Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 1/2020
konaného dňa 29.01.2020
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu.
4. Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 7/2019.
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – účtovné doklady obce Podtureň za
mesiac október 2019.
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – uzatvorené zmluvy v roku 2019.
7. Audit
a) Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň
za účtovné obdobie roka 2018.
b) Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie roka 2018
v Obci Podtureň.
8. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.
9. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením.
b) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
10. Žiadosť Mesta Liptovský Hrádok o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020.
11. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2019.
12. Plán práce na rok 2020.
13. Žiadosť Pozemkového spoločenstva vlastníkov pozemkov k. ú. Podtureň o zníženie DzN.
14. Návrh na určenie ceny pozemku parc. č. KN-E 37/202 v k. ú. Podtureň.
15. Informácie starostu.
16. Interpelácie poslancov.
17. Návrh uznesení.
18. Záver
1. V úvode dnešného prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta prítomných poslancov. P. starosta upozornil prítomných, že z dnešného zasadnutia OZ sa
bude vyhotovovať audiovizuálny záznam. O nahrávanie požiadal p. Pavol Kováč
z Borovej Sihote. Z účasti na zasadnutí sú ospravedlnení PaedDr. Jana Chaloupková
a Zdeno Kondor. P. starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo o 18.05 hod..

2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 1/2020 bola starostom určená Bc. Dana Čenková, za
overovateľov zápisnice boli starostom určení Jaroslav Vozárik a Bc. Tomáš Dzuriak.
OZ vzalo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ č.
1/2020. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Ing. Zdeno Mlynarčík a Milan Réti
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(uznesenie 1/1/2020) Uznesenie prijaté o 18.09 hod. Vzali na vedomie a Za: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor).

3. OZ schválilo návrh programu zasadnutia OZ č. 1/2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 23.01.2020 do 29.01.2020. OZ schválilo zmenu návrhu programu s doplnením bodu č. 14 Návrh na určenie ceny pozemku parc. č. KN-E
37/202 v k. ú. Podtureň. Pôvodné body programu 14, 15, 16 a 17 sa posúvajú a nasledujú po
bode č. 14. OZ schválilo doplnený a upravený program zasadnutia OZ č. 1/2020 s novým
doplneným bodom č. 14 Návrh na určenie ceny pozemku parc. č. KN-E 37/202 v k. ú. Podtureň s tým, že pôvodné body programu 14, 15, 16 a 17 sa posúvajú a nasledujú po bode č.
14. (uznesenie 2/1/2020) Uznesenie prijaté o 18.08 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor).

4. P. starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 7/2019 zo dňa 11.12.2019. OZ vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 7/2019 zo dňa 11.12.2019
s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 7/2019 boli splnené. Nebolo splnené
uznesenie č. 46/4/2012. Uznesenia č. 92/10/2015, 75/6/2016, 113/9/2016, 56/3/2018
a 24/1/2019 sú v plnení. (uznesenie 3/1/2020) Uznesenie prijaté o 18.14 hod. Vzali na
vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno
Kondor).

5. P. starosta predložil Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov obce Podtureň. P. starosta požiadal hlavnú kontrolórku, aby sa k správe vyjadrila.
Hlavná kontrolórka vybrala som si mesiac október 2019. V správe sú uvedené doklady
ktoré som prekontrolovala a za aké obdobie a došlé faktúry. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami obce. OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov obce Podtureň za mesiac október 2019. (uznesenie 4/1/2020)
Uznesenie prijaté o 18.17 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2
(PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor)

