
Zápisnica  
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Litmanová  

konaného dňa 29.9.2015    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní: Ing. Ján Kormaník, starosta obce 

Poslanci : Mgr. Nadežda Hlinková, Gabriel Rinkovský,Marián Kuščák, Mikuláš Rusiňák,  
Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak  

Ing. Martin Brilla – kontrolór obce 

Ing. Zuzana Čerňanská – zamestnanec obce 

Ďalší prítomní: podľa doloženej prezenčnej listiny 

 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a  voľba overovateľov zápisnice 
3. Vystúpenie prítomných občanov  
4. Kontrola uznesenia 
5. Informácia o plnení rozpočtu 
6. Informácia starostu o aktuálnych projektoch 
7. Schválenie VZN o určení mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠJ 
8. Prejednanie žiadostí, rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta, Ing. Ján Kormaník, ktorý privítal 
všetkých prítomných a predniesol návrh programu s doplnením bodu 3 vystúpenie prítomných 
občanov. OZ následne program s doplnením schválilo. 
 
Uznesenie č. 66/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
schvaľuje 
návrh programu zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky so zmenami 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa avoľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
OZ určilo za zapisovateľa,Ing. Zuzanu Čerňanskú, a zvolilo NK a overovateľov zápisnice:  
Ing. Jaroslav Rusiňak a Mikuláš Rusiňák 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
 



K bodu  3. Vystúpenie prítomných občanov 
V tomto bode vystúpil p. Daniel Vaško a p. Mária Vašková r. Virová. Vystúpili 

v súvislosti  so žiadosťou Jozefa Viru, Litmanová 93 o odkúpenie pozemkov pri chatke 
v smere na horu Zvir. Požiadali OZ o prehodnotenie svojho rozhodnutia s tým, že sa chcú 
dohodnúť na riešení, ktoré by bolo akceptovateľné obidvoma stranami.  

 
Ďalej vystúpil p. Ján Rinkovský, Litmanová 58, ktorý sa informoval o 

možnostiach hospodárenia na svojich lesných pozemkoch, ktoré mu neboli vydané do 
užívania. 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Litmanová 

- v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p. 

 
berie na vedomie vystúpenie občanov p. Daniela Vaška, p. Márie Vaškovej r. Virovej a p. 
Jána Rinkovského. 
 
K bodu  4. Kontrola uznesenia zo 6. zasadnutia  OZ   
Predložil starosta obce Ing. Ján Kormaník 

- uznesenia č. 58/2015 a uzn. č. 61/2015sú v plnení, ostatné uznesenia 
boli splnené  

- v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p. 

 
berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ. 

 
K bodu  5. Informácia o plnení rozpočtu 
 V tomto bode vystúpila účtovníčka, Ing. Zuzana Čerňanská, ktorá informovala 
prítomných o predbežnom plnení rozpočtu obce k 31.8.2015. Išlo o informácie týkajúce sa 
hospodárenia obce, kuchyne a lesov. Bežné príjmy obce dosiahli výšku 137 158,66 € a bežné 
výdavky obce boli vo výške 110 943,50 €. Príjmy kuchyne boli k 31.8.2015 vo výške 
33 429,33 € a výdavky kuchyne predstavovali výšku 27 5230,02 €. Pri hospodárení v lese 
dosiahli príjmy výšku 13 838,72 € a výdavky boli vo výške 8 863,28 €. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu účtovníčky o plnení rozpočtu. 
 
K bodu  6. Informácia starostu o aktuálnych projektoch 
V tomto bode starosta obce informoval o projektoch a aktivitách, ktoré sa v obci uskutočnili 
a ktoré obec plánuje uskutočniť: 
a/ Verejné osvetlenie – na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci bol podaný projekt na 
získanie finančných prostriedkov. Žiadosť spolu s projektom bola skompletizovaná a čaká sa 
na rozhodnutie, či obci budú na rekonštrukciu verejného osvetlenia poskytnuté finančné 
prostriedky. Výzva na predkladanie žiadostí bola do konca septembra a realizácia projektu by 
mala byť do konca roka 2015 
 
