OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020 /ďalej
len „OZ“/, konaného 18.12.2020 o 18:00 hod. v budove Spoločenského domu
v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Občania obce – podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie 1.polroka 2021
4. Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa /obecný vodovod/.
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
6. Schválenie strategického dokumentu Mikroregiónu Červený Kameň.
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2021.
8. Rôzne.
9. Záver.
K bodu 1. programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Šieste riadne zasadnutie OZ o 18:01 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ, pracovníčky obecného úradu hlavnú kontrolórku obce Ing. Alenku Gergelovú
a ostatných prítomných obyvateľov.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 7 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ
11.12.2020, starosta prečítal navrhovaný program a dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 50/6/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ
18.12.2020 podľa návrhu.
Za zapisovateľa navrhol starosta Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p.
Alexandra Hagaru a p. Vladislava Delinčáka. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 51/6/2020: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zapisovateľa Mgr. Janu
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Alexandra Hagaru a Vladislava Delinčáka.
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K bodu 2. programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
Na predchádzajúcom riadnom zasadnutí boli prijaté uznesenia: 36-49/5/2020. Uznesenia z piateho
riadneho zasadnutia v roku 2020 sú splnené.
Starosta obce dal hlasovať za plnenie uznesení.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 52/6/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. programu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie 1.polroka 2021.
Starosta odovzdal slovo Ing. Alenke Gergelovej. Kontrolórka v súlade so zákonom predložila návrh
plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2021. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webe obce
25.11.2020 a v ten deň bol zaslaný aj poslancom e-mailom. V nasledujúcom roku budú kontroly
zamerané na správnosť zostavenia výkazov obce za rok 2020, veľmi dôležitou kontrolou pre obec
bude kontrola vývoja dlhu obce. V neposlednom rade budú vykonávané kontroly na základe uznesení
OZ, prípadne kontroly z vlastného podnetu na základe skutočností zistených pri výkone činnosti
hlavnej kontrolórky. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 53/6/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e návrh plánu kontrolnej
činnosti HK obce na obdobie 1. polroka 2021 a Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku
výkonom kontrol podľa predloženého plánu.
K bodu 4. programu:
Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa /obecný vodovod/.
Materiál súvisiaci so zámerom predaja obecného vodovodu bol zverejnený na úradnej tabuli obce
03.12.2020 na webe obce, centrálnej úradnej tabuli - slovensko.sk. Celá problematika bola
komunikovaná aj na predchádzajúcom zasadnutí OZ, kde bol prítomný aj zástupca TAVOS Ing.
Vladimír Púčik, ktorý rovnako objasnil, aký zámer s obecným vodovodom majú. Obec má záujem
o riadny chod vodovodu, nie je však možné zo strany obce ďalej prevádzkovať takto náročnú stavbu.
Obec sa snažila, za posledné roky aj dosť zainvestovala do vodovodu, ale nie je pre obec ani
personálne, ani finančne možné zabezpečiť riadny chod vodovodu. Obci ide o to, aby bola
zabezpečená pitná voda pre obyvateľov nepretržite, rovnako aj jeho profesionálna správa.
Starostlivosť o vodovod je veľmi náročná a keď musíte veci robiť tak-povediac na kolene a s minimom
personálu, je to viac ako náročné. Veríme, že keď prevezme TAVOS vodovod do svojho majetku
a správy, bude to lepšie pre nás všetkých. Najdôležitejšie je, že bude zabezpečená verejná služba,
všetky poruchy bude riešiť TAVOS, ktorý disponuje profesionálnym tímom a tiež technikou. Od
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schválenia zámeru prevodu sa po našej obci pohybujú pracovníci TAVOSU, aby riadne zmapovali
vodovod, všetky výpusty, dostupné dokumenty, potrubia, stav technológií v glóbuse, v druhej studni.
Starosta doplnil, že niečo iné je dokumentácia z roku 1986 a reálny stav vodovodu po jeho
vybudovaní. V roku 1989 bol vodovod daný do užívania, ale napr. „šupáky“ nie sú tam, ako majú byť.
Po realizácii nikto neurobil zakreslenie skutočného stavu. Výsledkom je, že pri poruche vodovodu sa
bohužiaľ odstavuje celý vodovod a tak by to nemalo byť. Po komunikácii s poslancami, ktorá bola
viackrát, môžeme konštatovať, že sme ako obec urobili maximum, investovali sme veľa financií
z dotácií do obnovy vodovodu, jeho optimálnej funkčnosti, ale to, čo by nás čakalo budúci rok, by
bolo pre obec likvidačné. /hydrogeologické prieskumy/ Robíme historický krok pre občanov. Ak by
sme mali vodovod v plusových číslach, nepredávali by sme ho. Chceme viac informovať, čo znamená
odčerpávať vodu, distribuovať. Sme pilotným projektom Trnavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá
bude vodovod preberať a ročne bude do jeho prevádzky investovať cca 40.000,00€ ročne. Na hlavnej
trase budú postupne vymieňať vodomery, zakreslí sa reálne vedenie vodovodu so všetkými prístupmi
geodetom. Obec robí tento historický krok pre zabezpečenie verejnoprospešnej služby pre občanov
Jablonca, akým dodávka pitnej vody rozhodne je. Chceme zabezpečiť verejný záujem obce a to,
profesionálnu správu obecného vodovodu. Toto vieme dosiahnuť predajom vodnej stavby práve
spoločnosti TAVOS, ktorá spravuje vodovody v obciach a mestách, má personál, profesionálne
vybavenie a techniku. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 54/6/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e predaj vodnej stavby
obchodnej spoločnosti -Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Priemyselná 10, 921 79
Piešťany, IČO: 36 252 484 (TAVOS a.s.) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že vodná stavba potrebuje vzhľadom na svoj stav a vek
vykonávať pravidelnú údržbu a investície, na ktoré obec Jablonec nemá finančné zdroje a zároveň
musí vodná stavba slúžiť svojmu účelu, to je plnenie verejnoprospešných služieb pre občanov obce
Jablonec v podobe zásobovania pitnou vodou. Predajom vodnej stavby do majetku TAVOS, a.s. sa
zabezpečí prevádzkovanie vodnej stavby a zároveň bude zabezpečovaná jej prevádzkyschopnosť
z nákladov, ktoré bude hradiť jej vlastník a nie obec Jablonec a teda sa zabezpečí aj dodávka pitnej
vody, čo je verejný záujem obce Jablonec, ktorého plnenie je nutné dosiahnuť.
Predmetom predaja je vodná stavba, pričom jej predaj obec Jablonec uskutoční za kúpnu cenu vo
výške 1,00 Eur. Kupujúci, ktorým je TAVOS, a.s. poskytne obci Jablonec, ako predávajúcemu okrem
kúpnej ceny aj protiplnenie v podobe vykonávaných bežných opráv a investícii vodnej stavby, ktoré
dosahujú výšku cca 40.000,00 Eur ročne a sú teraz vykonávané obcou Jablonec, v postavení vlastníka,
aby bola zabezpečená dodávka pitnej vody pre občanov obce Jablonec, ako plnenie verejného záujmu
obce.
K bodu 5. programu:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
Pracovný pomer Hlavnej kontrolórky obce bude končiť k 31.3.2021, preto v zmysle §18a ods. 2
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zverejniť termín výberového konania tak,
aby zverejnenie termínu bolo najmenej 40 dní pred dňom konania samotnej voľby, ktorá sa bude
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konať počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Obecné
zastupiteľstvo si odsúhlasí čas, podmienky a splnenie kvalifikačných predpokladov. Navrhujeme
uskutočnenie voľby HK 17.3.2021, pracovný pomer s HK by sa uzatváral s účinnosťou od 1.4.2021 na
obdobie 6 rokov s pracovným úväzkom 25%. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 55/6/2020 OZ v Jablonci schvaľuje
1. v súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 18a ods. 6) určuje
pracovný pomer hlavného kontrolóra obce na kratší pracovný čas – 25 % pracovného úväzku
s účinnosťou od 1. apríla 2021
2. v súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 18a odsek 2) vyhlasuje
konanie voľby hlavného kontrolóra na deň 17.marca 2021 o 18:00
3. určuje spôsob voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním na riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Jablonec
4. stanovuje náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra Obce Jablonec nasledovne:
a) prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 01.03.2021 do 15:30 hod. na adresu obecného
úradu,
b) v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
c) súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a
životopis uchádzača,
d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
e) súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely voľby
5. zriaďuje komisiu v zložení Helena Mackurová, Denisa Holanská, Matej Horváth na posúdenie
zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu do 5
dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra
6. každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 5-minútového vystúpenia pred obecným
zastupiteľstvom na svoju prezentáciu a to v abecednom poradí
7. poveruje Obecný úrad v Jablonci zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
obce na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým (na webovom sídle obce), najmenej 40 dní pred
dňom konania voľby, t.j. najneskôr 05.02.2021.
K bodu 6. programu:
Schválenie strategického dokumentu Mikroregiónu Červený Kameň.
Obec Jablonec je členom združenia Červený Kameň, momentálne sa vypracováva stratégia tohto
mikroregiónu na ďalšie obdobie. Jedná sa o dokument Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja. Členmi mikroregiónu sú obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla,
Štefanová, Vištuk. Navrhovaným gestorom projektu je starosta obce Dubová p. Ľudovít Ružička
a navrhovaným koordinátorom prípravných prác spracovania PHRSR je Ing. arch. Hana Hlubocká.
Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu bola zaslaná poslancom OZ mailom
8.12.2020. PHRSR MČK predstavuje nový spoločný dokument pre celé územie MČK, ktorý bude
Zápisnica OZ z 18.12.2020