6. V nasledujúcom bode predložil p. starosta Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uzatvorených zmlúv v roku 2019. Hlavná kontrolórka: predmetom kontroly boli
uzatvorené zmluvy v troch hlavných oblastiach: 1. nájomné zmluvy na hrobové miesta,
uzatvorené v súlade s VZN č. 4/2018 – prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín
Podtureň, 2. nájomné zmluvy na obecné nájomné byty, uzatvorené v súlade s VZN č.
3/2019 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v BD vo
vlastníctve obce Podtureň účinné od 1.10.2019 a VZN č. 2/2016 o podmienkach
a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v BD vo vlastníctve obce Podtureň
obstaraných s použitím a bez použitia verejných prostriedkov na účely soc. Bývania –
účinné do 30.09.2019 V roku 2019 bolo uzatvorených 34 nájomných zmlúv na obecné
nájomné byty a 23 dodatkov ku zmluvám. 3. oblasť tvorili ostatné zmluvy uzatvorené
v priebehu roka 2019. Takto uzatvorených zmlúv bolo 103. Osobitnú skupinu tvorili
pracovné zmluvy, ktoré sa nezverejňujú. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že v rámci
vykonanej kontroly neboli zistené nedostatky. OZ v Podturni vzalo na vedomie Správu
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z vykonanej kontroly uzatvorených zmlúv v roku 2019. (uznesenie 5/1/2020) Uznesenie prijaté o 18:25 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor).

7. V tomto bode p. starosta predložil správu nezávislého audítora z auditu individuálnej
účtovnej závierky Obce Podtureň za účtovné obdobie roka 2018. V správe audítorka
uviedla, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k
31.12.2018 a že obec Podtureň konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách OZ vzalo na vedomie a) Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej
účtovnej závierky Obce Podtureň za účtovné obdobie roka 2018. (uznesenie 6/1/2020)
Uznesenie prijaté o 18.30 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2
(PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor). Následne bola predložená Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s
konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie roka 2018 v Obci Podtureň. V
správe nezávislá audítorka uviedla, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31.12.2018. OZ vzalo na vedomie b) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie roka 2018 v Obci Podtureň
(uznesenie 6/1/2020) Uznesenie prijaté o 18.30 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor).
8. V bode č. 8 p. starosta informoval poslancov o rozpočtových opatreniach starostu č.
23/2019 a 1/2020.
Rozpočtové opatrenie č. 23/2019 – Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2
písm. a)
poníženie výdavkov – Obec – Poistné a príspevky do poisťovní
- 250,- EUR
navýšenie výdavkov – Kultúrne služby – Tovary a služby
+200,- EUR
navýšenie výdavkov – Školské stravovanie – Bežné transfery
+ 50,- EUR
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 – Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
navýšenie príjmov – Tuzemské bežné granty a transfery v rámci verejnej správy
+ 1056,- EUR
navýšenie príjmov – Tuzemské bežné granty a transfery mimo verejnej správy
+ 1100,- EUR
navýšenie výdavkov – Voľby. – Mzdy, platy...
+ 60,- EUR
navýšenie výdavkov – Voľby – Poistné a príspevok do poisťovní
+ 44,- EUR
navýšenie výdavkov – Voľby – Tovary a služby
+ 952,- EUR
navýšenie výdavkov – Kultúrne služby – Tovary a služby
+ 1000,- EUR
navýšenie výdavkov – Predprimárne vzdelávanie – Tovary a služby
+ 100,- EUR
OZ vzalo na vedomie Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 23/2019 a 1/2020.
(uznesenie 7/1/2020) Uznesenie prijaté o 18:33 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor).

9. a) P. starosta predložil stanovisko hl. kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 2/2020.
Hlavná kontrolórka uviedla, že navrhované rozpočtové opatrenie je v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a že zmeny rozpočtu uvedeným rozpočtovým opatrením nebudú mať negatívny dopad na
hospodársky výsledok obce za rok 2020. Poslanci OZ vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k rozpočtovému opatreniu č. 2/2020. (uznesenie 8/1/2020)
Uznesenie prijaté o 18.38 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2
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(PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor) b) P. starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa realizuje zmena rozpočtu v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. ako:
-presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky - §14 ods. 2 písm. a)
-/+ 1190,00 EUR
- povolené prekročenie a viazanie príjmov - §14 ods. 2 písm. b)
+ 1190,00 EUR
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov - § 14 ods. 2 písm. c)
+ 13000,00 EUR
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií § 14 ods. 2
- 1190,00EUR/+13000,00EUR

Poníženie príjmov :
Zdroj

Funkčná klas.

