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                        Zápisnica zo schôdze  

Obecného zastupiteľstva v Beloveži 

dňa 08.12.2021 o 17.00 hod. 

 

 
1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

4. Návrh zmien a doplnkov VZN obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža  

5. Návrh VZN obce Beloveža č. 5/2021 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža  

6. Návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2022 a roky 2023, 2024 a Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022- 2024  

7. Obstaranie hnuteľného investičného majetku Obecného podniku Beloveža s. r. o.  

8. Rôzne  

9. Záver 

Prítomní: 

Štatutár: 

Jozef Kostura 

Hlavný kontrolór obce: 

            Ing. Miloš Mikula 

Prítomní poslanci:  

1. Ing. Martin Nemec,  

2. MUDr. Peter Čičvara  

3. MUDr. Jozef Leškanič 

4. Ján Basár 

5. Bc. Lukáš Tiš 

6. Mgr. Jaroslav Marko 
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K bodu 1: Otvorenie 

 

Štatutár Jozef Kostura otvoril schôdzu ObZ  privítaním prítomných členov. 

Konštatoval, že prítomných je   6 poslancov a ObZ je uznášaniaschopné. 

   

 

K bodu 2:  Schválenie programu  

Starosta obce oboznámil prítomných s programom schôdze a vyzval prítomných, či 

súhlasia s uvedeným programom.  

 

Hlasovanie k bodu 2:  ZA: 6     Proti:     Zdržalo sa:  

 

Za: 6   Ing. M. Nemec, MUDr. P.Čičvara, Bc. L. Tíš, Mg. 

J.Marko, J.Basár, MUDr.J.Leškanič 

  
Proti: 

 
 

Zdržal sa: 
 

 

 

 

 

K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku starosta určil Mgr. Zuzanu Kohutovú.  

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Peter Čičvara 

                                                               MUDr. Jozef Leškanič 

 

 

K bodu 4: Návrh zmien a doplnkov VZN obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža. 

 

Ing. Martin Nemec informoval prítomných o návrhu zmien a doplnkov v bode 4. 

Uviedol, že cieľom navrhovaných zmien je zvýšenie príjmov z miestnych daní a zároveň 

mierne navýšenie podielu vlastných daňových príjmov na celkových príjmoch samosprávy. 

Súčasná prax poukázala na absolútnu odkázanosť samospráv, zvlášť malých obcí, na príjmy z 

podielových daní, ktoré sú najvýznamnejším zdrojom príjmov samospráv. A práve 

výraznejšie výkyvy vo vývoji podielových daní, ako sme sa mohli presvedčiť pri ekonomickej 

kríze v roku 2008, či pri dramatickom prepade podielových daní v dôsledku celosvetovej 

pandémie choroby COVID – 19 v roku 2020, značne skomplikovali riadne fungovanie 

mnohým obciam spoliehajúcim sa výlučne na príjmy z podielových daní. Navrhované zmeny 

vonkoncom neznamenajú dramatické zvyšovanie daní, pričom a v niektorých prípadoch 

(napr. rodinné domy) možno skôr hovoriť o zaokrúhľovaní sadzieb. Je potrebne opätovne 

pripomenúť, že v našej obci boli sadzby miestnych daní dlhodobo poddimenzované a 

navrhované zvýšenie sadzieb občania na svojich peňaženkách takmer nepocítia. 
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Pri dani z pozemkov sa u všetkých druhov pozemkov navrhuje plošné zvýšenie sadzieb o 10 

% na úroveň 1,10 %. Zvýšenie sadzby dane by do rozpočtu obce malo priniesť dodatočných 1 

300 €. 

Pri dani zo stavieb sa navrhuje upraviť sadzbu dane resp. zaokrúhlenie sadzby dane zo stavieb 

na bývanie (rodinné domy) a to z aktuálnych 0,08 €/m2 na 0,10 €/m2.  

Predpis dane za stavby na bývanie predstavoval v roku 2021 čiastku 2 971 € a prípadne 

zvýšenie sadzby dane by do rozpočtu prinieslo v budúcom roku dodatočných cca 700 €. 

