
Z Á P I S N I C A 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.12.2018 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: 1 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Zloženie sľubu poslanca OZ  

4. Voľba predsedu a členov komisie pre prešetrovanie sťažností 

5. Voľba zástupcov obce do rady školy materskej školy a rady školy základnej školy  

6. Schválenie osôb oprávnených viesť obecné vozidlá 

7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

8. Štatút obce 

9. Zmena Poriadku odmeňovania zamestnancov 

10. Poriadok odmeňovania poslancov, členov komisií - neposlancov a zapisovateľa 

11. Zmena Zásad o úhradách za poskytované služby 

12. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o určení termínu, miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v 

Beloveži pre školský rok 2019/2020 

13. Výročná správa obce za rok 2017 

14. Audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2017 

15. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - 2021 

16. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019- 2021  

17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

18. Informácia o správach z kontrol hlavného kontrolóra  

19. Rôzne 

20. Záver  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta Jozef Kostura privítal všetkých prítomných a otvoril 2. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

Ing. Martin Nemec a Ing. Daniel Ščasný 

 

3. Zloženie sľubu  novozvoleného poslanca 

 

Z  dôvodu neúčasti na ustanovujúcom zasadnutí OZ, zložil sľub poslanca  do rúk starostu obce 

Lukaš Tiš  až na tomto 2. zasadnutí OZ. 

 

4. Voľba predsedu a členov komisie pre prešetrovanie sťažností 

 

Starosta navrhol zriadiť  komisiu pre prešetrovanie sťažnosti,  ktorej zriadenie priamo vyplýva 

z platnej legislatívy a to z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a zákona č. 152/1998 Z. z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.   

Za predsedu komisie bol navrhnutý Lukáš Tiš. Za členov Ing. Martin Nemec a MUDr. Peter 

Čičvara 

 

Poslanci tento návrh  jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 



5. Voľba  zástupcov obce do rady školy MŠ a rady školy ZŠ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov , že Uznesením č. 2/2018 zo dňa 27.04.2018 bol v zmysle zákona 

SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe s školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení určený počet členov rady školy pri ZŠ Beloveža –5 členov a do rady školy pri MŠ 

Beloveža – 5 členov, a to v zložení:  

- jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov  

- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov  

- dvaja volení zástupcovia rodičov žiakov,  

- jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa.  

 

Za zriaďovateľa bol Uznesením č. 2/2018 zo dňa 27.4.2018 do Rady školy pri ZŠ delegovaný  

p. Ján Dulenčin a do Rady školy pri MŠ :  p. Ján Dulenčín 

Pretože p. Ján Dulenčin nebol zvolený za poslanca na volebné obdobie 2018-2022 je potrebné 

delegovať člena do Rady školy pri ZŠ ako aj do Rady školy pri MŠ  iného zástupcu zriaďovateľa.  

Poslanci navrhli delegovať do rady školy pri ZŠ  p. Jána Basára   

Poslanci navrhli delegovať do rady školy pri MŠ p. Ing. Daniela Ščasného 

 

Za člena Rady školy pri ZŠ Beloveža  

 

Priebeh hlasovania: 

Za: 5 poslancov   proti: 0             zdržal sa: 1 poslanec  

MUDr. Peter Čičvara,                                                          Ján Basár  

MUDr. Jozef Leškanič 

Ing. Martin Nemec,  

Ing. Daniel Ščasný  

Lukáš Tiš  

 

za člena Rady školy pri MŠ Beloveža  

 

Priebeh hlasovania: 

Za: 5 poslancov                    proti: 0             zdržal sa: 1 poslanec  

MUDr. Peter Čičvara,                                                   Ing. Daniel Ščasný  

MUDr. Jozef Leškanič 

Ing. Martin Nemec,  

Ján Basár 

Lukáš Tiš  

 

6. Schválenie osôb oprávnených viesť obecné vozidlá 

  

Na návrh starostu obce bol zostavený nasledovný zoznam osôb oprávnených viesť uvedené 

obecné motorové vozidla: 

 

Traktor Zetor :  

- Jozef Kostura, Jozef Storiský, Ján Basár,  

            FORD Trazit:  

- Jozef Kostura, Jozef Storinský, Ján Basár, Lukáš Tiš, Ing. Daniel Ščasný, Michal 

Semanišin ml., Jakub Storinský, Jozef Čičvara, Jaroslav Marko, Pavol Kataník, Miroslav 

Pobořil 

            KIA Ceed: 

- Jozef Kostura, Jozef Storinský, Mgr. Jana Semanová, Ing. Martin Nemec, Ing. Daniel 

Ščasný, Lukáš Tiš, Ján Basár 

 

Poslanci tento návrh  jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

 



7. Rokovací  poriadok 

 

Starostom obce bol predložený  nový rokovací poriadok. Posledný bol z roku  2008, teraz  je 

výrazne zjednodušený a bez uvádzania paragrafového znenia príslušnej legislatívy /príloha č. 1/ 

 

       Poslanci tento predložený  rokovací poriadok  jednohlasne (6 hlasmi) schválili 

 

8. Štatút obce 

 

