Obec Sulín

Zápisnica
z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 16. septembra 2016
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Peter Hutník
Mgr. Jozef Jendrichovský – kontrolór obce

Ospravedlnení: Bc. Martin Kurcin
Ing. Lukáš Kuča
Zapisovateľka: Helena Malastová
P r o g r a m:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 – 2022
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2016
5. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 6/2016 a 7/2016
6. Informácia o zapojení sa do projektu: „Poďme spolu triediť“
7. Žiadosť Terézie Malarčikovej, bytom Sulín 105 o odkúpenie časti parcely KN-C 518/1
8. Žiadosť Michala Hutníka, bytom Stará Ľubovňa, ul. Letná 15 o odpredaj časti pozemku
KN-C 347/1
9. Informácia o poskytnutí peňažného daru zo SLSP, a.s.
10. Rôzne: a) plat starostu obce
b) informácia o výsledku verejného obstarávania na údržbu komunikácie k lávke
c) oslavy 400. výročia od prvej písomnej zmienky o obci
d) október – mesiac úcty k starším

11. Interpelácie poslancov - diskusia
12. Záver

1

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 15.15 hod. Privítal prítomných a oboznámil
ich s navrhovaným programom. Poslanci program jednomyseľne schválili.
Do návrhovej komisie navrhol Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hriňáka. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Bc. Emíliu Hrickovú a Petra Hutníka. Poslanci návrh jednomyseľne
schválili.

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Pri kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, starosta konštatoval, že
všetky boli splnené.
K bodu 3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 – 2022
Starosta povedal, že Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2022 nám
vypracoval RNDr. Radomír Babjak, PhD. za cenu 300.- €. Obec mala vypracovaný PHSR, ale nakoľko teraz
je potrebné predkladať každoročne plnenie na VÚC PSK, zistili sme, že štruktúra nezodpovedá novele
zákona 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. V PHSR sú
zapracované požiadavky občanov, ktorí predložili svoje priority vo vypracovanom dotazníku. PHSR je
zverejnený na našej webovej stránke.
Poslanci PHSR jednomyseľne schválili.
K bodu 4. Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2016
Plnenie rozpočtu poslanci obdržali mailom vopred. Rozpočet v príjmovej časti po úprave bol vo výške
465.258.- €, skutočné príjmy predstavujú 436.219,90 €.
Vo výdavkovej časti bol rozpočet po úprave vo výške 465.258.- €, skutočnosť bola 420.739,55 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenie je prebytok vo výške 369.239,31 €. Rozdiel príjmov a výdavkov je
prebytok 15.480,35 €, z toho však treba odpočítať nevyčerpané prostriedky zo ŠR na opravu prístupovej
cesty k lávke vo výške 9.000.- €, prenesený výkon zo ŠR vo výške 204,17 € a nevyčerpané prostriedky
z KOCR vo výške 2.269,98 €.
Poslanci plnenie rozpočtu vzali na vedomie.
K bodu 5. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 6/2016 a 7/2016
Úprava rozpočtu bola taktiež poslancom zaslaná mailom. V úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením
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č. 6/2016 sú iba presuny na položkách pri vykonávaní dobrovoľníckej služby a to z dôvodu, že v mesiaci
august nám ÚPSVR oznámil, je táto služba je realizovaná z prostriedkov ESF a ŠR. Pôvodne bolo, že je iba
z prostriedkov ŠR. Taktiež nie sú vyčerpané určené prostriedky, nakoľko pôvodne sme mali určené 2
uchádzačky o zamestnanie, ale nakoľko jedna je na PN, nebolo možné aj z tohto dôvodu čerpať tieto
prostriedky. Úpravou rozpočtu sa znížili príjmy i výdavky o 725.- €, úpravu schválil starosta obce dňa
30.8.2016.
Poslanci to vzali na vedomie.
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016 predložil poslancom starosta obce. V tomto
opatrení dochádza v úprave na jednotlivých položkách a presunu 3.543.- € z kapitálových výdavkov do
bežných výdavkov, nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov na opravu komunikácie k lávke.
Finančné prostriedky vo výške 9.000.- € nepostačujú na opravu, nakoľko verejným obstaraním bola
vysúťažená najnižšia cena vo výške 15.827,48 €.
K bodu 6. Informácia o zapojení sa do projektu: „Poďme spolu triediť“
Starosta obce oboznámil prítomných so zapojením sa do projektu: „Poďme spolu triediť“. Tento projekt,
týkajúci sa získania finančných prostriedkov z Recyklačného fondu vypracovalo Mesto Stará Ľubovňa za 46
samospráv. Celková požadovaná suma je vo výške 35.460.- €, na našu obec pripadá 289.- €. Využitie týchto
finančných prostriedkov je určené na kampaň k triedenému zberu odpadov.
Poslanci to vzali na vedomie.