Zavádza sa daň z bytov a nebytových priestorov. V prípade výstavby bytov súkromným 

investorom a ich následným odpredaním do súkromného vlastníctva vznikne potreba 

zavedenia tejto sadzby za účelom vyrubenia dane z bytov. 
Bilancia odpadového hospodárstva v obci Beloveža dlhodobo vykazuje výrazne záporne hodnoty.  

Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej záverečnej správe ku kontrole efektívnosti a účinnosti 

triedeného zberu komunálneho odpadu za rok 2018 na základe kontroly vykonanej v 58 vybraných 

obciach konštatoval zistenie viacerých nedostatkov pri aplikácií ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch. Kontrolou bolo okrem iného zistené, že „ v takmer polovici prípadov sa vyskytol zásadný 

problém, ktorým bolo doplácanie finančných prostriedkov na nakladanie s odpadmi z vlastného 

rozpočtu napriek tomu, že za túto činnosť majú platiť občania. 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme za účelom zreálnenia výšky poplatku vo 

vzťahu k celkovým nákladom odpadového hospodárstva obce zvýšenie sadzieb poplatku za 

komunálne odpady tak pre občanov, ako aj pre právnické osoby a podnikateľov. Pre občanov 

navrhujeme sadzby poplatku zo súčasných 0,0411 € na osobu a deň (t. j. 15,00 € na osobu ročne) na 

0,0466 € na osobu a deň (t. j. 17,00 € na osobu ročne). Z pohľadu občana nejde o nejaké dramatické 

zvýšenie poplatku, ktoré by mohlo priniesť do pokladne obce 1 500 € a tak aspoň čiastočne znížiť 

negatívnu bilanciu odpadového hospodárstva.  

 

Pán starosta J. Kostura otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Ing. M. Mikula konštatoval, že výnosy za komunálny odpad v roku 2021 predstavujú čiastku 

cez 10 000 eur a náklady sú 20 000 eur. Z čoho vyplýva, že poplatok by mal byť 

dvojnásobný. Aj napriek tomu, že sa zlepšilo separovanie v obci, nie je možné ubrániť sa 

postupnému zvyšovaniu cien. Poplatky za uloženie triedeného odpadu na skládkach prudko 

stúpajú a v budúcich obdobiach to bude len narastať. 

 

Prítomní diskutovali o možnosti ako zlepšiť separáciu v obci. 

 

Ing. Martin Nemec  predniesol pozmeňovací návrh k VZN 1/2019 v článku 11 ods. 1 sa 

navrhovaná sadzba poplatku 0,466 eur za osobu na kalendárny deň ( t.j. 17 eur za osobu na 

rok) mení na sadzbu 0,0493 eur za osobu na kalendárny deň (t.j. 18 eur za osobu na rok). 

 

 Pán starosta dal najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu Ing. M. Nemca, aby poplatok za 

komunálny odpad na jedného občana za rok 2022 bol 18 eur. 

 

Hlasovanie za pozmeňovací návrh k bodu 4:  ZA: 4   Proti:   1  Zdržalo sa: 1 

 

Za: 4 

  

 MUDr.Leškanič, MUDr.Čičvara, Basár,  

Ing.M. Nemec 

Proti: 1 Bc. L. Tiš 

 

Zdržal sa: 1 Mgr. J. Marko 
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Pán starosta dal hlasovať za návrh k bodu 4 : Návrh zmien a doplnkov VZN obce Beloveža č. 

1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Beloveža. 

 

Hlasovanie za návrh k bodu 4:  ZA: 4   Proti:   1  Zdržalo sa: 1 

 

Za: 4 

  

 MUDr.Leškanič, MUDr.Čičvara, Basár,  

Ing.M. Nemec 

Proti: 1 Bc. L. Tiš 

 

Zdržal sa: 1 Mgr. J. Marko 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje zmeny a doplnky Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Beloveža č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža 

 

 

 

K bodu 5: Návrh VZN obce Beloveža č. 5/2021 o príspevkoch v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža 

 

