
Zápisnica a uznesenia
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 27. 8. 2019

Prítomní: Mgr. František Korečko, starosta obce
Martin Boboňko, zástupca starostu
Mgr. Marta Ovadová, poslankyňa
Radoslav Zuskár, poslanec

Ďalší prítomní: Terézia Kinlovičová, hlavná kontrolórka obce
Ing. Lenka Bimbóová, pracovníčka OcU
František Mikloš, pracovník OcU

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva.
5. Správy hlavnej kontrolórky obce.
6. Žiadosť o povolenie pripojenia na vodovod a kanalizáciu - Gabriel Gábor, Bačkovík 110.
7. Žiadosť starostu o vyplatenie jednorazovej čiastky hmotnej núdze po mimoriadnej povodňovej

situácii v rómskej osade.
8. Výstavba protipovodňovej ochrany v rómskej osade Bačkovík.
9. Pravidlá prenájmu sály, kuchyne a vybavenia Kultúrneho domu Bačkovík.
10. Žiadosť o prenájom sály - Bélová Blanka.
11. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a

zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Bačkovík.
12. Zmluva ktorou obec nadobudla darom parcelu v lokalite Poddubiny.
13. Terénna sociálna práca s MRK.
14. Fond rozvoja rómskej osady Bačkovík - návrh štatútu fondu.
15. Opakované sťažnosti obyvateľov obce Bačkovík Ing. Ľuboša Vasiľaka.
16. Rôzne.
17. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 27. 8. 2019.
18. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku otvoril a viedol Mgr. František Korečko, starosta
obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatoval, že
počet prítomných poslancov je 3, t. j. Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.



K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Ing. Lenka Bimbóová
Overovatelia zápisnice: Radoslav Zuskár, Marta Ovadová

Uznesenie č. 72/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Martu Ovadovú, Radoslava Zuskára
2. zapisovateľku: Ing. Lenku Bimbóovú

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:
Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 6. zasadnutia OZ:

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva.
5. Správy hlavnej kontrolórky obce.
6. Žiadosť o povolenie pripojenia na vodovod a kanalizáciu - Gabriel Gábor, Bačkovík 110.
7. Žiadosť starostu o vyplatenie jednorazovej čiastky hmotnej núdze po mimoriadnej

povodňovej situácii v rómskej osade.
8. Výstavba protipovodňovej ochrany v rómskej osade Bačkovík.
9. Pravidlá prenájmu sály, kuchyne a vybavenia Kultúrneho domu Bačkovík.
10. Žiadosť o prenájom sály - Bélová Blanka.
11. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a

zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Bačkovík.
12. Zmluva ktorou obec nadobudla darom parcelu v lokalite Poddubiny.
13. Terénna sociálna práca s MRK.
14. Fond rozvoja rómskej osady Bačkovík - návrh štatútu fondu.
15. Opakované sťažnosti obyvateľov obce Bačkovík Ing. Ľuboša Vasiľaka.
16. Rôzne.
17. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 27. 8. 2019.
18. Záver

Uznesenie č. 73/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.



A) Schvaľuje
1. program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania
obecného zastupiteľstva:
Starosta informoval o svojej pracovnej činnosti na základe pracovného výkazu zverejneného na web
sídle obce Bačkovík.

Uznesenie č. 74/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. informácie starostu o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva zverejnené na web sídle obce.

K bodu 5: Správy Hlavnej kontrolórky obce.
Kontrolórka obce informovala OZ o kontrole vykonanej v obci správa č. 6/2019 - Kontrola
zatriedenia zamestnancov odmeňovaných podľa zák. 552/2003 Z. z. a Vyhl. č. 341/2004 Z. z. v
platnom znení.

Uznesenie č. 75/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. správu  č. 6/2019

K bodu 6: Žiadosť o povolenie pripojenia na vodovod a kanalizáciu - Gabriel Gábor, Bačkovík
110.
Starosta na základe uznesenia č. 52/2019 informoval, že žiadateľ dodatočne predložil výpis z katastra
nehnuteľností dokladujúci vlastníctvo parcely a potvrdenie o dlhodobom prenájme parcely (dom je
postavený na 2 parcelách). Starosta odporúča dať súhlas k pripojeniu domácnosti na vodovod a
kanalizáciu.