b/ Materská škola – aj na rekonštrukciu materskej školy bol podaný projekt, čaká sa na 
rozhodnutie z ministerstva. V školskej jedálni bolo vyhlásené výberové konanie na kuchárku 
a vedúcu školskej jedálne. Keďže z obce sa nikto neprihlásil a o túto pracovnú pozíciu 
prejavila záujem  p. Bernátová zo Stráňan, bola prijatá na zastupovanie p. Kaveckej, ktorá zo 
zdravotným dôvodov bude práceneschopná.  Pre zabezpečenie chodu obecných zariadení by 



bolo potrebné zamestnať údržbára, ktorý by sa staral o údržbu obecných budov (materská 
škola, obecný úrad a kultúrny dom). 
 
c/ Obec podala projekt na osvetlenie multifunkčného ihriska pri kultúrnom dome, ktorý nebol 
schválený. Obec sa bude snažiť nájsť iné riešenie osvetlenia ihriska, aby sa mohlo využívať aj 
v zimnom období po vybudovaní ľadovej plochy. Jednou z možnosti je zakúpenie solárneho 
LED osvetlenia. Obec musí zvážiť technické a finančné možnosti takéhoto osvetlenia. 
 
d/ Obec podala projekt na revitalizáciu obecných lesov, kde už prebehlo aj verejné 
obstarávanie. Lesník, Bc. Michal Rinkovský, vystúpil so správou o hospodárení v obecných 
lesoch Litmanová. Spomenul, že v obecný lesoch ešte stále spracovávajú veternú kalamitu 
v lokalite Fakľovka, kde bola doposiaľ spracovaná drevná hmota v rozsahu cca 400 m3 dreva 
v kvalitovej triede III. C, agregát, vláknina a palivové drevo. Ťažba je vykonávaná 
subdodávateľsky, a to Františkom Dziakom s partiou. Informoval, že pre potreby občanov 
Litmanovej bolo odpredaných 81 prm palivového dreva v hodnote 972,- €. Ďalej informoval 
o cenách a množstvách drevnej hmoty, ktorá bola vyťažená. V mesiaci august sa uskutočnila 
na trase Kizisko – Verch úprava lesnej cesty o dĺžke 2 500 m, kde cesta bola poškodená 
vodnou eróziou. Cestu opravoval buldozér v rozsahu 66,5 hodiny. V poslednom období sa 
uskutočňujú práce v lese tzv. uhadzovanie haluziny, pričom uhádzaných už bolo 1,9 ha. 
Rozlohu 2 ha, ktoré ostali ešte z predchádzajúceho obdobia,  je potrebné ešte uhádzať. Do 
budúcna sa plánuje vybudovanie odrážok a odvodňovacích kanálov, predaj stromčekov 
a ozdobnej haluziny. Súčasťou správy bola aj farebná fotodokumentácia upraveného lesa 
a lesných ciest.  
 
V tomto bode vystúpil poslanec Marián Kuščák s otázkou, aké budú podmienky, ak dajú 
vlastníci lesných pozemkov tieto pozemky do prenájmu obce. Starosta odpovedal tým, že 
všetky informácie týkajúce sa nájmu lesných pozemkov budú zverejnené na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce 5.10.2015. Zároveň starosta informoval, že lesník momentálne 
používa svoje súkromné auto pre potreby obce a preto navrhol vyčleniť finančné prostriedky 
na kúpu ojazdeného vozidla, ktoré by sa využívalo hlavne pre práce v lese.  
 
Uznesenie č. 67/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
schvaľuje 
limit 4 000,- € na kúpu auta pre lesníka a zároveň schvaľuje rozpočtové opatrenie súvisiace 
s použitím finančných prostriedkov na kúpu auta 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
e/  Starosta informoval, že podal žiadosť na vysporiadanie pozemkov pod garážami Medži 
skalami a je predbežne dohodnutá zámena so Správou povodia Dunajca a Popradu 
a pripravuje sa dohoda o zámene. 
 
f/ Bola podaná informácia o obecnom vodovode, kde starosta navrhol, že do budúcna bude 
potrebné hľadať možnosti posilnenia obecného vodovodu zachytením nových prameňov, aby 
nebol problém s vodou. Je potrebné zameranie trasy, jednanie s vlastníkmi a vypracovanie 
projektu na zachytenie prameňov, prepojenie a výstavbu nového vodojemu. 