Návrh predniesol Ing. Martin Nemec.  Dôvodom predloženia uvedeného návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia je absencia právnej normy, ktorá by upravovala výber 

poplatkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti našej obce. Výber 

poplatkov sa tak doteraz realizoval bez opory relevantného právneho predpisu. Oproti doteraz 

vyberaným poplatkom sa na návrh riaditeľky materskej školy zvyšuje výška poplatku na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťa v materskej škole zo 4 € na 6 € na mesiac. Výška 

toho poplatku sa nemenila od roku 2013. Zavádza sa poplatok za čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosť školského klubu detí a to vo výške 1 € na mesiac. Školská jedáleň poskytuje 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza ich zákonný 

zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v   

nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na 

úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania. Náklady na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov (čo je zároveň výška príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka) určujú finančné pásma stanovené Ministerstvom 

školstva, vedy výskumu a športu SR. V tomto návrhu stanovujeme v obci 3. finančné pásmo 

na nákup potravín a to s ohľadom na výrazný nárast cien potravín, ktorý by podľa prognóz 

mal pokračovať aj v nasledujúcom roku. V 3. finančnom pásme je výška dennej stravovacej 

jednotky v MŠ (za desiatu, obed a olovrant) na úrovni 1,54 € (0,38 + 0,90 + 0,26), čo 

znamená, že rodičia detí by mesačne zaplatili (pri 20 pracovných dňoch) za stravu 30,80 €. 

Výška stravnej jednotky pre žiaka ZŠ (obed) v 3. finančnom pásme je 1,21 €, čo by 

predstavovalo pre rodičov mesačné náklady na stravu vo výške 24,20 €. 
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Pán starosta J. Kostura otvoril diskusiu k tomuto návrhu. Všetci prítomní sa zhodli, že 

k tomuto bodu nie je potrebná diskusia a preto sa pristúpilo k hlasovaniu: 

 

Hlasovanie: ZA: 6 Proti:  0        Zdržalo sa: 0 

 

Za: 6 Ing.Nemec,MUDr.Čičvara,Bc.Tiš,Mgr.Marko,Basár,MUDr.Leškanič 

Proti: 
 

 

Zdržal sa: 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Beloveža č. 5/2021  o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Beloveža 

 

 

 

K bodu 6: Návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2022 a roky 2023,2024,  a Odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

 

Ing. Mikula oboznámil prítomných o rozpočte obce na rok 2022 a roky 2023,2024. Návrh 

rozpočtu obce Beloveža na roky 2022 – 2024 vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy v 

Národnej rade SR, zohľadňuje schválené a pripravované novely zákonov platné a účinné od 

1.1.2022. 

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2022-2024, Zo 

schváleného viacročného rozpočtu Obce Beloveža na roky 2021-23, z októbrovej predikcie 

príjmov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a z navrhovaných nových sadzieb vo VZN o 

miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2022. V oblasti grantov sú do návrhu premietnuté 

dostupné údaje z príjmov za dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon 

štátnej správy. 

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2021 o 11,6 %. Z 

toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z dane z príjmu fyzických osôb 

o 8,3 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Výnos z dane z nehnuteľností je 

rozpočtovaný vyšší o 45,7 %, výnos z poplatku za komunálny odpad je na základe 

odhadovanej skutočnosti za rok 2021 a navýšených sadzbách plánovaný vyšší o 50 %. 

Nedaňové príjmy rozpočtujeme vyššie o 7,7 %. Na strane výdavkov sa plánujú bežné 

výdavky vyššie o takmer 56 tis. €, pritom najväčší nárast predstavujú bežné výdavky na 

nakladanie s odpadmi, cintorínske služby, bývanie a občiansku vybavenosť, na základnú 

školu, materskú školu a prevádzku obecného úradu. Naopak pokles sa rozpočtuje v školskom 

stravovaní a v školskom klube. Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky 

príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2022 sumu 435 tisíc eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet 

navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo 

výške 19 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 19 tisíc eur, kapitálový 

rozpočet nerozpočtujeme, schodok finančných operácií predstavuje výšku 19 tis. eur. 