K bodu 7. Žiadosť Terézie Malarčikovej, bytom Sulín 105 o odkúpenie časti parcely KN-C 518/1
Starosta predniesol žiadosť Terézia Malarčikovej, bytom Sulín 105 o odkúpenie časti parcely KN-C
518/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín.
Starosta povedal, že má záujem asi 36 m2. Prístup z tejto časti je však aj k inému rodinnému domu a v tomto
prípade by bol znemožnený prístup k tomuto domu.
Poslanci jednomyseľne neschválili zámer predaja časti tejto parcely, nakoľko táto parcela slúži pre všetkých
ako účelová komunikácia.
K bodu 8. Žiadosť Michala Hutníka, bytom Stará Ľubovňa, ul. Letná 15 o odpredaj časti pozemku
KN-C 347/1

Ďalšiu žiadosť týkajúcu sa predaja časti inej parcely, a to KN-C 347/1 nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Veľký Sulín, predložil Michal Hutník zo Starej Ľubovne.
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Starosta povedal, že sa to týka parcely za garážou urbariátu. Na tejto parcele sa nachádza aj budova
obecného úradu. Na uvedenej parcele už začal stavať načierno dreváreň.
V žiadosti uvádza, že na vlastné náklady urobil násyp, aby ho mohol uviesť do stavu užívania, nakoľko táto
časť pozemku sa využívala ako čierna skládka. Starosta povedal, že tú čiernu skládku robil on sám.
Ďalej povedal, že žiadateľ je vlastníkom parcely KN-C 346/1, ktorá sa nachádza pri budove obecného úradu.
Cez túto parcelu je vstup aj do kancelárie a garáže urbariátu. Obec ju taktiež používa.
Hlavný kontrolór obce navrhol, aby sa dojednala výmena nášho pozemku za pozemok v okolí obecného
úradu, napr. že my odpredáme 24 m2 a on nám vyčlení 48 m2.
Starosta je za takýto návrh.
Poslanec Hutník povedal, že nie je to správne, že my mu predáme menšiu výmeru a budeme chcieť viac.
Poslanci sa napokon jednomyseľne zhodli na návrhu riešenia odpredaja pozemku spolu s riešením obstarania
pozemku pri obecnom úrade, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Zatiaľ neschválili zámer odpredaja časti tejto
parcely.
K bodu 9. Informácia o poskytnutí peňažného daru zo SLSP, a.s.
Starosta povedal, že pani Nedorostová zo SLSP z Popradu, prostredníctvom ktorej sme vybavovali úver,
bola na obecnom úrade. Rozprávali sme sa aj o zámeroch obce a to, že obec v tomto roku slávi 400 rokov od
prvej písomnej zmienky o obci Veľký Sulín. Navrhla nám, aby sme požiadali SLSP o poskytnutie peňažného
daru, že možno nám pomôžu. 12. septembra2016 nám prišla zmluva o poskytnutí peňažného daru vo výške
200.- € na stretnutie rodákov pri príležitosti 400. výročia. Finančný dar je potrebné do 30. novembra
zúčtovať a predložiť hodnoverné doklady SLSP, a.s Bratislava. V prípade nepredloženia takýchto dokladov,
budeme musieť finančný dar vrátiť.
Poslanci to vzali na vedomie.
K bodu 10. Rôzne: a) plat starostu obce
Platom starostu sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo 13. decembra 2015. Z dôvodu, že v tomto čase mal
starosta nižší koeficient, poslanci mu schválili zvýšenie základného platu o 9% od 1.1.2016, aby sa vyrovnal
vzniknutý rozdiel. Od 1.1. 2016 sa však zvyšoval plat starostu aj v zmysle zákona + 9% navýšenie, čiže plat
je vo výške 1.435.- €, nakoľko sa priemerná mzda v NH za rok 2015 zvýšila na 883.- €.. Keďže rozdiel už
bol vyrovnaný, je potrebné, aby sa platom opäť zaoberalo obecné zastupiteľstvo.
Z toho dôvodu poslanci rozhodovali o tom, či a v akej výške určiť percentuálne navýšenie základného platu.
Poslanec Hriňák navrhol 5 %-né navýšenie platu.
