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Začiatok rokovania:    17.00  hod                             Ukončenie rokovania:  18.30 hod 

 

Konané dňa: 13.6.2022 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský   

     p. Peter Oberta  

    Mgr. Dušan Ďurčo  

    Mgr. Monika Obertová  

     p.Samuel Zajac 

    Ing. Dana Sokolovská 

    Ing. Andrea Ďurišková 

 

Ospravedlnení:   p. Marek Hanuljak 

                    

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš  

 

   

Zapisovateľka:   Bc. Oľga Škripková 

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Návrh VZN č.2/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Strečno pre 

sociálne účely 

4. Záverečný účet obce za rok 2021 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 

6. Pridelenie uvoľneného bytu v obecnej bytovke 

7. Schválenie počtu poslancov na nasledujúce obdobie 2022-2026 

8. Rôzne  

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 24. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

Pozvánka s podkladmi rokovania bola doručená poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi obce,  

zverejnená bola na úradnej tabuli a webovej stránke obce 3 dni pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. Starosta konštatuje, že OZ je uznášania schopné. 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Bc. Oľga Škripková.  

 

 



24.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 2 

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhuje poslancov : 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Ing. Július Ilovský 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.   

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. p. Beáta Badibangová 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – zdržala sa 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 1, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 24. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.   
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Poslanci OZ uvedený návrh programu 24. zasadnutia OZ schválili. 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Oprava informačných tabulí Strečna pri vjazde do obce, pod pamätníkom FP  – 

úloha čiastočne splnená 

 

 Prekládka telefónnych stĺpov medzi mostom a kompou – starosta písal a 

telefonoval do Slovak Telecomu. Informácia je taká, že pred zahájením prác 

uskutočnia prekládku stĺpov podľa potreby. 
 

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.  

 

p.Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3 Návrh VZN č. 2/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Strečno 

pre sociálne účely 

 

Obec má platné VZN č. 1/2002 o podmienkach prideľovania bytov určených pre obyvateľov 

obce, rodákov žijúcich mimo obce, občanov pracujúcich v obci alebo v blízkosti obce a 

občanov zapájajúcich sa do verejného života v obci v bytových domoch postavených s 

podporou štátu. Na základe zmeny zákonov bolo potrebné pripraviť nové VZN. Účelom tohto 

VZN je  stanovenie podmienok prideľovania bytov vo vlastníctve obce Strečno, ktoré sú 

financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, z úveru zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných zdrojov obce v súlade s aktuálne platnými 

zákonmi. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a poslaný poslancom OZ na 

pripomienkovanie. K dnešnému dňu bola doručená pripomienka od Mgr. Moniky Obertovej k 

čl. 2. ods. 1, písm. d), e), f). Z právnej analýzy vyplynulo, že byt sa v takýchto prípadoch  

prideľuje bez posudzovania príjmu a tým je pripomienka neopodstatnená. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ schvaľujú návrh VZN č. 2/2022. 

 

p.Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 
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Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ schvaľujú návrh VZN č.2/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve 

obce Strečno pre sociálne účely. 

 

 

K bodu č. 4  Záverečný účet obce za rok 2021 

 

Poslanci OZ boli ešte pred začiatkom OZ oboznámení s návrhom „Záverečného účtu obce 

Strečno za rok 2021“. Návrh  bol zverejnený na stránke obce aj na úradnej tabuli 15 dní pred 

zasadnutím OZ. Slovo dostal hlavný kontrolór obce p. Lingeš, ktorý OZ predložil Stanovisko 

k plneniu a hospodáreniu obce za rok 2021. 

Hlavný kontrolór prítomných oboznámil, že  hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného 

rozpočtu na rok 2021, ktorý bol OZ schválený dňa 15.12.2020 uznesením č. 201/2020 ako 

vyrovnaný. V priebehu roku 2021 bol rozpočet zmenený 10 krát. Bežný rozpočet obce bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet obce ako schodkový.  

Hlavný kontrolór navrhol  OZ schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

s prebytkom 141 916,71 Eur bez výhrad. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a hospodáreniu 

obce za r. 2021 zobrali na vedomie.  

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ berú Stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.  

 

Starosta vyzval poslancov, aby za predložený Záverečný účet za r. 2021 a celoročné 

hospodárenie hlasovali bez výhrad a potvrdzujú prebytok v sume 141 916,71 Eur:  

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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Ďalej starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške  141 916,71 EUR. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške  141 916,71 EUR. 