Diskutovalo sa  o rozpočte pre futbal a o výdavkoch pre úpravu cintorína. 
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Pán starosta J. Kostura dal hlasovať za návrh rozpočtu Obce Beloveža na rok 2022  

 

Hlasovanie :  ZA: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0    

 

 Za: 6 Ing.Nemec,MUDr.Čičvara,Bc.Tiš,Mgr.Marko,Basár,MUDr.Leškanič 

Proti:   

Zdržal sa: 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

A) s c h v a ľ u j e 

1. Rozpočet obce na rok 2022 v celkovom objeme 435 293 €. 

Bežný rozpočet 

Príjmy bežného rozpočtu 435 293 € 

Výdavky bežného rozpočtu 415 993 € 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy kapitálového rozpočtu 0 € 

Výdavky kapitálového rozpočtu 0 € 

Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie 0 € 

Výdavkové finančné operácie 19 300 € 

 

 

 

Hlasovanie za 2. Štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtu v platnej funkčnej a 

ekonomickej klasifikácii 

Návrh rozpočtu Obce Beloveža na roky 2023,2024,  a Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

 

Hlasovanie :  ZA: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0    

 

 Za: 6 Ing.Nemec,MUDr.Čičvara,Bc.Tiš,Mgr.Marko,Basár,MUDr.Leškanič 

Proti:   

Zdržal sa: 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje  

 

2. Štruktúru príjmov a výdavkov rozpočtu v platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácii 

 

a  Obecné zastupiteľstvo v Beloveži 
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Obecné zastupiteľstvo v Beloveži  

b) berie  na  vedomie 

1. Návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 podľa prílohy č.1 

2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022-2024. 

 

c) Obec Beloveža nebude uplatňovať programy obce podľa § 4 odstavec 5 zákona č. 583/2004 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 7: Obstaranie hnuteľného investičného majetku Obecného podniku Beloveža 

s.r.o. 

Pán starosta J. Kostura predniesol návrh na obstaranie hnuteľného majetku Obecného 

podniku Beloveža. 

Na základe odporúčania obecnej rady predložil Obecnému zastupiteľstvu v Beloveži 

návrh na schválenie obstarania traktora s príslušenstvom formou leasingu pre Obecný podnik 

Beloveža s. r. o.  

Ing. Mikula prevzal slovo a ďalej informoval, že Obecný podnik používa traktor na 

verejné a komunálne služby okrem obecného traktora, ktorý je v zlom technickom stave aj 

súkromný traktor v prenájme. Pre Obecný podnik Beloveža s. r. o. je traktor nevyhnutným 

majetkom, ktorý bude využívaný okrem viacerých komunálnych činností aj na podnikateľské 

účely v súlade so zámerom činností obecného podniku. Po prieskume trhu a porovnaní ponúk 

na traktory John Deere, Klaas, Kubota a Zetor sa ako najvýhodnejšie javí ponuka na Zetor. 

Súčasťou najvýhodnejšej ponuky je traktor Zetor Proxima GP 100, predný trojbodový záves, 

čelný nakladač, hydraulicky ovládaný snežný pluh, paletizačné vidly, kliešte na balíky, 

mulčovač a diskový žací stroj. Cenová ponuka je časovo limitovaná do 31.12.2021. Po 

vyhodnotení ponúk na financovanie úverom a leasingom sa odporúča financovanie finančným 

leasingom na 120 mesačných splátok. 

Pán starosta pripustil, že nákup traktora sa môže odložiť na neskôr, ale prognóza 

vývoja cien poľnohospodárskych strojov má stúpajúcu tendenciu, takže traktory budú už len 

drahšie. Po diskusii všetkých prítomných a na základe platných Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom obce schválených Obecným zastupiteľstvom v Beloveži platných od 

22.11.2019, podľa článku 3 – Spôsoby nadobúdania majetku obce, bod 6 - môžu obecné 

organizácie nakupovať dlhodobý hmotný majetok po schválení v ObZ dal pán starosta 

hlasovať k tomuto bodu Obstaranie hnuteľného investičného majetku Obecného podniku 

Beloveža s.r.o. 

Hlasovanie :  ZA: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 

 

 Za: 5 Ing.Nemec,MUDr.Čičvara,Bc.Tiš,Basár,MUDr.Leškanič 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Mgr.Marko 

a) Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje obstaranie hnuteľného investičného 

majetku Obecného podniku Beloveža s.r.o. traktor s príslušenstvom za cenu 69 340 

eur bez DPH 

b) Obstaranie formou finančného leasingu na 120 mesačných splátok  
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K bodu 8: Rôzne 

 

Ako prvé v bode rôzne informoval pán starosta o poskytnutí dotácie 

z Environmentálneho fondu na Rekonštrukciu Materskej školy v obci Beloveža vo výške 

175 730 eur. V prípravnom procese sú podklady na ďalšiu výzvu pre rekonštrukciu budovy. 

