
                                                 O B E C   J O V S A 

OBECNÝ ÚRAD,  072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@obecjovsa.sk 

Z Á P I S N I C A 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 

14.12.2022 so začiatkom o 17.00 hodine v priestoroch OcÚ Jovsa 
_______________________________________________________________ 

POSLANCI OZ: 

1./ Adrián BURAĽ - prítomný 

2./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný 

3./ Ing. Monika DEMKOVÁ - prítomná 

4./ Stanislav HARAKAĽ - prítomný 

5./ Ľuboš MODRÁK - prítomný 

6./ Tomáš ŠTOFA - prítomný 

7./ Peter ŽDIŇÁK - prítomný 

 

Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná 

 

Obecná kontrolórka:  Mgr. Anna Kosánová - prítomná 

 

Pracovníčka OcÚ: 

Mgr. Gabriela Matušková - prítomná 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo: 

PROGRAM: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie 

programu 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Rozpočtové opatrenie obce č. 9/2022 

5. Použitie prostriedkov z peňažných fondov obce 

6. Rozpočtové opatrenie ZŠ č. 5/2022 

7. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 

8. Schválenie rozpočtu OcÚ a ZŠ 

9. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi obcou Jovsa 

a spol. VVS, a.s. 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2022 o určení výšky mesačného 

príspevku na stravu v ZŠ a MŠ zriadených obcou  

11. Rôzne - zrealizované a plánované aktivity obce 

12. Záver 

 

 

 

 



 

2. str. 

 Bod č. 1 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce, ktorá oboznámila 

prítomných s programom rokovania a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné - šiesti poslanci boli prítomní.  

 Bod č. 2 

     Za zapisovateľa zápisnice poverila starostka obce ekonómku obce, Mgr. Gabrielu 

Matuškovú, za členov návrhovej komisie Ing. Moniku Demkovú, Tomáša Štofu 

a Petra Ždiňáka, za overovateľov zápisnice Ľuboša Modráka a Stanislava Harakaľa.. 

Poslanci následne prijali  

 

    U z n e s e n i e  číslo 125/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Moniku Demkovú, Tomáša Štofu a Petra Ždiňáka, 

 

HLASOVANIE:  

 Za toto uznesenie hlasovali šiesti poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17:04 hod došiel pán poslanec Tomáš Štofa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     3. str. 

 

Poslanci OZ následne hlasovali za program rokovania a prijali 

 

    U z n e s e n i e  číslo 126/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Program rokovania OZ dňa 14.12.2022. 

 

HLASOVANIE:  

 Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     4. str. 

 

 Bod č. 3 

 Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia. 

Poslanci OZ prijali 

    U z n e s e n i e  číslo 127/2022 

                                                        zo dňa 14.12.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Stav plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

HLASOVANIE:  

 Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. str. 

 

   Bod č. 4 

      Ekonómka obce vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č.9/2022.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

      U z n e s e n i e  číslo 128/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.9/2022. 

 

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. str. 

 Bod č. 5 

 

 Starostka obce oboznámila poslancov s vyhodnotením ponúk ohľadom rekonštrukcie 

sály obecného úradu. Víťazná cenová ponuka bola predložená firmou Tomáš Roman – 

TOMEX v celkových nákladoch za stavebné práce a materiál v sume 7 250 EUR. 

 

 

U z n e s e n i e  číslo 129/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

a) OZ schvaľuje: 

Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce: 

 vo výške 7 250 €  na rekonštrukciu sály obecného úradu. 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

b) OZ schvaľuje: 

Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov obce: 

 vo výške 16 786,80 €  na výstavbu detského ihriska.  

(finančné prostriedku budú refundované v rámci žiadosti o NFP Programu rozvoja 

vidieka SR s názvom Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu využívaniu voľného 

času.) 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

Proti:0 

Zdržali sa:0 

Neprítomní:0 

Nehlasovali:0 

 

 

 



7. str. 

 Bod č. 6 

      Ekonómka základnej školy vypracovala a  poslancom OZ predložila úpravu rozpočtu 

ZŠ rozpočtovým opatrením č.4/2022.  

      Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 130/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č.4/2022. 

 

 

HLASOVANIE:  

 
Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. str. 

 Bod č. 7 

        Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ svoje stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2023 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2024 – 2025. Zároveň im vysvetlila 

kritéria, na základe ktorých rozpočet hodnotila. Poslanci OZ mali stanovisko kontrolórky 

k dispozícii v časovom predstihu. 

 

OZ následne prijalo  

             

 

U z n e s e n i e  číslo 131/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

 

OZ berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2023 – 2025. 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.str. 