Hlavný kontrolór obce povedal, že ak bude nato, tak sa môže plat opäť zvýšiť.
Poslanci napokon jednomyseľne schválili plat starostu navýšený o 5 %, t.j. 1.382.- €.
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K bodu 10. Rôzne: b) informácia o výsledku verejného obstarávania na údržbu komunikácie k lávke
Starosta povedal, že 9.9.2016 bolo otváranie obálok na prieskum trhu „Oprava prístupovej cesty
k cezhraničnej lávke Sulín – Zegiestów.“ Výberového konania sa zúčastnili tri firmy, bola vybraná firma
s najnižšou ponukou a to CBR, s.r.o. Sabinov, ktorá predložila ponuku vo výške 15.827,48 €.
Starosta povedal, že časť nákladov vo výške 2.000.- € uhradí Sulínka s.r.o. Majiteľ MVE p. Myttník poskytol
rúry na priepusty pri tejto ceste. MF SR nám poskytlo dotáciu vo výške 9.000.- €.
Starosta povedal, že bol aj za predsedom VÚC PSK Petrom Chudíkom za účelom poskytnutia finančného
príspevku. Ten povedal, prečo sme hneď nežiadali pri výstavbe, povedal, že to bude riešiť.
Poslanci to vzali na vedomie.
K bodu 10. Rôzne: c) oslavy 400. výročia od prvej písomnej zmienky o obci
Starosta navrhol, aby oslavy sa konali v nedeľu 23.októbra, ale napokon zvážil, že lepšie by bolo v sobotu
22.októbra. Poslancom povedal, ako si to predstavuje. Po svätej liturgii by všetci išli do kultúrneho domu,
kde bude pripravený obed – guláš, prípitok, potom kultúrny program a ocenenia napr. hasičom. Navrhuje
pozvať aj rodákov.
Poslankyňa Hricková povedala, či je funkčné WC, pretože pri vysviacke lávky bol problém, že bolo iba
jedno i to sa hneď pokazilo. Taktiež sa pýtala koľkých chce starosta pozvať, kde budú sedieť, pretože
kultúrny dom nie je veľký.
Starosta povedal, že WC bolo spočiatku funkčné, ale niekto to potom pokazil. Na výročnej schôdzi OZ-Sulín
starosta povedal, aby opravili WC v kultúrnom dome, ale nestalo sa tak.
Poslanec Hriňák povedal, že najlepšie by bolo takúto akciu robiť v lete na futbalovom ihrisku, tiež je to aj
finančne náročne.
Tento návrh podporili aj poslanci Hricková a Hutník.
Hlavný kontrolór povedal, že stretnutie rodákov robia aj v Kolačkove. Podľa jeho vedomosti rodáci
z Kolačkova každý rok idú pešo z Podolínca, obec sa stará iba jeden deň, je to na ihrisku, ale je to náročné.
Potom na druhý deň je zasa guláš, ale ten si asi kupujú sami. Taktiež na takúto akciu prispievajú finančne.
Navrhuje vymyslieť nejaký program na celý deň a zapojiť aj organizácie pôsobiace v obci.
Napokon sa zhodli na tom, že stretnutie rodákov sa uskutoční na budúci rok počas letného obdobia a teraz
v októbri budú iba oslavy 400. výročia obce.
Rozdelili sa jednotlivé úlohy. Starosta zabezpečí pozvanie čestných občanov obce a hostí, suroviny na
guláš, poslankyňa Hricková kuchára na varenie gulášu, ostatní poslanci občerstvenie, hudobnú skupinu,
referentka obce kultúrny program.
Hlavný kontrolór navrhuje v miestnom rozhlase vyhlásiť súťaž o najlepší koláč a tým budeme mať
zabezpečené aj koláče.
Starosta mal samostatný bod programu Október – mesiac úcty k starším, ale tento bod za riešil zároveň
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s výročím obce.
Poslanec Hutník navrhuje vyhotoviť magnetky a tie by sa dávali dôchodcom zdarma a ostatným by sa
predávali.
Referentka obce navrhla kalendáre na rok 2017, ktoré si zobral na starosť poslanec Hutník. Zisti možnosť
urobenia kalendára z fotiek obce.
Poslanec Hriňák navrhol, aby sme sa o 2 týždne stretli a dohodli sa na ďalšom postupe.
Všetci s tým súhlasili.
K bodu 11. Interpelácie poslancov - diskusia