 
Uznesenie č. 68/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
zameranie trasy nového vodovodu a vypracovanie projektu 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
g/ Obci Litmanová bola schválená žiadosť o REPAS hasičského auta TATRA T815 CAS32  
a dňa 10.9.2015 bolo pristavené na opravu do opravovne v Liptovskom Mikuláši. Keďže po 
kompletnej oprave by malo byť hasičské auto TATRA lepšie ako keď bolo nové, starosta 
navrhol aby sa hasičské auto IVECO presunulo z garáže obecného úradu do garáže pri kasárni 
a TATRA sa umiestni do garáže obecného úradu. Z tohto dôvodu by bolo potrebné v garáži 
pri kasárni podať žiadosť o elektrickú prípojku na zabezpečenie vykurovania a údržby auta. 
 
Uznesenie č. 69/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
schvaľuje 
požiadať o zriadenie elektrickej prípojky pre garáž pri kasárni 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
h/ Dobrovoľný hasičský zbor v Litmanovej dostal dotáciu vo výške 3 000,- €. Tieto finančné 
prostriedky boli použité na zakúpenie výbavy hasičského auta – plávajúceho čerpadla, 
motorovej píly, hadíc, tričiek, rebríka a drobného inventára. Finančné prostriedky boli 
vyčerpané a dotácia bola zúčtovaná a zaslaná na DPO.  
 
i/ 1.10.2015 sa uskutoční konferencia Ľubovnianskeho regionálneho združenia ZMOS, kde sa 
bude jednať aj o vývoze odpadov v súvislosti s prijatím nového zákona o odpadoch, ktorý 
bude platný od 1.1.2016. Najväčšou zmenou bude to, že čím viac sa bude separovať, tým 
nižšie budú náklady obce na vývoz odpadu, pretože separovaný odpad sa bude vyvážať 
bezplatne. V obci sa k 31.8. 2015 vybralo na poplatku za vývoz odpadov od občanov 4 099,61 
€. Obec zaplatila za vývoz odpadov firme EKOS k 31.8.2015 sumu vo výške 6 214,87 €. Na 
zvýšenie separácie odpadu boli v obci umiestnené dva kontajnery na plasty - pri bytovke a pri 
hornej zastávke. Obec zabezpečila dva veľkoobjemové kontajnery na likvidáciu čiernych 
skládok pri cintorínoch a zároveň bol pri dome smútku pristavený 1 100 l kontajner na ďalší 
odpad z nového cintorína.  
 
j/ Obec Litmanová sa aktívne zapojila do prípravy Generelu dopravnej infraštruktúry PSK  
a požiadali sme o zapracovanie  do budúcich projektov ako priority zlepšiť prepojenie 
Litmanovej a Kamienky cez Barvinkovú účelovou komunikáciou a podporuje tiež 
vybudovanie cesty III. triedy medzi Jarabinou a Kamienkou okolo bývalej sušky. Boli 
navrhnuté dve cyklostrasy Litmanová – Jaworki a Litmanová - Obidza, ale obec preferuje 
trasu Litmanová – Obidza, ktorá by prechádzala popod horu Zvir ako pútnické miesto. Tieto 
projekty by sa mali realizovať z eurofondov z rozpočtu PSK v ďalšom programovacom 
období. 



k/ Na základe projektu súvisiaceho s elektronizáciou územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 
boli dodané obecnému úradu 4 počítače a multifunkčné zariadenie, ktorých používanie je do 
konca roka 2015 bezplatné. Od nového roka 2016 bude ich používanie pravdepodobne 
spoplatnené a je navrhnutá suma 1,- €/obyvateľ. Je preto potrebné s touto sumou počítať 
v budúcoročnom rozpočte.  
 