 

 

K bodu č. 5  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s plánovanou kontrolnou činnosťou na obci v druhom 

polroku 2022. Hlavný kontrolór predložil návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na 2. polrok 2022. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

13.5.2022. 

 

Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022.  

 

 

K bodu č.6 Pridelenie uvoľneného bytu v obecnej bytovke. 

 

Dňa 6.5.2022 bola na OÚ doručená žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy k 30.06.2022 na byt 

č. 6 v obecnej 12 - bytovej jednotke, ktorý mala v prenájme Mgr. Miroslava Melová s rodinou. 

Pridelenie nového nájomcu schvaľuje OZ na návrh komisie. Dňa 8.6.2022 zasadala Komisia 

pre výstavbu, územného plánovania a rozvoja podnikania za účelom posúdenia žiadostí 

o pridelenie uvoľneného nájomného bytu. Záznam z komisie bol poslaný poslancom OZ. 

Posudzované boli žiadosti od uchádzačov: Monika Obertová, Iveta Honková, Zuzana Mojská, 

Anna Laceková, Jozef Bárta, Michal Oberta.  
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Po prehodnotení podaných žiadostí komisia odporučila nasledovný poradovník troch 

uchádzačov: 

1. Monika Obertová 

2. Michal Oberta 

3. Anna Laceková - iba v prípade uvoľneného 1-izbového bytu. 

V rozprave poslancov sa rozhodlo o hlasovaní aj ďalších uchádzačov o predmetný byt - p. Iveta 

Honková a p. Zuzana Mojská. Hlasovanie o pridelení nájomného bytu pre p. Jozefa Bártu sa 

neuskutočnilo, nakoľko nespĺňal zákonnú podmienku príjmu min.70% životného minima. 

 

Starosta dal hlasovať o pridelenie nájomného bytu č. 6 v obecnej 12-bytovej jednotke pre Mgr. 

Moniku Obertovú. 

 

p. Beáta Badibangová - zdržala sa 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - zdržala sa 

Ing. Július Ilovský - zdržal sa 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

 

Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal sa - 4, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ neschvaľujú pridelenie uvoľneného bytu Mgr. Monike Obertovej. 

 

 

Starosta dal hlasovať o pridelenie nájomného bytu č. 6 v obecnej 12-bytovej jednotke pre p. 

Michala Obertu. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - zdržal sa 

p. Peter Oberta - zdržal sa 

Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - zdržal sa 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

 

Hlasovanie: za - 3, proti - 0, zdržal sa - 5, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ neschvaľujú pridelenie uvoľneného bytu p. Michalovi Obertovi. 

 

Starosta dal hlasovať o pridelenie nájomného bytu č. 6 v obecnej 12-bytovej jednotke pre p. 

Ivetu Honkovú. 

 

p. Beáta Badibangová - zdržala sa 

Mgr. Dušan Ďurčo - zdržal sa 

Ing. Andrea Ďurišková - zdržala sa 

Ing. Július Ilovský - zdržal sa 

p. Peter Oberta - zdržal sa 

Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 
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p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - zdržal sa 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

 

Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdržal sa - 8, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ neschvaľujú pridelenie uvoľneného bytu p. Ivete Honkovej. 

 

Starosta dal hlasovať o pridelenie nájomného bytu č. 6 v obecnej 12-bytovej jednotke pre p. 

Zuzanu Mojskú. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - zdržal sa 

Ing. Andrea Ďurišková - zdržala sa 

Ing. Július Ilovský - zdržala sa 

p. Peter Oberta - zdržal sa 

Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - zdržal sa 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

 

Hlasovanie: za - 1, proti - 0, zdržal sa - 7, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ neschvaľujú pridelenie uvoľneného bytu p. Zuzane Mojskej. 

 

Na základe výsledkov hlasovania predmetný byt nebol pridelený a preto starosta dal hlasovať 

o vrátení žiadostí o pridelenie nájomného bytu späť Komisii pre výstavbu, územného 

plánovania a rozvoja podnikania na prehodnotenie. 

 

Hlasovanie:   

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - proti 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 1, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.   

Poslanci OZ vrátili späť žiadosti o pridelenie nájomného bytu na prehodnotenie. 

 

K bodu č. 7 

A) Schválenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026. 
 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 11 odst.3 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov sa počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami podľa počtu 

obyvateľov obce takto: od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov 

Starosta obce po rozprave poslancov k tomuto bodu dal hlasovať za počet 9 poslancov na 

budúce volebné obdobie.  