Strana 4

OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

zároveň slúžiť aj ako rozvojový program pre jednotlivé obce mikroregiónu. Jašurková doplnila, že p.
Hlubocká robila prieskum v jednotlivých obciach, ktoré sú členmi MČK, čo všetko obce robia, ako si to
zabezpečujú, ako vybavujú originálne a prenesené kompetencie, ako ich to zaťažuje a pod. Starosta
doplnil, že cieľom je aj spoločné obstarávanie pre obce v oblasti napr. orezu stromov, revízie kotlov,
komínov, bleskozvodov a pod. V rámci regiónu sa budeme snažiť o vyjednanie najlepšej ceny na
poskytované služby. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 56/6/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e vstupnú správu pre
spracovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Červený kameň (PHRSR MČK) na roky 2021-2027.
K bodu 7. programu
Plán zasadnutí OZ na rok 2021.
Starosta informoval, na budúci rok je predpoklad na konanie OZ nasledovne: - 17.3.2021, toto OZ
bude spojené s voľbou HK obce, bude to streda o 18:00, 14.6.2021 o 18:00, bude to pondelok,
8.9.2021 o 18:00, bude to streda, 8.12.2021 o 18:00, bude to streda. Predpoklad je 4 riadne
zasadnutia OZ. Pokiaľ by sa vyskytli naliehavé udalosti, ktoré bude treba riešiť prostredníctvom OZ,
budú naplánované aktuálne podľa potreby. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 57/6/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e plán zasadnutí OZ na rok
2021.
K bodu 8. programu
Rôzne.
Starosta vyzval prítomných obyvateľov, ak majú otázky pripomienky a návrhy aby ich predniesli.
Občan Miroslav Dzíbela sa spýta na faktúru na vyhliadkovú vežu na 20.000,00€. Starosta informoval,
faktúra nám visí v účtovníctve, je na vyhliadkovú vežu, nie je zaplatená, a s firmou je dohodnutý
ústupčivý krok, že na zaplatenie počká do 12/2021. Ide o to, že MAS /Miestna akčná skupina/
vypísala výzvu na poskytnutie dotácie ešte v roku 2016. Obce sa vzájomne dohodli, do akých
projektov chcú investovať. Každá obec si určila priority, našou prioritou bola vyhliadková veža
a oddychová zóna s tým spojená. Na MAS čakáme už 2-3 roky, aby sa realizoval projekt. Nedávno
bola celá výzva stiahnutá, nakoľko tam boli procesné chyby. Peniaze máme prisľúbené, projekt bol
podaný znova.
Občan Horváth sa spýtal, že či je pravda, že „cigán“ býva v kabínach, že to mal byť detský klub.
Starosta informoval, že nerozlišuje medzi „cigánom“ a „bielym“, bol kontaktovaný primárom
nemocnice, ktorý chcel prepustiť p. Habu do domáceho liečenia, potrebuje prístroj na kyslík, ktorý
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musí mať napojený na elektrinu. Detský klub momentálne nie je v prevádzke vzhľadom k pandémii,
hľadali sme riešenie, najlacnejší variant bol v Jarnej u p. Horenského za cca 400€ mesačne, čo by p.
Habo nevedel zaplatiť. Situácia s ním bola vážna, bolo treba prijať rýchle rozhodnutie. Z piatka na
sobotu boli pri detskom klube výtržníci, ktorí sa mu vyhrážali a nadávali mu. Druhé vyhrážanie bolo
následne v znení „hnusný špinavý cigán“. Obec disponuje kamerovými záznamami, budú postúpené
polícii. p. Habo si na základe tejto nepríjemnej skúsenosti zbalil veci a odišiel domov, kde nemá
elektrinu a jeho zdravie je vážne ohrozené. Ľudia mu priniesli jedlo, poskytli posteľ, riad a podobne.
Na kúrenie v detskom klube sa mu zabezpečilo drevo. Občania Jablonca boli naklonený mu pomôcť.
Obec poskytuje pomoc aj iným ľuďom ako sú seniori, ktorým je poskytovaná súčinnosť pri sprievode
k lekárovi, pomoc s nákupmi a pod., len nestíhame o všetkých týchto činnostiach informovať.
Občan Horváth Peter sa spýtal, či keď vodovod prejde pod TAVOS, technológia je v nehnuteľnosti,
ktorá patrí poľovníkom a teda či aj nehnuteľnosť bude patriť TAVOS-u. Starosta informoval, že sa nič
nemení na zámere obce a to, aby Poľovné združenie vrátilo nehnuteľnosť obci s tým, že ako obec
budeme žiadať prostredníctvom dotácií o obnovu budovy, ktorá bude slúžiť ako centrum stretávania