l/ Starosta obce informoval poslancov OZ, že podľa § 13 písm.b ods, 1 zákona 369/1990 Z.z., 
o obecnom zriadení odvolal dňa 31.7.2015 p. Michala Sikorjaka ml., Litmanová 99 z funkcie 
zástupcu starostu obce. Na funkciu zástupcu starostu obce navrhol Mgr. Nadeždu Hlinkovú, 
ktorá ju prijala a bola starostom dňa 29.9.2015 vymenovaná za zástupcu starostu Obce 
Litmanová. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie rozhodnutie starostu o vymenovaní 
za zástupcu starostu Obce Litmanová Mgr. Nadeždu Hlinkovú dňom 29.9.2015. 
 
m/ Starosta informoval o vyúčtovaní Litmanovských slávností, ktoré sa uskutočnili 
25.7.2015. Na toto kultúrne podujatie boli prijaté peniaze od darcov, ktorí nechcú byť 
menovaní. Príjmy za predaj jedál boli vo výške 72,62 €, príjmy od darcov boli vo výške 
232,93 €, spolu príjmy vo výške 305,55 €. Výdavky na suroviny na výrobu jedál boli vo 
výške 87,71 € a výdavky na prípravu gulášu boli vo výške 56,- €, spolu výdavky vo výške 
143,71 €. Celkové vyúčtovanie z akcie, rozdiel príjmy a výdavky +161,84 €. Na základe 
požiadavky darcov budú nevyužité finančné prostriedky z tejto akcie použité na podporu 
folklórneho súboru Majdan a kultúrnych podujatí v obci. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu o aktuálnych projektoch. 
 
K bodu  7. Schválenie VZN o určení mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠJ 
Poslancom bol vopred zaslaný návrh VZN o určení mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 
v MŠ a ŠJ na schválenie z dôvodu zmeny školského zariadenia (predtým to bola ZŠ s MŠ 
s právnou subjektivitou a teraz je to MŠ bez právnej subjektivity patriaca pod obec). Návrh 
bol zverejnený aj na internetovej stránke obce a vyvesený na úradnej tabuli. 
 
Na VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku rodiča na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a príspevku rodiča na čiastočnú úhradu nákladov ŠJ sa 
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová na svojom zasadnutí. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 

 
 

K bodu  8. Prejednanie žiadostí, rôzne   
a/ Darina Robová - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, ktorý využíva ako súčasť dvora, 
ide o parcelu č. 634/37 o výmere 126 m2 ako TTP 
 
Uznesenie č. 70/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 v súlade § 9a ods.8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb.  v z. n .p.  
 



schvaľuje 
odpredaj obecného pozemku Darine Robovej, Litmanová č. 122 parcelné číslo 634/37 
o výmere 126 m2 ako TTP, za cenu 5,- €/m2  
Náklady spojené s vypracovaním GP a kúpnej zmluvy uhradí kupujúca. 
 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
b/ Ján Vira, Litmanová 113 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku , parcela 6745/2 
z dôvodu zabezpečenia prístupovej cesty k majdanu. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová hlasovalo za návrh uznesenia o odpredaj pozemku.  
Obecné zastupiteľstvo návrh uznesenia na odpredaj obecného pozemku Jánovi Virovi, 
Litmanová 113,  parcelné číslo 6745/2 neschválilo z dôvodu, že obec nepredáva obecné 
pozemky v extraviláne obce 
 

Hlasovanie: 

Za: 0,   
Proti: Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Zdržalo sa: 0 
 
c/ Jozef Vira, Litmanová 93 – žiadosť o opätovné odkúpenie pozemku pri hnojisku. Po 
vystúpení p. Vaška poslanci OZ rozhodli, že je potrebné najprv dať zamerať a geometricky 
odčleniť pozemok, ktorý chcú odkúpiť.  
 
d/ Už tradične sa každý rok koná v obci v rámci mesiaca úcty k starším stretnutie starostu 
obce s dôchodcami. Pri tejto príležitosti obec zabezpečí akciu s občerstvením a darčekom pre 
každého dôchodcu. Starosta požiadal o schválenie výšky príspevku na jedného starobného 
dôchodcu a to 12,- eur.  
 