 

p. Beáta Badibangová - za 
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Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ schvaľujú na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 9 poslancov. 

 

B) Schválenie úväzku starostovi obce na nasledujúce volebné obdobie 

 

Starosta obce uviedol poslancom, že podľa § 11 písm. i) zákona o obecnom zriadení č.369/1990 

Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov má OZ určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. 

Starosta obce predniesol, že v predchádzajúcich volebných obdobiach bol určený starostovi 

plný úväzok  a navrhol zahlasovať na ďalšie volebné obdobie opätovne za plný úväzok starostu 

obce. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ schvaľujú plný úväzok na výkon funkcie starostu na volebné obdobie 2022-

2026. 

 

K bodu č. 8 Rôzne. 

 

 Zrušenie Komisie pre prípravu 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

Komisia pre prípravu 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci bola zriadená ako dočasná 

za účelom príprav osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci dňa 16.9.2019.  Po splnení 

účelu, na ktorý bola komisia vytvorená, v zmysle §15 zákona č.369/1990 Z.z. OZ rozhodne 

o jej zrušení.  

 

Nakoľko komisia už neplní svoj účel, starosta dal hlasovať o jej zrušení.  

 

p.Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 
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p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ schvaľujú zrušenie Komisie pre prípravu 700.výročia prvej písomnej zmienky 

o obci. 

 

 Projekt nadstavby MŠ 
Starosta informoval o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 646 610,79 EUR 

v rámci IROP, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 projektu Rozšírenie kapacity materskej 

školy v obci Strečno – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Strečno. 

Starosta uviedol oprávnenosť rozšírenia kapacity MŠ, nakoľko do nasledujúceho školského 

roku nebolo možné prijať až 13 detí. Prijatých bolo len 17 detí, čo je počet predškolákov. 

 

 Správa o hospodárení Obecného podniku služieb Strečno s. r. o. v roku 2021 

Konateľ spoločnosti predložil správu o hospodárení OPS za r. 2021 3 dni pred konaním OZ. 

Spoločnosť za r. 2021 vykázala účtovnú stratu, ktorú vysvetlil konateľ spoločnosti. 

 

 Žiadosť o finančnú dotáciu na dopravu na turnaj futbalovej prípravky (mladší, 

starší) 

Na obec bola prijatá žiadosť od trénerov futbalovej prípravky na finančnú dotáciu na dopravu 

na turnaj. Starosta objasnil, že futbalová prípravka patrí pod CVČ Základnej školy SNP. Po 

prerokovaní s riaditeľom ZŠ SNP bola dohodnutá úhrada za dopravu z prostriedkov 

poskytovaných zriaďovateľom na CVČ. 

 

Následnej dal starosta hlasovať, že po OZ berú informácie z bodu Rôzne na vedomie. 

 

p.Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ zobrali informácie z bodu Rôzne na vedomie. 

 

 

K bodu 9  Diskusia. 

 

Pripomienky poslancov: 

 

 p. Samuel Zajac - informoval sa o stave košov na psie exkrementy, starosta informoval, 

že je to v štádiu riešenia 

     - informoval sa o termíne začatia výstavby cyklotrasy od vodného diela 

po most, starosta uviedol, že práce by mali byť ukončené do konca septembra 2022 
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     - informoval sa o pokosení tráv pod cintorínom, ak sa nestíha, je 

potrebné pokosenie objednať službu napr. od OPS 

 Ing. Július Ilovský - tlmočil požiadavku občanov z ulice Hradnej ohľadom umiestnenia 

retardéra z dôvodu rýchlej jazdy cyklistov po ceste. Starosta objasnil, že tento problém 

prekonzultuje s dopravným inžinierom. P. Peter Oberta navrhol 3D retardér 

 Mgr. Dušan Ďurčo - upozornil na nutnosť opravy cesty pri DONG HEE a odstránenia 

zelene pri vjazde na cestu I/18 

 

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky poslancov: 

 

p.Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov na vedomie. 

 

 

 

K bodu  9. Záver. 

 

Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa poďakoval 

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 24. zasadnutí OZ. 

 

Zapísala: Bc. Oľga Škripková    ...........................................                                                                        

 

Dňa: 13.6.2022 

 

1.  .................................................... 

 

2.  .................................................... 