46

Ekon.
klas.

Názov

Zmena v EUR

450

Z ostatných finančných operácií

-1190,00

SPOLU

-1190,00

Navýšenie príjmov :
Zdroj

Funkčná klas.

41

Ekon.
klas.

Názov

Zmena v EUR

110

Dane z príjmov

+1190,00

SPOLU

+1190,00

Poníženie výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

Ekon.
klas.

Názov

Zmena v EUR

46

06100 Rozvoj
bývania

710

Obstaranie kapitálových aktív

-1190,00

SPOLU

-1190,00

Navýšenie výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

Ekon.
klas.

Názov

Zmena v EUR

41

06100 Rozvoj
bývania

710

Obstaranie kapitálových aktív

+1190,00

SPOLU

+1190,00
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Navýšenie príjmov :
Funkčná klas.

Ekon.
klas.

Názov

131J

450

Z ostatných finančných operácií

+11000,00

72a

450

Z ostatných finančných operácií

+2000,00

SPOLU

Zmena v EUR

+13000,00

Navýšenie výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

Ekon.
klas.

Názov

Zmena v EUR

72a

08200 Kultúrne
služby

630

Tovary a služby

+2000,00

131J

08400 Náboženské a iné
spoloč. služby

630

Tovary a služby

+11000,00

SPOLU

+13000,00

Výška použitia prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu akciu,
úlohu alebo účel použitia, a to na nasledovný kapitálový výdavok: 4750,- EUR/ kapitálový výdavok - úhrada dlhodobej faktúry FD41/07 – „Výstavba 4x10bj“
OZ schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020, vrátane zmeny výšky
použitia rezervného fondu na konkrétnu akciu. (uznesenie 8/1/2020) Uznesenie prijaté
o 18.38 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková,
Zdeno Kondor)
10. Mesto Liptovský Hrádok požiadalo o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
na centrá voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Mesto žiada o dotáciu vo výške
104,82,- € na dieťa/ rok s trvalým pobytom v obci Podtureň. Počet detí uvádza 17. OZ
schválilo poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Hrádok na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom v obci vo výške 104,82,- €/1 dieťa/rok 2020. (uznesenie 9/1/2020)
Uznesenie prijaté o 18.42 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2.( PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor).
11. V bode č. 11 p. starosta predložil prítomným poslancom zápis do obecnej kroniky za rok
2019. Kroniku obce Podtureň spracováva kronikár obce p. PhDr. Peter Vítek – okresný
archivár. P. Vítek poslal celú kroniku od roku 1999, predmetom schvaľovania je zápis
za rok 2019. P. starosta spomenul, že obec spolupracuje s p. PhDr. Vítekom na vydaní
tretej knihy o obci Podtureň. P. starosta v tomto roku by sme chceli knihu vydať, aktu5