sa jednotlivých organizácií, ktoré sú zriadené v obci. Prednostné právo bude mať Poľovné združenie.
TAVOS bude mať právo prístupu do miestnosti, kde je umiestená technológia súvisiaca s prevádzkou
vodovodu.
Občan Martin Bacigal sa spýtal – na glóbuse je prenájom pre golemtech, orange. Komu bude hradené
nájomné. Starosta ubezpečil, že obec bude trvať na tom, aby nájomné bolo poskytované naďalej
obci. Všetko sa bude ešte doriešovať v priebehu mesiacov január a február 2021. V súvislosti
s odovzdaním vodovodu je ešte veľký problém na IBV Sever, kde sú všetky ˇšupáky“ umiestnené
v žľaboch pod cestou.
Občan Miroslav Dzíbela sa spýtal, či bude čistička odpadových vôd fungovať, či bude dokončená.
Starosta informoval, že dokončená nebude, nepôjde ani do majetku TAVOS-u. Čističku som dal v roku
2016 prešetriť odborníkom z BVS, je tam preinvestované 460.000.00€, momentálne nie je reálne ju
dať do užívania, s týmto absolútne nerátame, technológia nie je kompaktná so súčasnou
technológiou.
Občan Peter Horváth sa spýtal čo má spoločné VTR, Radiolan s obcou. Starosta obec Jablonec
informoval, že obec nemá žiadne výhody z umiestnenia káblovky alebo antén. Káblovka bola
vybudovaná v čase môjho predchodcu, ale obec nemá z toho žiaden profit. Občan Horváth povedal,
že si spravili teraz strechu a na novú strechu ich nepustíme. Starosta doplnil, že odkedy nastúpil do
funkcie, umožnil konečne vysporiadať ľuďom v tzv. družstevných bytovkách vlastníctvo bytov,
pozemkov, záhrad. Ako naložíte s prípadnými nájomcami vašej strechy, je výlučne vaša vec, ako
vlastníkov nehnuteľnosti. Vy ste im zhodili antény zo strechy a my, ako obec, máme iba starosť
odpratávať neporiadok, ktorý ste vypratali pred rodinný dom iného vlastníka. Starosť s odprataním
neporiadku bola na obci.
Pracovníčka OÚ Mgr. Hinčeková sa ujala prezentácie dotácií za rok 2020. Do toho jej skočil ešte p.
Jozef Horváth, ktorý chcel vedieť ako je vysporiadaný pozemok pod glóbusom. Starosta informoval,
že obec žiadala Pozemkový fond o vysporiadanie tohto pozemku ešte v roku 2016 a od vtedy bola
žiadosť zasielaná opakovane, doposiaľ neprišlo žiadne vyrozumenie.
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Občan Jozef Horváth ešte konštatoval, že je pekné, že sa p. Habovi pomáha, ale je tam skládka
kadečoho, kto to bude odpratávať. Starosta ubezpečil p. Horvátha, že o skládke vie, že požiadal
majiteľov bungalovu o jej likvidáciu. Skládku pravidelne starosta monitoruje.
Pani Mgr. Hinčeková pokračovala v prezentácii dotácií za rok 2020. Prehľad o tom, čo všetko sme
žiadali a čo bolo podporené. /prílohou zápisnice je aj prezentácia/ Starosta doplnil, že doteraz, vždy
keď sme žiadali dotáciu, boli sme podporený, tento rok nám bola schválená len jedna jediná dotácia,
v ktorej sme žiadali 5.000,00€, schválili nám 500,00€. Ako starosta som bol na tom tak, že dotáciu
odmietnem, ale na pošte, kde pracuje p. Ochabová sú okná v katastrofálnom stave, preto sme
dotáciu prijali a vymenili aspoň tieto tri okná na pošte. Cieľom bolo vymeniť vstupné dvere na úrad
a výmena okien, ale asi za 500,00€ zázrak neurobíme. Jašurková doplnila, že s každou žiadosťou
o poskytnutie dotácie je vždy rovnako náročná práca na spracovanie napriek tomu, či je, alebo nie je
podporená. Starosta doplnil, že s každou dotáciou spojené enormné množstvo práce, teraz sa všetci
vyhovárajú na COVID-19. Jediným svetlým bodom bol minulý týždeň, kedy boli konečne obci
preplatené náklady spojené s korona krízou v prvej vlne a v súvislosti s celoplošným testovaním. Na
to, aby nám poskytli financie, ktoré sme ako obec vynaložili bolo treba vyplniť kopec tabuliek, kde a
ako sa používala dezinfekcia, na koľko m2, a pod. Za obec môžeme len konštatovať, že je veľmi
smutné, že v rámci dotácií sme boli podporený v tomto roku z BSK 500 eurami.
Posledná žiadosť o dotáciu sa podávala 15.12. 2020 na výstavbu obecnej kanalizácie.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