Uznesenie č. 76/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe doložených
vlastníckych a nájomných dokumentov



A) Schvaľuje
1. pripojenie domácnosti s popisným číslom Bačkovík 110 do obecnej vodovodnej a

kanalizačnej siete.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7: Žiadosť starostu o vyplatenie jednorazovej čiastky hmotnej núdze domácnostiam po
mimoriadnej povodňovej situácii v rómskej osade.
Starosta informoval o mimoriadnych prívalových dažďoch, ktoré v mesiaci júl 2019 opakovane
spôsobili vytopenie 4 domácností v rómskej osade. Dotknuté domácnosti sa obrátili na obec so
žiadosťou o mimoriadnu sociálnu finančnú pomoc.

Starosta odporúča zastupiteľstvu vyplatiť žiadateľom o mimoriadnu finančnú soc. pomoc po povodni
vo výške € 200,-. Zároveň odporúča žiadateľov v odpovedi na žiadosť upozorniť, že v prípade
opakujúcich sa budúcich mimoriadnych udalostí, dá obec súhlas s výplatou humanitárnej pomoci za
podmienky, že žiadateľ bude vlastníkom alebo dlhodobým nájomcom pozemku, na ktorom je stavba
postavená a stavba bude mať právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo dodatočné kolaudačné
rozhodnutie.

Uznesenie č. 77/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje:
1. výplatu mimoriadnej finančnej soc. dávky žiadateľom zasiahnutým povodňou v júli 2019 vo

výške € 200,-x 4 =800 €
2. zapožičanie finančných prostriedkov na úhradu mimoriadnej finančnej sociálnej dávky

žiadateľom zasiahnutým povodňou v júli 2019 z RF s povinnosťou obce vrátiť do 30. 11 2019
v sume 400 €.

3. poveruje starostu informovať žiadateľa o mimoriadnu sociálnu dávku,
že v prípade opakujúcich sa budúcich mimoriadnych udalostí, dá obec súhlas s výplatou
humanitárnej pomoci za podmienky, že žiadateľ bude vlastníkom alebo dlhodobým
nájomcom pozemku, na ktorom je stavba postavená a stavba bude mať právoplatné
kolaudačné rozhodnutie alebo dodatočné kolaudačné rozhodnutie.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0



K bodu 8: Výstavba protipovodňovej ochrany v rómskej osade Bačkovík.
Na základe opakujúcich sa návalových dažďov a povodňiach v júli 2019 starosta odporučil výstavbu
kanalizačného žľabu na odvádzanie povrchových vôd v rómskej osade Bačkovík.
Starosta predložil cenovú kalkuláciou na materiál určený k svojpomocnej výstavbe. (príloha)
Starosta informoval o možnosti obce uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok (Výzva na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
komunity v roku 2020 za predpokladu splnenia podmienok výzvy.)

Uznesenie č. 78/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje
1. výstavbu kanalizačného žľabu na odvádzanie  povrchových vôd v rómskej osade Bačkovík.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 79/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje
1. návrh nájomnej zmluvy medzi Združeným pozemkovým spoločenstvom Bačkovík

(prenajímateľ) a Obcou Bačkovík (nájomca) na parcelu C 1980/1 na dobu 11 rokov za účelom
výstavby kanalizačného žľabu k odvádzaniu povrchových vôd v rómskej osade Bačkovík
(príloha).

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 80/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje:
1. predloženie žiadosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona

č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a
kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok
2020.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová



Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 9: Pravidlá prenájmu sály, kuchyne a vybavenia Kultúrneho domu Bačkovík.
Starosta obce odporučil pred obnovou vybavenia v kuchyni kultúrneho domu upresniť pravidlá
prenájmu a predložil návrh pravidiel a cien za prenájom sály, kuchyne a vybavenia.

Uznesenie č. 81/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.:

A) Schvaľuje
1.cenník za prenájom priestorov a vybavenia sály a kuchyne Kultúrneho domu Bačkovík:

1. Záloha za prenájom priestorov a vybavenia (depozit): ...............................€ 200,-
2. Cena za prenájom sály a kuchyne: ............................................................. € 70,-/1 deň
3. Cena za prenájom sály a kuchyne pre potreby pohrebného pohostenia: ... € 20,-/1 deň
4. Cena za prenájom vybavenia: .................................................................... € 0,02- / ks
5. Cena za spotrebovanú elektrinu: ................................................................ cenník VSE

2. pravidlá prenájmu priestorov kultúrneho domu v následnej podobe:
1. Nájomca písomne alebo ústne požiada o prenájom sály, kuchyne a vybavenia v

danom termíne a uhradí zálohu za prenajatý priestor a vybavenie (depozit). Bez
úhrady zálohy priestor v danom termíne nemožno považovať za rezervovaný.