álne hľadám na knihu sponzorov. P. starosta otvoril diskusiu. P. zástupkyňa kronika je
spracovaná podrobne a poctivo nemám výhrady k spôsobu akým p. PhDr. Vítek kroniku vedie. OZ v Podturni schválilo zápis do obecnej kroniky za rok 2019. (uznesenie
10/1/2020) Uznesenie prijaté o 18.47 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2.
(PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor)
12. P. starosta predložil prítomným poslancom Plán práce na rok 2020. V pláne práce sú
uvedené hlavné termíny akcií, ktoré obec počas roka organizuje a termíny konania zasadnutí obecného zastupiteľstva. P. starosta plán práce pripravujem každý rok, aby ste
sa vedeli zorientovať v časoch a termínoch. Navrhuje niekto v pláne zmenu? Prítomní
poslanci nemali k Plánu práce na rok 2020 žiadne pripomienky. OZ v Podturni schválilo Plán práce na rok 2020. (uznesenie 11/1/2020) Uznesenie prijaté o 18:49 hod. Za:
5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor)
13. V nasledujúcom bode p. starosta informoval o žiadosti Pozemkového spoločenstva
vlastníkov pozemkov katastrálneho územia Podtureň o zníženie dane z nehnuteľnosti.
Jedná sa o vlastníkov pozemkov v oblasti Rovne od sútoku Belej po Borovú Sihoť.
Zástupcovia pozemkového spoločenstva v žiadosti uvádzajú, že podstatná časť ich pozemkov má v územnom pláne obce hlavnú funkciu „lesopark“ alebo „izolačná zeleň“,
čo znemožňuje predaj pozemkov záujemcom, ktorý by v tejto lokalite chceli stavať
sklady alebo výrobné objekty. Predsedníctvo pozemkového spoločenstva a vlastníci
pozemkov požadujú ako kompenzáciu, do doby vypracovania nového územného plánu, zníženie dane z nehnuteľnosti. P. starosta územný plán obce ktorý zahŕňa túto lokalitu bol spracovaný v roku 2002 a bola tu požiadavka zo strany ochranárov, aby široký pás od sútoku Belej a Váhu bola izolačná zeleň. Vypracovanie nového územného
plánu je finančne náročné, ale obec s jeho vypracovaním počíta. Ja odporúčam, pokiaľ
to zákon dovoľuje, hľadať riešenie a nejakým spôsobom im pomôcť. P. starosta otvoril
diskusiu. Hlavná kontrolórka v takomto prípade zákon neumožňuje oslobodenie od
platenia dane z nehnuteľnosti a ani obec nemá vo všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach uvedenú takúto možnosť oslobodenia. Od januára 2020 bolo prijaté nové Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
KO a DSO, bolo zverejnené na úradnej tabuli, predsedníctvo spoločenstva malo možnosť podať návrh na nejaký spôsob oslobodenia. Nové VZN musí byť účinné vždy
k 1.1. daného roka, to znamená, že tento rok sa už zmeny nemôžu robiť. Budúci rok
môžu včas požiadať a my budeme hľadať v rámci zákonných možností, ako im poskytnúť niekoľko percentnú zľavu alebo nech do času vypracovania nového územného
plánu zmenia kultúru pôdy. Jaroslav Vozárik nemôžu si žiadať odškodnenie od NAPANTu? P. starosta táto časť patrí do TANAPu. Hlavná kontrolórka NAPANT alebo
TANAP odškodňuje iba tých vlastníkov, ktorý vlastnia pozemky v najvyššom stupni
ochrany a kde nemôžu vykonávať žiadnu činnosť. Milan Réti treba im dať stanovisko,
že obec má v pláne vypracovať nový územný plán a v rámci procesu jeho schvaľovania budú mať možnosť predložiť svoje požiadavky. Ak budú zákonné, tak sa uplatnia.
V prípade, že sa nepodarí vypracovať územný plán, nech včas požiadajú o zníženie
dane z nehnuteľnosti. P. starosta dal hlasovať, či obecné zastupiteľstvo súhlasí so znížením dane z nehnuteľnosti pre Pozemkové spoločenstvo vlastníkov pozemkov k. ú.
Podtureň. Hlasovanie o 19.10 hod. Za: 0, Proti: 5, Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 (PaedDr.
Jana Chaloupková, Zdeno Kondor) K bodu č. 13 nebolo prijaté uznesenie.