 

Diskutovalo sa o dotácii na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, kde je potrebné 

vyčerpať finančné prostriedky do konca kalendárneho roku 2021. Od augusta 2021 sa 

pripravovali všetky potrebné dokumenty, projekty, zápisy v katastri nehnuteľnosti, stavebné 

povolenie a súhlasy vlastníkov, aby sa mohla odoslať na MV SR žiadosť o zmenu objektu pre 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Prvé prípravné práce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice 

sa už začali. 

 

Bc. Lukáš Tiš po prejednaní tohto bodu musel odísť z rokovania ObZ pre pracovné 

povinnosti.  

 

Pán starosta informoval prítomných o kontrole z prokuratúry. 

 

Obecný podnik Beloveža s.r.o získal dotáciu na včely vo výške 9000 eur, preto sa 

pristúpilo k objednaniu medonosných stromčekov a následnému vysadeniu. 

 

Ďalej pán starosta informoval o potrebe výmeny oplotenia pre Vodojem Hrabovec a aj 

o ďalšej poruche na vodovode. 

 

Po prejednaní tohto bodu odišiel zo zasadnutia  ObZ aj Mgr. Jaroslav Marko. 

 

 

Prítomní diskutovali o potrebe nového plánu pre pohrebisko, doriešenia parkoviska pri 

cintoríne a pred obecným úradom. 

 

V pláne je tretia etapa verejného osvetlenia pri bytovom dome Lipa a pre nové 

domové byty, ktoré sú vo výstavbe. 

  

Pán starosta oboznámil prítomných o priestupkovom konaní ohľadom Vanesy 

Vašenkovej. Po telefonickom rozhovore so zákonným zástupcom sa dohodli, že priestupok sa 

prejedná po uvoľnení protipandemických opatrení. 

 

Za veľký prínos pre obec sa považuje otvorenie nového obchodu potravín Maják. 

V maloobchodnej predajni, ktorá bola otvorená 1.10.2021 dala obec pripraviť aj Mikulášske 

balíčky pre ZŠ a MŠ Beloveža, aby sa aj takýmto spôsobom podporilo začínajúceho 

podnikateľa v našej obci. 

 

Dana Kawaschová podala sťažnosť prostredníctvom advokáta na Ústredný kontrolný 

a skúšobný ústav poľnohospodársky, ohľadom invazívnych drevín na vedľajšom pozemku. 

Na základe jej podnetu nás kontaktoval Ing. Ján Olejár z OÚ BJ pozemkový a lesný odbor 

o potrebe zmeniť VZN, prípadne vyzvať vlastníkov pozemkov, aby sa starali o svoje 

nehnuteľnosti. Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy § 3 ods. 1 písm. b) ukladá každému vlastníkovi poľnohospodárskej pôdy, ako aj 

nájomcovi a správcovi povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných 
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pozemkoch. Riešením by bolo vyzvať vlastníkov nehnuteľností, aby zvýšili intenzitu kosenia 

na svojich pozemkoch.  

 

Občan Pavol Kataník, bytom Beloveža 266, sa obrátil na Obecný úrad so žiadosťou 

o prejednanie pozemkov vo vlastníctve obce na LV 970  parcely CKN 2495/1 a 2495/2, ktoré 

so súhlasom Miestneho národného výboru mohol trvalo užívať od 16.7.1986. Tieto pozemky 

chce pán Kataník získať do osobného vlastníctva. Poslanci sa zhodli na tom, že pozemok sa 

môže odpredať za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Starosta obce podotkol, že v najbližších dňoch sa bude okrem vianočnej svetelnej 

výzdoby chystať aj výzdoba betlehemu. Socha svätého Jána Pavla II. už bola osadená pred 

budovou obecného úradu. 

 

Nakoniec sa za asistencie lekárov vyskúšal defibrilátor, ktorý je osadený na budove 

obecného úradu. 

 

 

K bodu 9: Záver 

 

Jozef Kostura  po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapisovateľ: 

Mgr. Zuzana Kohutová : 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

MUDr. Peter Čičvara 

 

MUDr. Jozef  Leškanič 

 

 

 

 

 