 Bod č. 8 

 Z  dôvodu omeškania  žiadosti ZŠ o zvýšenie osobného príplatku 

zamestnancov školskej jedálne, boli v návrhu rozpočtu ZŠ  upravené položky Osobný 

príplatok, Odvody do ZP a Odvody do SP  o celkovú sumu 647,76 eur. Zároveň 

z dôvodu vyhodnotenia ponúk a súhlasom poslancov s rekonštrukciou sály OcÚ  

navrhla starostka obce zapracovať  sumu 7 250 EUR do rozpočtu v príjmovej 

a výdavkovej časti v roku 2023.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu OcÚ a ZŠ na roky 2023 – 2025, 

ktorý bol vypracovaný a zverejnený v zmysle zákona a navrhované zmeny akceptuje. 

Po prerokovaní návrhu rozpočtu OcÚ a ZŠ poslanci prijali: 

 

 

 

U z n e s e n i e  číslo  132/2021 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

a) Rozpočet OcÚ a ZŠ na rok 2023 s navrhovanými zmenami. 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

OZ berie na vedomie: 

b)  viacročný rozpočet OcÚ a ZŠ na roky 2024 – 2025 

HLASOVANIE:  

 Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 



10. str. 

 Bod č.9 

      Spoločnosť VVS, a.s. predložila obci Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena medzi obcou ako budúcim povinným a spol. VVS, a.s. ako budúcim 

oprávneným z dôvodu, že cez parcely vo vlastníctve obce prechádza v rámci stavby 

„Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“ verejný vodovod. Zmluvou okrem iného 

vyjadrujeme súhlas s vykonávaním prác spojených s prevádzkou, údržbou, opravami, 

rekonštrukčnými prácami a kontrolnou činnosťou verejného vodovodu na dotknutej 

nehnuteľnosti a zároveň sa zaväzujeme, že na základe tejto zmluvy uzatvoríme riadnu 

zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jovsa prerokovalo: 

Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam vo 

výlučnom vlastníctve obce vedených na LV 581, parcely „C“-KN 1042, 864, 1001, 

926,1002, 1048/1, 1025, 1060/3, 1058, a parcelu „E“-KN 2305/3 vedenej na LV 731 

uzavretú medzi budúcim povinným z vecného bremena, t. j. Obcou Jovsa a budúcim 

oprávneným z vecného bremena, t. j. Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

 

 U z n e s e n i e  číslo 133/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

 

OZ schvaľuje: 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam vo výlučnom 

vlastníctve obce vedených na LV 581, parcely „C“-KN 1042, 864, 1001, 926,1002, 

1048/1, 1025, 1060/3, 1058, a parcelu „E“-KN 2305/3 vedenej na LV 731 uzavretú medzi 

budúcim povinným z vecného bremena, t. j. Obcou Jovsa a budúcim oprávneným z 

vecného bremena, t. j. Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

   

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. str. 

 

 Bod č. 10 

      V zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bodu 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov má obec zákonnú povinnosť vo veciach územnej samosprávy 

ustanoviť výšku mesačného príspevku na stravu podľa jednotného finančného pásma 

vydaného MŠVVŠ SR s účinnosťou od 01.01.2023.   Z uvedeného dôvodu Základná škola 

vypracovala Návrh VZN č. 2/2022 Obce Jovsa o určení výšky mesačného poplatku na 

stravu v ZŠ a  MŠ. 

U z n e s e n i e  číslo 134/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

 

 

a) OZ ruší:  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jovsa č. 1/2019 o poskytnutí dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

 

b) OZ schvaľuje:  

v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bodu 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jovsa č. 2/2022 o určení mesačného príspevku na 

stravu, podľa predloženého návrhu. 

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 



12.str. 

 Bod č. 11 

Právny zástupca obce informoval poslancov OZ ohľadom zvrátenia zdedeného 

súdneho sporu, týkajúceho sa obecného bytu v budove pošty. Následne sa vyjadril 

k nelegálnej výstavbe rodinného domu postaveného na parcele ,,C“-KN 

č.380/1vedenú na LV č.1252 s potrebou zvolania opätovného štátneho stavebného 

dohľadu.  

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

- Realizácia podujatia Stretnutie s Mikulášom, poďakovanie za spoluprácu 

zamestnancom obecného úradu, predsedkyni základnej organizácii JDS, vedúcej 

školskej jedálne a kuchárkam ZŠ a MŠ. 

- Dňa 30.11. 2022 bola ukončená kontrola dokumentov z obstarávania tovarov, 

stavebných prác a služieb, týkajúca sa žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja 

vidieka SR pre žiadosť s názvom Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu 

využívaniu voľného času s pozitívnym záverom, že finančnú operáciu je možné 

vykonať v plnej výške, a to v sume 16 786,80 Eur. 