2. Nájomca si prevezme zoznam vybavenia kuchyne, ktorého súčasťou je cenník
nájomného za zapožičaný jedálenský riad (formulár taktiež na web stránke obce).
Podľa zapožičaného množstva jedálenského riadu bude po ukončení nájmu priestoru
a vybavenia od vratnej zálohy (depozitu) odrátaná nájomná čiastka, prípadne cena za
poškodené vybavenie.

3. Najneskôr 3 dni pred termínom prenájmu nájomca oznámi čas, kedy si prevezme
kľúče od priestoru a požadované vybavenie. (Priestor je možné prevziať 1 deň pred
termínom prenájmu. Tento deň nespadá do ceny nájmu.)

4. V dohodnutom termíne nájomca podpisom prevezme kľúče a požadované vybavenie
kuchyne. Podpisom potvrdzuje, že prevzal zapožičaný riad bez poškodenia. Do
preberacieho protokolu zamestnanec OcÚ zapíše hodnotu stavu elektromerov.

5. Zamestnanec odovzdá nájomníkovi kópiu preberacieho protokolu.
6. Po ukončení nájmu odovzdá nájomca priestor, vybavenie a kľúče nasledujúci deň do

9:00 hod. V prípade neskoršieho odovzdania priestorov je obec oprávnená účtovať
nájomníkovi cenu za ďalší nájomný deň.

7. Nájomca je povinný odovzdať pozametaný priestor a umyté a osušené vybavenie. Do
odovzdávacieho protokolu sa uvedie počet poškodených kusov riadu. Tie
prenajímateľ neodovzdáva. Zároveň sa do protokolu uvedie aktuálna hodnota
elektromerov.

8. V prípade, že zamestnanec zistí porušenie zákazu fajčenia v priestoroch budovy
Kultúrneho domu (pach dymu cigariet), je obec oprávnená účtovať nájomníkovi
pokutu vo výške stanoveného sadzobníka.

9. V kancelárii Obecného úradu nájomca na základe odovzdávacieho protokolu uhradí:



a. Nájom za priestor
b. Nájom za zapožičaný riad podľa počtu kusov
c. Nákupnú cenu poškodeného riadu
d. Spotrebovanú elektrinu

10. Po uhradení nájmu v celom rozsahu podľa bodu 9) je nájomcovi vrátená záloha
(Depozit).

3. krátkodobý nájom sály kultúrnemu domu obyvateľom s trvalým pobytom v obci Bačkovík, ktorých
domácnosť nemá voči obci nesplatené pohľadávky (voda, kanál, odpad, dane) a prenájom bude slúžiť
k rodinnej oslave alebo pohrebnej rozlúčke bez nutnosti predkladať žiadosť o prenájom zastupiteľstvu
obce.
4. prenájom sály kultúrneho domu obyvateľom s trvalým pobytom v obci Bačkovík, za iným účelom
než je organizovanie rodinnej oslavy alebo pohrebná rozlúčka na základe schválenia obecným
zastupiteľstvom.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 10: Žiadosť o prenájom sály - Bélová Blanka.
Starosta obce predložil OZ žiadosť o prenájom sály.

Uznesenie č. 82/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.:

A) Poveruje
1. starostu obce pri žiadosti o prenájom sály postupovať v zmysle uznesenia č. 81/2019.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 11: VZN č. 10/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Bačkovík.
Starosta obce po opakovaných upozorneniach na vypúšťanie žúmp domácnosťami bez pripojenia na
obecnu kanalizáciu do žľabov pri ceste odporučil úpravu VZN o spôsobe náhradného zásobovania
vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce
Bačkovík (predložený návrh).

Uznesenie č. 83/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.



