zámeru „Nájomných bytových 

domov“. Informoval prítomných, že sa nejedná o schválenie výstavby, ale iba o schválenie 

investičného zámeru, aby sa mohla urobiť zmena - doplnenie územného plánu a rozpracovať štúdia 

realizovateľnosti a príprava podkladov pre podanie žiadosti na dotáciu zo ŠFRB. Podľa jeho názoru 

prinesie realizácia nájomných bytov, po ktorých je dopyt podporu bývania nielen mladým 

obyvateľom obce, ktorí sa chcú osamostatniť, ale aj osamelým a starším ľuďom, ktorí majú záujem 

o malý nájomný byt, aby nemali v budúcnosti výdavky s veľkými nehnuteľnosťami. Zároveň 

prinesie zvýšenie počtu obyvateľov obce, príjem finančných prostriedkov do obecnej kasy nielen 

z podielových daní ale i z ostatných pre zabezpečenie rozvoja obce. 

 

Všetci prítomní podporili myšlienku rozvoja bytovej výstavby v obci. 

 

Starosta obce dal hlasovať o uvedenom investičnom zámere: 

 

Hlasovanie:  

ZA: 7 (Ing. Martin Nemec, MUDr. Peter Čičvara, MUDr. Jozef Leškanič, 

 Ján Basár,  Mgr. Jaroslav Marko, Ing. Daniel Ščasný, Lukáš Tiš ) 

                      PROTI: 0 

                      ZDRŽALI SA: 0 

 

Poslanci investičný zámer výstavby bytových domov jednohlasne schválili. 

 
9. Rôzne 

 

Starosta obce oznámil, že z dôvodu vysokých finančných nákladov na vývoz 

veľkoobjemových kontajnerov na plasty a sklo, bude táto služba pre občanov obce zrušená. 

Náhradou tejto služby od začiatku tohto roka  je prevádzkovanie separovaného  zberu spoločnosťou 

FURA s.r.o , pomocou ktorej hľadáme možnosti znižovania nákladov, a zároveň chceme dosiahnuť  

stabilizáciu poplatkov za odpady odvádzané občanmi. 

 

Ďalej oznámil, že v Októbri –  mesiaci úcty k starším sa  uskutoční už tradičné kultúrne 

podujatie  „Posedenie dôchodcov“. Toto posedenie navrhol na nedeľu 20.10.2019 so začiatkom 

o 12.00 hod. v sále Kultúrneho domu.  

 

Poslanci ObZ zobrali  tieto informácie na vedomie. 



 

10.  Záver 

 

Naplnením programu starosta obce oficiálne ukončil  zasadnutie OZ a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 
 

 

 

 

Zapisovateľka:  

 

Mgr. Jana Semanová  ................................................. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Martin Nemec                        ................................................... 

 

MUDr. Jozef Leškanič                   ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

         

         

        

         

         


