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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 27.04. 2016 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. 

Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko,  Ing. Michal Švento 

Ospravedlnení:  Mária Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová 

Prizvaná: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ  

 

Návrh programu rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

4. Prenájom obecného majetku 

5. Delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Likavka 

6. Návrh - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka na roky 2016 - 2020 

7. Zmena uznesení OZ č. 5/2008 bod B/7 a a 1/2009 bod B/3  

8. Návrh - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Likavka  

9. Zmena rozpočtu obce 

10. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2016 do 1.4.2016 

11. Informácie starostu obce 

12. Interpelácie poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver 

  

K bodu č.1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal 

prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 7. volebnom období bolo riadne a včas zvolané 

v zmysle § 13 odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov a zároveň aj  3/5 väčšina poslancov. Starosta obce navrhol Ing. Michala 

Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Mariána Mliečka a p. Miroslava Brtka za členov 

návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. 

Hlasovanie: 7-0-0 

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ, za overovateľov 

zápisnice Ing. Editu Homolovú a p. Daniela Kríža. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez 

diskusie. Hlasovanie: 7-0-0 

Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Švento. 
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OZ prijalo uznesenie č. 107/2016-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 107/2016-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 107/2016-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Predkladateľ: Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ vykonala hlavná kontrolórka obce 

a konštatovala, že od začiatku nového volebného obdobia doposiaľ bolo prijatých 106 

uznesení obecného zastupiteľstva. Z Uznesenia č. 106/2016-7 vyplývala úloha pre Komisiu 

životného prostredia  a výstavby pri OZ, v súvislosti so žiadosťou p. Pavla Klačka o prenájom 

časti pozemku o výmere 15 m
2
  z pozemku KNE parc. č. 6001/1 o výmere 485 m

2 
,
 
druh 

pozemku
 
ostatná plocha, v k. ú. Likavka,  ktorá bola splnená. 

Bez diskusie. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 108/2016-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

Predkladateľ: predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ Mgr. Peter Brtko 

oboznámil prítomných o splnení si povinností starostu obce, ktoré mu vyplývajú z ústavného 

zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

Bez diskusie.   

Návrh  uznesenia predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 109/2016-7.  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová,  Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Prenájom obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce informoval, že na základe žiadosti žiadateľa FEZA, s.r.o., 

Karpatské námestie 10, Bratislava, v zastúpení Ing. Dušanom Zajacom konateľom, 

o prenájom nebytového priestoru o výmere 1 m
2
, v budove zdravotného strediska s. č. 866, 

ktorý je vo vlastníctve  Obce Likavka, obecné zastupiteľstvo schválilo dočasnú prebytočnosť 

predmetného majetku a dôvody hodné osobitné zreteľa uznesením č. 99/2016-7 a), b) dňa 

24.2.2016. Zámer Obce Likavka prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Likavka  

od 2.3.2016 do 1.4.2016. Oboznámil prítomných, že o nájme predmetného majetku rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.   

Diskusia: 

Ing. Švento uviedol, že  finančná komisia návrh odporúča schváliť. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 110/2016-7.  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 
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K bodu č. 4: Prenájom obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Klačka o prenájom 

obecného pozemku na umiestnenie prenosnej plechovej garáže, ktorá by slúžila ako 

parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo.    

Diskusia: 

Predseda Komisie životného prostredia a výstavby pri OZ p. Miroslav Brtko oboznámil 

prítomných so stanoviskom komisie, kde špecifikoval podmienky, ktoré bude musieť nájomca 

pri umiestnení prenosnej plechovej garáže dodržať.  

Ing. Švento za finančnú komisiu odporúča pokračovať v procese schválenia žiadosti. 

Mgr. Brtko sa pýtal, či pripomienky Komisie životného prostredia a výstavby pri OZ budú 

súčasťou nájomnej zmluvy. 

Starosta odpovedal, že všetky podmienky, ktoré odporučila komisia budú súčasťou nájomnej 

zmluvy. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 111/2016-7 a).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 111/2016-7 b).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 5:Delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Likavka 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných  o povinnosti delegovania zástupcov 

zriaďovateľa v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

dňom 28. apríla 2016  do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Likavka. 

Odporučil nasledovných zástupcov obce: JUDr. Miroslava Brtka, p. Jozefa Hykela, Ing. 

Michala Šventa, p. Petera Salvu a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento povedal, že uvedení zástupcovia v Rade školy aktívne  pracovali aj v 

prechádzajúcom období a s ich prácou  riaditeľ školy vyjadril spokojnosť. Ďalej konštatoval, 

že každý navrhovaný člen má ešte školopovinné deti, čo vytvára predpoklad na ďalšiu aktívnu 

činnosť v Rade školy a návrh starostu obce  odporučil schváliť. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 112/2016-7.  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 6: Návrh - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka na roky 

2016 – 2020 

Predkladateľ: starosta obce predložil Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej 

PHSR) obce Likavka na roky 2016 – 2020. Uviedol, že PHSR je strednodobý strategický 

a rozvojový dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

stanovuje strategické ciele a priority rozvoja. Na príprave dokumentu sa podieľala pracovná 

skupina občanov obce v zložení: Ing. Marián Javorka - starosta obce, Ing. Michal Švento, Ing. 