A) Schvaľuje:
1. VZN č. 10/19 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových

vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Bačkovík.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 12: Zmluva ktorou obec nadobudla darom parcelu v lokalite Poddubiny..
Starosta informoval, že obec sa na základe uznesenia 47/2019 po podpísaní darovacej zmluvy stala
vlastníkom parcely C 361/20, v obci Bačkovík, v katastrálnom území Bačkovík, v časti Poddubiny,
vedenej na LV 354. Parcela sa má v budúcnosti stať príjazdovou komunikáciou novej ulice.

Uznesenie č. 84/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje
1. nadobudnutie pozemku - parcela C 361/20 - orná pôda o výmere 2566, v obci Bačkovík, v

katastrálnom území Bačkovík, v časti Poddubiny, vedenej na LV 354 formou daru a na
základe uznesenia poveruje starostu vypísaním výberového konania na zmenu územného
plánu obce, ktorý umožní v lokalite Poddubiny výstavbu rodinných domov.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 13: Terénna sociálna práca s MRK.
Starosta informoval, že obec sa bude môcť v poslednom kvartáli roka 2019 uchádzať o nenávratný
finančný príspevok na prácu terénneho sociálneho pracovníka s marginalizovanou rómskou
komunitou. Pracovník prispeje k sociálnemu rozvoju rómskej komunity.

Uznesenie č. 85/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje
1. systematizáciu miesta terénneho sociálneho pracovníka v obci Bačkovík.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0



K bodu 14: Fond rozvoja rómskej osady Bačkovík - návrh štatútu fondu.
Starosta informoval o častých žiadostiach, s ktorými sa obracajú obyvatelia rómskej osady na obecný
úrad (poškodenie verejných studní v rómskej osade, premnožené potkany na čiernych skládkach
odpadu v okolí osady, požiadavky na vrecia a smetné bedne, žiadosti o finančný príspevok na
hudobné nástroje miestnej rómskej kapely, žiadosti o krátkodobé finančné pôžičky). Nakoľko tvorí
rómska komunita v súčasnosti 58% podiel populácie obce, svoje potreby a problémy však v
súčasných podmienkach nedokáže riešiť, predkladá starosta obce zastupiteľstvu návrh na zriadenie
Fondu rozvoja rómskej osady Bačkovík (návrh štatútu fondu je prílohou zasadnutia). Cieľom fondu je
preniesť spoluzodpovednosť za stav rómskej osady na jej obyvateľov, ponúknuť motiváciu k
samostatnej správe osady rómskej komunite. Starosta predložil zastupiteľstvu návrh štatútu.

Uznesenie č. 86/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Navrhuje:
1. upraviť podmienky štatútu fondu rozvoja rómskej osady Bačkovík a zistiť či daný postup je v

súlade so zákonmi.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 15: Opakované sťažnosti obyvateľov obce Bačkovík na obyvateľa Ing. Ľuboša Vasiľaka
nebolo prejednané

K bodu 16: Rôzne.

1) Starosta informoval o začiatku činnosti Miestnej občianskej poriadkovej služby.
2) Starosta informoval o dohode o dodávkach stravy pre žiakov materskej školy v šk. roku

2019/20 z jedálne ZŠ Bidovce.
3) Starosta informoval o priebežnom rozširovaní informácii na web sídle obce.
4) Starosta informoval o vydaní obecných novín. Cieľom novín je lepšia informovanosť

obyvateľov o práci OcÚ, rozhodnutiach zastupiteľstva, problémoch a výzvach, ktoré pred
obcou stoja.

5) Starosta informoval o zámere písomne zvolať v septembri podielových vlastníkov parciel pod
a okolo rómskej osady k verejnej diskusii k nelegálnej výstavbe v rómskej osade a hľadaní
riešení legálnej výstavby. Kedy vhodný termín?

6) Starosta informoval o zámere zvolať na október 2019 verejné zhromaždenie k diskusii o pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2020 - 2040.

7) Starosta informoval o zámere zorganizovať v 2. polovici septembra obecnú brigádu? Čo
navrhujete opravovať? (Plot okolo ihriska, lavičky cez potok, Vzhľad autobusových bus
zastávok)



Uznesenie č. 87/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie
1. informácie starostu obce

K bodu 17: Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 27. 8. 2019.
Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia k prejednaným bodom a súhlasí s ich
zaznamenaním v zápisnici.

Uznesenie č. 88/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. prijaté uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2019.

Hlasovanie: za: 3 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 18: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

Overovatelia:
Radoslav Zuskár ………………………………………..

Martin Bajus…………………………………………….