- Účasť starostky obce na školení k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z Harmonogramu organizačno-

technického zabezpečenia referenda v roku 2023.  

- Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie. 

- Svojpomocná oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v spolupráci so Správou 

ciest KSK, Správou a údržbou Michalovce. 

- Účasť starostky obce na Mikulášskom posedení základnej organizácie JDS. 

-  Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025. 

- Príprava obecných novín. 

- Pracovné stretnutie so starostom obce Poruba pod Vihorlatom, Mgr. Ľ. Ihnátom. 

- Pracovné stretnutie s právnym zástupcom obce, JUDr. V. Baťalíkom. 

- Spracovanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021. 

- Výmena nefunkčných svietidiel verejného osvetlenia a montáž vianočnej výzdoby. 

- Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

- Prijatie pozvania na vianočné vystúpenie základnej školy. 

- Rekonštrukcia sály obecného úradu. 

- Distribúcia obecných novín do domácnosti. 

- Potešenie detí materskej školy odovzdaním herných darčekov pod vianočný strom. 

- Príprava návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov od r. 2007 do r. 2017. 

- Druhé zasadnutie okrskovej volebnej komisie. 

- Príprava Referenda 2023. 

- Spracovanie účtovnej závierky za IV. kvartál 2022. 

- Reprezentačný ples obce. 

 

 

 



13.str. 

Poslanec Mgr. Ľuboslav Čižmár  predniesol podnet prizvať na zasadnutie OZ  

riaditeľa VLaM Kamenica nad Cirochou  ohľadom spolupráce pri financovaní údržby 

miestnych komunikácií a iného. 

 

O slovo požiadal prítomný občan obce Marcel Čižmár. Poslanci následne hlasovali a 

prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 135/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

OZ schvaľuje: 

  Udelenie slova pre občana obce  Marcela Čižmára  

 

HLASOVANIE:  

 

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

Občan Marcel Čižmár položil otázku, či je potrebné realizovať preložku plynového potrubia 

pri rekonštrukcii mosta. Starostka odpovedala, že listom  v danej veci oslovila KSK. Písomnú 

odpoveď obec zatiaľ neobdržala, ale osobne konzultovala túto problematiku s predsedom 

KSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.str. 

 

Ako druhý v poradí požiadal o slovo prítomný občan  Mgr. Marián Sobek. 

Poslanci následne hlasovali a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 136/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

OZ schvaľuje: 

  Udelenie slova pre  Mgr. Mariána Sobeka.  

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

Mgr. Marián Sobek pripomienkoval potrebu vyčistenia odvodňovacieho kanálu pri križovatke  

od nánosov. Zároveň pripomienkoval vysoké stromy pri ceste. Na čo starostka obce 

odpovedala, že výrub daných stromov bol riešený Okresným úradom v Michalovciach 

odborom životného prostredia, ktorý s daným výrubom nesúhlasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.str. 

 

O slovo ako tretí v poradí  požiadal prítomný občan  Michal Homrok bývalý starosta obce. 

Poslanci následne hlasovali a prijali 

 

U z n e s e n i e  číslo 137/2022 

                                                       zo dňa 14.12.2022 

OZ schvaľuje: 

  Udelenie slova pre pána Michala Homroka.  

 

HLASOVANIE:  

Za toto uznesenie hlasovali siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 

 Za: Adrián Buraľ,  Mgr. Ľuboslav Čižmár, Ing. Monika Demková, Stanislav Harakaľ, 

 Ľuboš Modrák, Tomáš Štofa a Peter Ždiňák. 

 Proti:0 

 Zdržali sa:0 

 Neprítomní:0 

 Nehlasovali:0 

 

Vo svojom príspevku  pozdravil novozvolených  poslancov a zablahoželal im 

k zvoleniu do ich funkcií. Jeho príspevok bol zameraný na zhodnotenie svojej činnosti 

počas  dvanásťročného obdobia pôsobenia vo funkcii starostu obce. Odporučil 

novozvoleným poslancom naštudovať zákon o obecnom zriadení.  Zároveň sa bývalý 

starosta ospravedlnil pánovi Tomášovi Štofovi za ostrú reakciu pri výmene názorov. 

 

 

 

 Bod č. 12 

V závere starostka poďakovala všetkým za účasť, popriala prítomným pokojné prežitie 

vianočných sviatkov a vyhlásila rokovanie za ukončené. 

 

Zapisovateľka: Mgr. Gabriela Matušková                 .......................................... 

 

Overovatelia:   Ľuboš Modrák                           .......................................... 

 

              Stanislav Harakaľ                              .......................................... 

 
                                                                                               
 

                                                                                                   Mgr. Ľubica  Č o r n e j o v á  

                                                                                                       starostka obce 

                                                         
     
 
 
 
 



                                                          


