Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 4/2018
konaného dňa 13.09.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh Programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Voľba návrhovej komisie.
c) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 3/2018 zo dňa 20.06.2018.
4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov obce Podtureň za
mesiac apríl 2018.
5. Návrh VZN obce Podtureň č. 6/2018, o podmienkach držania psov na území obce
Podtureň.
6. Návrh VZN obce Podtureň č. 7/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň.
7. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.
8. Žiadosť p.Marcela Sokola o prenájom parkovacieho miesta pred BD súp. číslo 505.
9. Návrh Darovacej zmluvy – miestnych komunikácií, ul. K Modrej hore a vonkajšieho osvetlenia
na parc. č. C-KN 458/111.
10. Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v.z. p. Martinou Zábranskou
Kubovou o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku parc. č. E-KN 10040/2 vo vlastníctve obce.
11. Žiadosť Ing. Miroslava Matištíka a Ing. Veroniky Matištíkovej o odkúpenie nehnuteľnosti –
pozemku parc. č. E-KN 517/501 vo vlastníctve obce.
12. Žiadosť p. Jaroslava Kutlíka o úpravu údajov v zámennej zmluve.
13. Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Podtureň pre obdobie rokov
2018 – 2022.
14. Zriadenie DHZ obce Podtureň.
15. Pripomienky občanov, interpelácie poslancov.
16. Návrh uznesení.
17. Záver.

1. V úvode dnešného štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta
prítomných poslancov a p. Radovana Sokola. Starosta prítomných upozornil, že
zasadnutie OZ sa nahráva. Na dnešnom zasadnutí sú neprítomní Bc. Ivona Vejová
a Milan Réti. Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zasadnutie OZ sa začalo o 18.11 hod.
2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 4/2018 bola starostom určená p. Dana Čenková,
za overovateľov zápisnice boli starostom určení Ing. Imrich Mlynarčík a Zdeno Kondor.
OZ vzalo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ č.
4/2018. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Ing. Zdeno Mlynarčík a Tomáš Dzuriak.
(uznesenie 60/4/2018) OZ schválilo návrh programu zasadnutia OZ č. 4/2018, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 07.09.2018 do
14.09.2018. (uznesenie 60/4/2018) Uznesenie prijaté o 18.14 hod. Za: 5 (Ing. Zdeno
Mlynarčík, Bc. Tomáš Dzuriak, Mgr. Ivana Mlynarčíková, Ing. Imrich Mlynarčík,
Zdeno Kondor), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Bc. Ivona Vejová, Milan Réti).
Následne poslanci OZ hlasovali o zmene návrhu programu zasadnutia OZ, ktorá sa
týkala doplnenia bodu 15 do programu OZ – Žiadosť p. Ivety Lašanovej o povolenie
užívania pozemku na záhradkárske účely. OZ schválilo zmenu programu zasadnutia OZ
č. 4/2018 s doplnením bodu 15. (uznesenie 60/4/2018) Uznesenie prijaté o 18.14 hod.
Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Bc. Ivona Vejová, Milan Réti).
3. Starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 3/2018 zo dňa 20.06.2018. OZ vzalo
na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 3/2018 zo dňa 20.06.2018,
s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 3/2018 boli splnené, okrem uznesenia č.
56/3/2018, ktoré je v plnení.
Nebolo splnené uznesenie č. 46/4/2012.
Uznesenia č. 92/10/2015, 75/6/2016, 113/9/2016 a 30/2/2018 sú v plnení. (uznesenie
61/4/2018) Uznesenie prijaté o 18.25 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Bc. Ivona Vejová, Milan Réti).
4. Hlavná kontrolórka predložila Správu z vykonanej kontroly účtovných dokladov obce
Podtureň za mesiac apríl 2018. OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
z vykonanej kontroly účtovných dokladov Obce Podtureň za mesiac apríl 2018.
(uznesenie 62/4/2018) Uznesenie prijaté o 18.29 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Bc. Ivona Vejová, Milan Réti)

5. V tomto bode bol predložený Návrh VZN Obce Podtureň č. 6/2018 o podmienkach
držania psov na území obce Podtureň. Návrh VZN č. 6/2018 bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce od 13.07.2018 do 31.07.2018. VZN č. 6/2018 bolo
spracované z dôvodu zmeny definície verejného priestranstva v Zákone č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 2b. ods. 1. OZ sa uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení Obce Podtureň č. 6/2018 o podmienkach držania psov na území
obce Podtureň. Uzniesli sa o 18.35 hod. Uzniesli sa na VZN č. 6/2018: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Bc. Ivona Vejová, Milan Réti), čím bola splnená zákonná
podmienka na prijatie nariadenia – súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.