Edita Homolová a p. Róbert Fajta. Spracovateľom PHSR je OZ MAS Dolný Liptov. 

Prostredníctvom webového sídla a úradnej tabule Obce Likavka bola zverejnená výzva na 

pripomienkovanie  PHSR obce Likavka pre občanov a zároveň možnosť nahliadnuť do 
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dokumentu od 26.2.2016 do 14.3.2016. V uvedenom termíne neboli na Obecný úrad 

v Likavke doručené žiadne pripomienky a námety verejnosti k návrhu PHSR obce Likavka.  

Diskusia: 

Poslanci diskutovali o predloženom dokumente a navrhli niektoré formálne úpravy, ktoré 

budú zapracované. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 113/2016-7 a).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 113/2016-7 b).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 7: Zmena uznesení OZ č. 5/2008 bod B/7 a a 1/2009 bod B/3  

Predkladateľ: starosta obce informoval poslancov, že Obec Likavka uzatvorila kúpnu zmluvu 

so žiadateľmi Danielom Húšťom a Jankou Húšťovou o kúpu pozemkov dňa 23.10.2009. 

Kúpna cena bola vyplatená 18.11.2009 v hotovosti do pokladne OcÚ. Kupujúci požiadali 

o vklad do katastra nehnuteľností v roku 2012, ale katastrálny odbor Okresného úradu 

Ružomberok proces vkladu pozastavil, z dôvodu nedostatkov v návrhu. Po ich odstránení  

kupujúci podali  novú žiadosť na vklad do katastra v roku 2016. Katastrálny odbor požaduje 

k novej žiadosti vkladu do katastra ako prílohu  kúpnej zmluvy nové uznesenie OZ 

v predloženom znení, z dôvodu zmeny evidencie pozemkov. Z uvedených dôvodov odporučil 

návrh uznesenia schváliť. 

Diskusia: 

Ing. Švento odporučil za finančnú komisiu  schváliť zmenu uznesení. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 114/2016-7 a).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 114/2016-7 b).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 8: Návrh - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Likavka  

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Zásad hospodárenia 

s finančnými prostriedkami Obce Likavka, ktoré sú vypracované z dôvodu potreby 

aktualizácie dokumentu. 

Diskusia: 

Hlavná kontrolórka ako spracovateľka návrhu doplnila informácie starostu.  

Ing. Michal Švento odporučil za finančnú komisiu predložený dokument schváliť.  
Návrh  uznesenia predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 115/2016-7.  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 9: Zmena rozpočtu obce 

Predkladateľ: starosta obce informoval o zmenách  rozpočtu Obce Likavka na rok 2016. 

Navrhované zmeny  v RO č.2/2016 sú  vypracované z dôvodu skutkového stavu 

a nevyhnutných potrieb obce podľa rozpisu v prílohe. 
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Diskusia: 

Poslanci diskutovali o navrhovaných zmenách bez pripomienok. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 116/2016-7.  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 10: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2016 do 1.4.2016 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková, hlavný kontrolór Obce Likavka podala v správe 

informácie o kontrolovanom subjekte -  Obecný úrad v Likavke, kde  bola kontrola zameraná 

na výber miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady za roky 2014 a 2015. 

Diskusia: 

Ing. Švento informoval o stanovisku finančnej komisie k vykonanej kontrole a zdôraznil 

potrebu dôsledného dodržiavania systémového opatrenia  pri postupe vymáhania pohľadávok 

obce. Finančná komisia taktiež odporučila platobné výmery doručovať občanom každoročne 

najneskôr do konca apríla. 

Starosta obce deklaroval vykonanie nápravy, aby v budúcnosti bolo dôsledne dodržiavané 

systémové opatrenie k postupu vymáhania pohľadávok obce a uviedol, že doručenie 

platobných výmerov za rok 2016 do domácností sa uskutoční v nasledujúcich dňoch. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 117/2016-7.  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 11: Informácie starostu obce 

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k výstavbe komunikácie na ul. Slnečná, ktorá 

by mohla byť zrealizovaná v tomto roku. 

Diskusia: 

M.Mliečko sa pýtal či plánovaná investičná akcia na rok 2016, ktorá sa týka rekonštrukcie 

ulice pri cintoríne,  bude v tomto roku pozastavená. 

Starosta odpovedal, že o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. 

Ing. Švento konštatoval, že by sa mohli zrealizovať obidve komunikácie. 

Po diskusii starosta vyzval poslancov, aby sa  hlasovaním vyjadrili k predloženému návrhu 

realizovať výstavbu komunikácie na ul. Slnečná v roku 2016. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita 

Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento) 

Starosta ďalej informoval o zahraničných služobných cestách a požiadal OZ o súhlas s 

vycestovaním: 4.6.2016 – Poľsko, 10.-12.6.2016 – Slatiňany (ČR).  

Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita 

Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento) 

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou OZ Literárneho klubu ružomberských 

spisovateľov o finančnú pomoc pri vydávaní časopisu Rozhľady po kultúre a umení vo výške 

150,--€. 

Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita 

Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento) 

Starosta doplnil, že finančná podpora bude zrealizovaná z rozpočtu obce -  program 

Propagácia obce. 
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Starosta obce informoval o doručenej žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Likavka, 

ktorá sa týka prístavby hasičskej zbrojnice vo výške cca 10.000,--€  a požiadal  Mgr. Brtka 

o doplnenie informácií k predmetnej žiadosti. Mgr. Brtko uviedol, že prístavbou by bolo 

riešené parkovanie vozidiel DHZ obce. 

Poslanci diskutovali o finančnej podpore na prístavbu hasičskej zbrojnice. 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu, ktorý by bol v budúcnosti podporený, 

zatiaľ bez zmeny rozpočtu.    

Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita 

Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento) 

Starosta obce ďalej informoval OZ o uskutočnených podujatiach a dianí v obci: 

Podujatia: 

14.3.– uvítanie detí v obci, 

19.3.- 1.kolo žiackej ligy vo vzpieraní, 

8.4. – oslava Dňa učiteľov, 

9.4.- jarné kolo súťaže mladých hasičov, 

9.4.- valné zhromaždenie Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka, 

25.4.- odpustová slávnosť sv. Juraja, 

Pripravujeme 41. Ročník DFF, ktorý sa bude konať 28.5.2016. 

Aktivity: 

- rozšírenie výdajne stravy, výmena okien a dverí v kuchynke KD, rekonštrukcia sociálnych 

zariadení pri javisku, výmena okien na schodišti KD, 

- štiepkovanie, vysekávanie kríkov pozdĺž komunikácií a v areáli Lesov SR, opilovanie 

drevín na cintoríne, 

- dokončovacie práce na multifunkčnom ihrisku, 

- nové oplotenie pri budove zdravotného strediska a hasičskej zbrojnici, 

- nový pamätník pred obecným úradom. 

Z Fondu na podporu umenia získala Obec Likavka  finančný príspevok na DFF vo výške 

10.000,--€ a OŠK Likavka z Nadácie KIA Motors Slovakia na memoriál R. Sliackeho 

finančný príspevok 2.085,--€. 

ZŠ s MŠ Likavka na rekonštrukciu telocvične z MŠ SR dostane finančný príspevok 57.000,--

€. 

Obec podala žiadosť o dotáciu na vypracovanie zmeny a doplnky č. 2 územného plánu. 

Diskusia: 

Ing. Švento sa pochvalne vyjadril k uskutočneným aktivitám v obci.  

M. Mliečko sa pýtal, či sa pripravuje pri multifunkčnom ihrisku aj prístrešok pre ukrytie sa 

pred dažďom. 

Starosta odpovedal, že v súčasnosti sa takáto výstavba  neplánuje. 

Ing. Homolová sa pýtala na poplatky pre návštevníkov multifunkčného ihriska. 

Starosta odpovedal, že počas prevádzkovej doby je využívanie ihriska bezplatné, výnimkou 

bude len poplatok za rezervovanie ihriska. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 118/2016-7.  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 12:Interpelácie poslancov  

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 13: Diskusia  

Starosta obce otvoril diskusiu. 



 

7 

 

Ing. Švento sa pýtal na prevádzku futbalového ihriska, kedy bude opäť k dispozícii pre 

potreby OŠK, opätovne upozornil na nebezpečnú situáciu v okolí železničnej stanice, kde 

parkuje veľa motorových vozidiel a poukázal na potrebu vypílenie stromov pri kultúrnom 

dome. 

Starosta odpovedal, že ihrisko bude prístupné v jeseni a k ostatným podnetom bude hľadať 

riešenia. 

Mgr. Brtko poukázal na množstvo posypového materiálu na obecných komunikáciách po 

zimnej údržbe, ktorý je potrebné odstrániť. Ďalej upozornil na kone, ktoré sa často pohybujú 

na ihrisku  za požiarnou zbrojnicou, taktiež poukázal na parkovanie motorových  vozidiel na  

ul. Mlynskej a Partizánov, ktoré sťažujú prejazd hasičských áut a na potrebu opravy oplotenia 

v areáli OŠK. 

Starosta uviedol, že zametacia technika bude postupne využívaná a ďalšími pripomienkami sa 

bude zaoberať. 

M. Mliečko sa pýtal na výstavbu chodníka na ul. J.Hollého. 

Starosta odpovedal, že na výstavbu chodníka bolo realizované verejné obstarávanie, ale   

uvedená investičná aktivita nie je zaradená do rozpočtu obce na rok 2016. 

OZ prijalo uznesenie č. 119/2016-7.  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 14:Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20.25 hod. a poďakoval  všetkým prítomným  za účasť. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Edita H o m o l o v á, v. r.         Ing. Marián J a v o r k a, v. r.     Daniel K r í ž o, v. r.  

    overovateľ         starosta obce               overovateľ 