6

14. V nasledujúcom bode bol predložený Návrh na určenie ceny pozemku parc. č. KN – E
37/202, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 79 m2 v podiele ¼, zapísaný na LV
č. 1130, ktorý Obec získala od Slovenskej republiky – Okresný úrad Žilina na základe
Dohody o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku zo dňa 15.01.2020. Parcela sa nachádza pod miestnou komunikáciou Kamenie. Obec požiadala o prechod vlastníctva v
rámci vysporiadavania vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou Kamenie, aby
bolo možné na túto komunikáciu čerpať dotácie. Navrhovaná cena v zmysle prílohy č. 2
k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Zastavané plochy a nádvoria je 1,85 €/1 m2, t. j. za
19,75 m2 36,52 Eur. OZ schválilo nadobúdaciu cenu nehnuteľnosti – podielu na pozemku
parc. č. KN-E 37/202 na 36,54 €. (uznesenie 12/1/2020) Uznesenie prijaté o 19.16 hod.
Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor).

15. V bode č. 15 p. starosta informoval o prebiehajúcich opravách domu smútku, o pridelení
finančnej dotácie 30 000,- € na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a 10 000,- € od Slovenského futbalového zväzu na projekt futbalová tribúna. Ďalej p. starosta informoval poslancov o neúspešnosti podanej žiadosti na rekonštrukciu miestnej komunikácie Kamenie, žiadosť bola neúspešná z dôvodu nepreukázania vlastníckych vzťahov ku všetkým pozemkom
pod touto miestnou komunikáciou. Mala by vyjsť ďalšia výzva, do ktorej sa obec chce zapojiť, ale bude musieť preukázať vlastnícke vzťahy a nájomné zmluvy ku všetkým pozemkom pod miestnou komunikáciou Kamenie. Ďalej p. starosta informoval o nutnosti vykonať archeologický prieskum na novo budovanej ul. Ela Romančíka. Obec podala už tretiu
žiadosť o rekonštrukciu lávky na Borovej Sihoti. Veríme, že žiadosť bude úspešná. Na základe upozornenia p. Kováča z Borovej Sihote bola vykonaná oprava pletiva na tejto lávke.
Na základe podnetu p. Kováča bude riešené aj verejné osvetlenie na miestnej komunikácii
K sihoti. Koncom roka sme dokončili kamerový systém, ďalšia žiadosť bola úspešná, obec
má momentálne v obci rozmiestnených 29 kamier. Pani Evka Huštáková sa vzdala vedenia
obecnej knižnice, novou knihovníčkou bude pani Eva Karasková. Knižnica bude otvorená
každú stredu od 15.00 hod. do 17. hod.. P. starosta požiadal prítomných poslancov, aby
vplývali na občanov vo svojom okolí, aby neničili vybavenie podchodu popod železničnú
trať. Ďalej p. starosta informoval prítomných o aktivite Ing. Szépeho a firmy PROMT
s.r.o., ktorú vyvíjajú čo sa týka prípravy investičného zámeru „IBV-HBV Podtureň – Nižná
Roveň“. P. starosta spomenul, že občania požadujú umiestniť v obci ďalšie zberné nádoby
na papier. Pridelenie zberných nádob je limitované počtom obyvateľov. Požiadame spoločnosť ENVI PAK o pridelenie a uvidíme či nám ďalšie zberné nádoby dodajú. OZ vzalo
na vedomie informácie starostu. (uznesenie 13/1/2020) Uznesenie prijaté o 19.28 hod.
Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (PaedDr. Jana Chaloupková,
Zdeno Kondor).

16. Prítomní poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky.

17. Člen návrhovej komisie Ing. Zdeno Mlynarčík prečítal návrh uznesení obecného zastupiteľstva č. 1/2020.
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18. Na záver poďakoval pán starosta prítomným poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí
a zasadnutie ukončil. Zasadnutie ukončené o 19.34 hod..

V Podturni dňa 29.01.2020
Zapísala:
Bc. Dana Čenková

.....................................

Zápisnicu overili:
Jaroslav Vozárik

......................................

Bc. Tomáš Dzuriak

......................................

Marián Vojtík
starosta
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