Starosta obce v tomto bode oboznámil prítomných s potrebou aktualizácie Štatútu obce 

Beloveža, nakoľko bol naposledy schválený v roku 2008. Na základe zmien – novelizácie zákona 

č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení je obec povinná aktualizovať aj štatút obce. Teraz  je výrazne 

zjednodušený a bez uvádzania paragrafového znenia príslušnej legislatívy. Poslancom obecného  

zastupiteľstva bol doručený návrh Štatútu obce Beloveža predstihu na preštudovanie. /príloha č. 2/ 

 

             Poslanci tento štatút obce  jednohlasne (6 hlasmi) schválili 

 

9. Zmena poriadku odmeňovania zamestnancov 

 Starosta predlložil nový návrh poriadku odmeňovania zamestnancov obce, dôvodom návrhu 

zmeny poriadku odmeňovania je vylúčenie poslancov a ďalšie osoby z pôsobnosti tohto poriadku 

a zavedenie pre nich samostatný poriadok odmeňovania. /príloha č.3/ 

 

Poslanci OZ túto zmenu poriadku odmeňovania zamestnancov obce, jednohlasne (6 hlasmi) 

schválili 

 

10. Poriadok odmeňovania poslancov, členov komisií – neposlancov a zapisovateľa 

 

Starosta prezentoval návrh Zásad odmeňovania poslancov OcZ  členov komisii, neposlancov a 

zapisovateľa. K predloženému návrhu zo strany OZ neboli pripomienky preto starosta obce dal 

hlasovať. /príloha č.4/ 

         Poslanci  OZ tento poriadok jednohlasne (6 hlasmi) schválili 

 

11. Zmena zásad o úhradách za poskytované služby 

 

 Starosta predložil návrh Zásad o úhradách za poskytované služby obcou Beloveža. Obecné 

zastupiteľstvo v Beloveži v súlade s § 11 ods. 4 písm. g ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov schvaľuje  Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Beloveža. 

Sadzobník cien za služby poskytované obcou Beloveža /príloha č.5/ 

 

Poslanci OZ  zásady o úhradách za poskytované služby  jednohlasne (6 hlasmi) schválili 

 

12.  VZN č. 1/2018 o určení termínu, miesta  a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Beloveži pre 

školský rok  2019/2020.    Termín zápisu  detí do 1 . ročníka ZŠ  od 31.01.2019 do 6.2.2019  

 /viď príloha č.6/ 

 

       Predložené VZN č. 1/2018  poslanci OZ  jednohlasne / 6 hlasmi/ schválili 

 

13. Výročná správa obce za rok 2017 

 

Výročnú správu obce za rok 2017 predložil starosta obce. Výročná správa sa skladá z 8 

kapitol. Úvodné slovo starostu, identifikačné údaje obce, organizačná štruktúra obce a identifikácia 

vedúcich predstaviteľov, poslanie, vízie, ciele, základná charakteristika obce, plnenie funkcií obce, 

informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva, informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva, 

Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov, ostatné dôležité informácie. Obec v 

roku 2017 hospodárila s prebytkom 11 905,12 €. Uvedená suma sa použila na tvorbu rezervného 

fondu.  /príloha č.7/ 

Poslanci OZ v súlade § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

výročnú správu obce za rok 2017,  jednohlasne / 6 hlasmi/ schválili 



 

 

 

 

 

14. Audit individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2017 

 

Poslancom bol predložená správa o audite, ktorú vypracovala audítorka Ing. Maria Pochová 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce BELOVEŽA 

Správa z auditu účtovnej závierky 

 

 
Podmienený názor 

Uskutočnila  som audit účtovnej závierky Obce BELOVEŽA, so sídlom:  Beloveža č. 94, 086 14  

Beloveža, IČO:  00 321 877,  (ďalej len  „Obec“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz 

ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných 

účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa môjho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, 

priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce k 31. decembru 

2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 

Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).   

Základ pre podmienený názor  

Obec nedodržala ustanovenia § 30 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

pri dokladovej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, nakoľko k majetku 

nehmotnej povahy – k pohľadávkam neboli predložené súpisy majetku v zmysle zákona. K týmto 

položkám som nezískala dostatočné informácie ani ďalšiu podpornú dokumentáciu pre účely môjho 

auditu. Preto som sa nemohla ubezpečiť o správnosti zostatkov daných účtov, ako aj nutnosti vytvoriť 

opravné položky, čo by ovplyvnilo hospodársky výsledok účtovnej jednotky. 

 

 

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 

Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 

audítora za audit účtovnej závierky. Od Obce som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 

o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu 

audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto 

ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú 

dostatočný a vhodný základ pre môj názor. 

 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 

a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na 

zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 

alebo chyby.  

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Obce 

nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého 

pokračovania  v  činnosti,  ak  je  to potrebné, a za použitie  predpokladu nepretržitého pokračovania 

v činnosti v účtovníctve.  



Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). 

Zodpovednosť audítora  za audit účtovnej závierky 

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 

názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. 

Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak 

by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické 

rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Obce podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi 

toto overenie vykonať.  