V diskusií vystúpila poslankyňa Hricková s tým, aby starosta oslovil cestárov ohľadom vyspraviek na
ceste, ktoré sú smerom od minerálneho prameňa Sulínka po hranicu s Malým Lipníkom. Taktiež krajnice od
asfaltovania v minulom roku ostali nevysypané a niektoré úseky sú nebezpečné.

Konáre stromov

prečnievajú do cesty a vodičom vyšších vozidiel spôsobujú problémy.
Starosta povedal, že s cestármi je to ťažké, keďže už neraz ich o to žiadal. Začnú niečo robiť, ale to
nedokončia. Čo sa týka konárov, tak tieto mali odstrániť Lesy SR, nakoľko je to v ich vlastníctve, ale od
jednania už prešiel rok a nič sa neudialo.
Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil
o 17,55 hod.

Overovatelia zápisnice: Bc. Emília Hricková
Peter Hutník
Zapisovateľka : Helena Malastová
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Štefan Romaňák
starosta obce

Obec Sulín
Uznesenia
z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 16. septembra 2016
____________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 107
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s c h v a ľ u j e

program zasadnutia obecného zastupiteľstva po doplnení takto:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 – 2022
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2016
5. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 6/2016 a 7/2016
6. Informácia o zapojení sa do projektu: „Poďme spolu triediť“
7. Žiadosť Terézie Malarčikovej, Sulín č. 105 o odkúpenie časti parcely KN-C 518/1
8. Žiadosť Michala Hutníka, Letná 16, Stará Ľubovňa o odpredaj časti pozemku KN-C 347/1
9. Informácia o poskytnutí peňažného daru zo SLSP
10. Rôzne: a) plat starostu obce
b) informácia o výsledku verejného obstarávania na údržbu komunikácie k lávke
c) oslavy 400. výročia od prvej písomnej zmienky o obci
d) Október – mesiac úcty k starším

11. Interpelácie poslancov - diskusia
12. Záver

B. v o l í

Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hriňáka do návrhovej komisie

C. u r č u j e Bc. Emíliu Hrickovú a Petra Hutníka za overovateľov zápisnice

Hlasovanie:

Za : 3
7

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 108
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
konštatuje, že
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č.109
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 - 2022
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 – 2022, ktorý vypracoval RNDr.
Radomír Babiak, PhD.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

Uznesenie č. 109
Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2016 a to:
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0

Rozpočet

Úprava

Skutočnosť

381.742.-

428.515.-

403.276,40

Kapitálové príjmy:

32.797.-

32.943.-

32.943,50

Finančné operácie :

0 .-

3.800.-

0

Príjmy:
Bežné príjmy :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príjmy spolu:

Výdavky:

414.539.-

Rozpočet

Bežné výdavky :

465.258.-

436.219,90 €

Úprava

Skutočnosť

75.168.-

103.844.-

Kapitálové výdavky:

1.000.-

7.643.-

Finančné operácie :

338.371.-

353.771.-

66.980,59
0
353.758,96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdavky spolu:

414.539.-

465.258.-

420.739,55 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok vo výške 369.239,31 €.
Rozdiel príjmov a výdavkov: prebytok 15.480,35 €, (nevyčerpané 9.000.- € - na MK, prenesený výkon
zo ŠR – 204,17 €, KOCR 2.269,98 €)

Uznesenie č. 110
Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 6/2016 a 7/2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

1. b e r i e n a v e d o m i e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016, ktorým sa znížili príjmy a výdavky o 725.- € .
Dôvodom zníženia bol nevyčerpaný príspevok na aktivačnú činnosť na dobrovoľnícke služby. Zmenu
rozpočtovým opatrením vykonal starosta obce 30.8.2016. Rozpočtovým opatrením sa upravovali aj
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jednotlivé položky rozpočtu na dobrovoľnícku službu.