7/0/0
7

Uznesenie č. 58/6/2020: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
K bodu 9. programu
Záver.
Starosta ukončil rokovanie, poďakoval všetkým prítomným za cenné podnety, poďakoval za
spoluprácu v tomto roku poslancom, pracovníkom OÚ, občanom za podnety, Ing. Alenke Gergelovej
za spoluprácu a výdatnú pomoc pri chode obecného úradu. Poprial všetkým pokojné sviatky.
Rokovanie bolo ukončené o 19:15 hod.
Hlasovanie za uznesenia zo 6. Riadneho zasadnutia OZ zo dňa 18.decembra 2020.

Poslanci OZ:
Denisa Holanská
Mgr. Andrej Jarábek
Vladislav Delinčák
Helena Mackurová
Rudolf Kucman
Alexander Hagara
Matej Horváth
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Čísla uznesení:
50
51
52
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

53
A
A
A
A
A
A
A

54
A
A
A
A
A
A
A

55
A
A
A
A
A
A
A

56
A
A
A
A
A
A
A

57
A
A
A
A
A
A
A

58
A
A
A
A
A
A
A
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Vysvetlivky:

hlasovanie "ZA"
hlasovanie "PROTI"
zdržal sa hlasovania
neprítomný ospravedlnený
neprítomný neospravedlnený

"A"
"N"
"Z"
"O"
"Y"

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- Materiály k bodom 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

..................................................

Overovatelia:

Alexander Hagara

..................................................

Vladislav Delinčák

..................................................

Slavomír Pocisk

..................................................

Starosta obce:
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