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu 

uplatňujem odborný úsudok a zachovávam  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 

dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na 

tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie 

základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je 

vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, 

falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť 

audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 

efektívnosť interných kontrol Obce. 

• Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 

odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

• Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 

nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o 

tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 

mohli významne spochybniť schopnosť Obce nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem 

k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na 

súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 

modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do 

dátumu vydania mojej správy audítora.  

• Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej 

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 

spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 

požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na 

iné informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami 

uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade 

s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej 

závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  



Posúdila som, či výročná správa Obce Beloveža obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje 

zákon o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017  sú v súlade s účtovnou závierkou za 

daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  som získala 

počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo 

výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti 

neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.  

 

Správa z overenia dodržiavania povinností Obce BELOVEŽA podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách 

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, 

platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Obec 

BELOVEŽA konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

06.12.2018 

 

Ing. Mária POCHOVÁ,  

číslo licencie 417 

sídlo audítora : 085 01  Bardejov, Šiancová 5                              

 

Poslanci OZ  Správu z auditu účtovnej závierky  zo dňa 6.12.2018  vzali na vedomie. 

 

15. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 – 2021 

 

Starosta obce Jozef Kostura oboznámil prítomných poslancov (v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. a s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p.) s návrhom finančného rozpočtu Obce Beloveža 

 na 3 rozpočtové roky 2019-2021   /príloha č.8/ 

Poslanci OZ  tento návrh  o rozpočte  jednohlasne (6 hlasmi) schválili 

 

16. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019- 2021  

 

Hlavný kontrolór odprezentoval stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 -2021. Starosta obce 

dal hlasovať poslancom OZ: Obecné zastupiteľstvo v Beloveži po prerokovaní predloženého materiálu 

berie na vedomie -Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 až 2021. /príloha č.9/ 

 

Poslanci OZ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021  

vzali na vedomie. 

 

 

17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

 

Hlavný kontrolór odprezentoval plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 poslanci . Starosta obce dal 

hlasovať poslancom OZ o schválení plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019./príloha č.10/ 

 

Poslanci OZ  tento návrh  jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

 



18. Informácia o správach z kontrol hlavného kontrolóra  

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Miloš Mikula vypracoval Správy z vykonaných kontrol, s obsahom 

ktorých oboznámila prítomných starosta obce. V zmysle plánu kontrolných činností HK obce 

Beloveža na 2. polrok 2017 boli vykonané nasledovné kontroly: -  následná finančná kontrola plnenia 

zmluvných vzťahov v odpadovom hospodárstve, následná fin. kontrola vybraných cestovných 

príkazov a ich zaúčtovania,  

Ďalej bola vykonaná  kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  za 1. polrok 2018 

/príloha č.11,12,13/ 

Poslanci OZ správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti vykonanej v zmysle plánu 

kontrolných činností HK Obce Beloveža na 2. polrok 2017 a 1. polrok 2018 vzali na vedomie. 

 

 

19. Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi obce paušalné náhrady na pohonné hmoty 

a reprezentačne v celkovej sume 100,-- €  mesačne s účinnosťou od 1.1.2019 

 

Starosta obce dal návrh na schválenie preplatenia 15 dní  nevyčerpanej dovolenky  Jozefovi 

Storinskému  a odstupné a odchodné  pre Zuzanu Vilčekovú, ktorá ukončila pracovný pomer 

k 31.12.2018. 

 Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslancom OZ. 

  Poslanci OZ  tento návrh  jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

        V zmysle zákonač. 253/1994 Z. z., od 1. 12. 2018. sa okrem iného mení aj § 5 ods. 1, ktorý    znie: 

Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume trojnásobku jeho 

priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie, 

Starosta obce navrhol aby odstupné predošlému starostovi obce Petrovi Mikulovi bolo 

vyplatené jednorázovo v mesiaci   január  2019 

Poslanci OZ  tento návrh  jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu  na prípravu dokumentácie k spracovaniu projektov 

pre jednotlivé výzvy, ktoré budú potrebné na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku. 

 

 Starosta obce navrhol schváliť Zavedenie na OcÚ jedného nestránkového dňa  v pracovnom 

týždni  - štvrtok 

 

Poslanci OZ ,  jednohlasne (6 hlasmi) schválili , aby od 01. januára 2019  bol štvrtok 

nestránkovým dňom na OcÚ Beloveža  

 

 Starosta obce navrhol, aby sa do inventáru kuchyne Obecného úradu zaobstaral mraziací box. 

Poslanci OZ  tento návrh  jednohlasne (6 hlasmi) schválili. 

 

 Obecné zastupiteľstvo, na  základe požiadavky obecnej organizácie TJ Beloveža   schválilo  

finančný  príspevok z rozpočtu obce  v čiastke 100,--€  ,   za účelom organizovania stolnotenisového 

turnaja, ktorý sa uskutoční  4.1.2019 

 

 

20. Záver 

 

Naplnením programu starosta obce oficiálne ukončil 2. zasadnutie OZ, poďakoval prítomným 

za účasť . 
 

 

 

 

 

 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=3
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