Uznesenie č. 71/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
schvaľuje 
príspevok na akciu stretnutie starostu s dôchodcami vo výške  12,- €/starobný dôchodca  
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
e/ Pripojenie na obecný vodovod – starosta informoval, že každú novú žiadosť o pripojenie 
k obecnému vodovodu je potrebné dať podmienku osadenia vodomernej šachty a vodomeru. 
Poslanci rozhodli, že ak pripojenie nebude obec nič stáť, môže o pripojení rozhodnúť starosta 
obce, ak pripojenie bude vyžadovať nejaké finančné náklady, o pripojení musí rozhodnúť 
obecné zastupiteľstvo. Platí aj poplatok pri pripájaní, a to vo výške 66,39 eur. 
 
f/ Predložená ponuka urobiť letecké snímky obce v počte 20 ks vo formáte A3 za 215,- €.   



 
Uznesenie č. 72/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
súhlasí 
s ponukou urobiť letecké snímky obce v počte 20 ks vo formáte A3 za 215,- € 
Hlasovanie: 

Za: 7,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak, Michal Sikorjak 
Proti: 0,  Zdržalo sa: 0 
 
g/ Informácia starostu obce o možnej potrebe kamerového systému pri budove MŠ z dôvodu 
vandalizmu a poškodzovania detského ihriska. Prednesená bola tiež informácia že by bolo 
potrebné zatepliť MŠ a tiež či by nebolo možné vyznačiť prechod pre chodcov na hlavnej 
ceste pred MŠ. 
 
h/ Kontrolór obce, Ing. Martin Brilla, predložil správu o finančnej kontrole. Kontroloval VZN 
obce a interné predpisy – ich platnosť a zverejnenie na internetovej stránke obce.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o finančnej kontrole. 
 
i/ OZ bol predložený návrh na odpis pohľadávky spoločnosti TY-SA, spol. s r. o. vo výške 
797,09 € za drevo z roku 2006 z účtovníctva a to z dôvodu nevymožiteľnosti tejto 
pohľadávky. Spoločnosti boli zasielané upomienky, ktoré pošta vrátila späť z dôvodu 
neznámeho adresáta a bolo zistené, že spoločnosť bola dňa 15.9.2015 zrušená a dňa 25.9.2015 
ex offo vymazaná z obchodného registra. 
 
Uznesenie č. 73/2015: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová 
 
schvaľuje 
odpis pohľadávky spoločnosti TY-SA spol. s r.o. vo výške 797,09 € z dôvodu jej 
nevymožiteľnosti 
 
Hlasovanie: 

Za: 6,  Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Gabriel Rinkovský, Mikuláš Rusiňák,  
           Ing. Peter Rusiňák, Ing. Jaroslav Rusiňak 
Proti: 0,  Zdržal sa: Michal Sikorjak 
 
K bodu  9. Diskusia 
a/ Podaná informácia o možnom zosuve cesty oproti rodinným domom č. 200 a č. 194. 
Starosta informoval, že na základe žiadosti schválil správca toku Povodie Popradu a Dunajca, 
že zaradia Obec Litmanová do plánu na vyčistenie toku v obci na rok 2016. 
 
b/  Je potrebné  vysporiadať pozemky pod cestou na ulici k rodinným domom č. 200 a č. 194 
nakoľko cesta bola vybudovaná na z časti na súkromných pozemkoch. 
 
c/ Zabezpečiť opravu cesty poza Hurkalu – z dôvodu zosuvu svahu po búrke 
 



d/ Mgr. Nadežda Hlinková – informovala, že Mgr. Nataša Hlinková dostala ocenenie od 
ministra sociálnych vecí a rodiny 
 
K bodu  10. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a  
zasadnutie OZ ukončil. 

 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:15 hod. 
 
 

Zapísala : Ing. Zuzana Čerňanská . . . . . . . . . . . . . . . .  

     
 
                                                                                                                 
 
                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                      Ing. Ján Kormaník, starosta obce 
 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

Ing. JaroslavRusiňak                            ........................................ 

 

Mikuláš Rusiňak                                  ......................................... 