2. s ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016, ktorým sa upravujú položky vo výdavkovej časti
rozpočtu.

Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu.
Príjmy celkove :

465.258.- €

v tom: bežné príjmy :

428.515.- €

kapitálové príjmy :

32.943.- €

finančné operácie :

3.800.- €

Výdavky celkove :

465.258.- €

v tom : bežné výdavky:

107.387.- €

kapitálové výdavky :
finančné operácie :

4.100.- €
353.771.- €

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 111
Informácia o zapojení sa do projektu: „Poďme spolu triediť“
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

Berie na vedomie
Informáciu o zapojení sa do projektu: „Poďme spolu triediť“. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov
z recyklačného fondu podalo Mesto Stará Ľubovňa za 46 samospráv. Celkový požadovaný príspevok je vo
výške 35.460.- €, na obec Sulín vychádza 289.- €.
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Uznesenie č. 112
Žiadosť Terézie Malarčikovej , Sulín č. 105 o odkúpenie časti parcely KN-C 518/1
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
n e s ch v a ľ u j e

zámer

predaja pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Veľký Sulín - časti parcely KN- C 518/1

zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 36 m2, vedeného na LV č. 1 z dôvodu, že tento pozemok
slúži všetkým obyvateľom a obec ho nehodlá odpredať.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 113
Žiadosť Michala Hutníka, Letná 16, Stará Ľubovňa o odkúpenie časti parcely KN-C 347/1
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) n e s ch v a ľ u j e

zámer predaja pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Veľký Sulín - časti parcely KN- C 347/1
zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 1.

b) n a v r h u j e
riešiť odpredaj predmetného pozemku spolu s riešením obstarania pozemku v prospech obce pri o
obecnom úrade, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Jedná sa o časť parcely KN-C 346/1.

Hlasovanie:
Za:

11

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 114
Informácia o poskytnutí peňažného daru zo SLSP

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
1. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o uzatvorení Zmluvy na poskytnutie peňažného daru vo výške 200.- € od Slovenskej
sporiteľne, a.s. Bratislava za účelom stretnutia rodákov pri príležitosti 400. výročia od prvej písomnej
zmienky o obci Veľký Sulín.

Uznesenie č. 115
Rôzne - plat starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e

Plat starostovi obce Štefanovi Romaňákovi vo výške 1.382.- € od októbra 2016.
( výpočet: 883 x 1,49 = 1.315,67 € + zvýšenie o 5 %, t.j. 65,78 € )

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 116
Rôzne - informácia o výsledku verejného obstarávania na údržbu komunikácie k lávke

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A) berie na vedomie
Informáciu o výsledku prieskumu trhu na opravu prístupovej cesty k cezhraničnej lávke Sulín – Zegiestów,
na ktorom bola ako úspešná vybraná firma CBR, s.r.o. Sabinov, ktorá predložila najnižšiu ponuku vo výške
15.827,48 €. Otváranie obálok bolo 9.9.2016.
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Uznesenie č. 117
Rôzne - oslavy 400. výročia od prvej písomnej zmienky o obci
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) s ch v a ľ u j e
oslavy obce pri príležitosti 400. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Veľký Sulín, ktoré sa budú konať
v sobotu 22. októbra 2016.
b) d o p o r u č u j e
starostovi obce pozvať hostí a čestných občanov obce, osloviť sponzorov, zabezpečiť suroviny na guláš
a občerstvenie
ukladá
poslancovi Hriňákovi – zabezpečiť predaj občerstvenia, zabezpečiť výstavu krojov, ručných prác
poslancovi Hutníkovi – zabezpečiť hudobnú skupinu, zistiť možnosť zhotovenia kalendára z fotografií obce
poslankyni Hrickovej – zabezpečiť kuchára na varenie gulášu a pomoc pri jeho varení
referentke obce – zabezpečiť kultúrny program, koláče

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Overovatelia zápisnice: Bc. Emília Hricková
Peter Hutník

Zapisovateľka :

13

Helena Malastová

0

Zdržali sa:

0

Štefan Romaňák
starosta obce