6. V bode 6 bol predložený Návrh VZN Obce Podtureň č. 7/2018 o vyhradení miesta
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území obce Podtureň. Návrh VZN č. 7/2018 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 13.07.2018 do 31.07.2018. VZN č.
7/2018 bolo spracované z dôvodu novelizácie Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Obce
Podtureň č. 7/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň. Uzniesli sa
o 18.50 hod. Uzniesli sa na VZN č. 7/2018: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Bc.
Ivona Vejová, Milan Réti), čím bola splnená zákonná podmienka na prijatie nariadenia
– súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
7. P. starosta informoval poslancov o rozpočtových opatreniach starostu č. 11, 12, 13, 14,
15 a 16. OZ vzalo na vedomie Informáciu starostu o rozpočtových opatreniach starostu
obce č. 11, 12, 13, 14, 15 a 16. (uznesenie 63/4/2018) Uznesenie prijaté o 18.35 hod.
Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Bc. Ivona Vejová, Milan
Réti).

8. Marcel Sokol požiadal o prenájom parkovacieho miesta pred bytovým domom súp. č.
505. Od 01.07.2013 je zverejnený zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce –
parkovacie plochy pred obecnými nájomnými bytovými domami z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko parkovacie plochy pred bytovými domami boli vytvorené
pre nájomníkov bytových domov a budú slúžiť len nájomníkom bytových domov. Cena
za prenájom jedného parkovacieho miesta bola stanovená OZ na 10€/1 mesiac, s tým,
že minimálna doba prenájmu parkovacieho miesta je 1 rok. Žiadateľ, ktorý požiada
o prenájom parkovacieho miesta pred bytovým domom, musí bývať v tom bytovom
dome, pred ktorým žiada o prenájom parkovacieho miesta. Tomu istému žiadateľovi
môže byť pred bytovým domom, v ktorom býva prenajaté len jedno parkovacie miesto.
Parkovacie miesta, ktoré budú prenajaté, budú umiestnené vedľa seba. OZ schválilo
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľného majetku obce – parkovacieho miesta pred bytovým
domom súp. č. 505 Marcelovi Sokolovi, bytom K stanici 505/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Marcel Sokol je nájomníkom bytového domu súp. č. 505, v ktorom
má trvalý pobyt. Cena za prenájom parkovacieho miesta je 10€/1 mesiac. Minimálna
doba prenájmu parkovacieho miesta je 1 rok. (uznesenie 64/4/2018) Uznesenie prijaté
o 18.43 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Bc. Ivona Vejová, Milan Réti),
čím bola splnená zákonná podmienka na prenájom majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.

9. V bode 9 p. starosta informoval o Návrhu Darovacej zmluvy medzi Regionálnym
rozvojom Liptova, s.r.o. ako darcom a Obcou Podtureň ako obdarovaným. Predmetom
zmluvy sú stavby: 1. „IBV Pod Modrou horou – Komunikácie
a spevnené plochy – vetva B – ulica K Modrej hore, vetva C – ulica Lipová, vetva D –
ulica Orechová a vetva E – ulica Javorová a 2. „IBV Pod Modrou horou – Vonkajšie
osvetlenie na ulici K Modrej hore, Lipová, Orechová a Javorová“ (ďalej len predmet

zmluvy), postavených na pozemku parc. č. KN-C 458/111 o výmere 1996 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 501, katastrálne územie
Podtureň, obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš. Pozemok parc. č. KN-C 458/111 nie
je predmetom tejto zmluvy. Návrh Darovacej zmluvy bol prekontrolovaný hlavnou
kontrolórkou obce a po menších úpravách p. starosta odporúčal predmet zmluvy prijať.
Ing. Imrich Mlynarčík odporúča, skôr ako dôjde k prevzatiu predmetu daru, skontrolovať,
či sú úpravy miestnych komunikácií v súlade s projektovou dokumentáciou, aby
nedochádzalo k svojvoľným úpravám predmetu daru zo strany občanov. Starosta pre
upresnenie, v jednom prípade došlo k svojvoľnej úprave obratiska, čo sa vyriešilo. P. Réti
prišiel o 18:50 hod. pri prerokovávaní bodu 9. Hlavná kontrolórka obce navrhuje, keďže
v Návrhu Darovacej zmluvy nie je nadobúdacia cena predmetu daru, aby cena predmetu
daru bola dodatočne určená OZ, na základe predložených dokladov zo strany darcu
a kvalifikovaného odhadu ceny, aby sme mali reálnu hodnotu majetku na jeho zaradenie
do majetku obce. OZ súhlasí s prevzatím daru od Regionálneho rozvoja Liptova, s.r.o.
v rozsahu: Komunikácie a spevnené plochy – vetva B – ulica K Modrej hore, vetva C –
ulica Lipová, vetva D – ulica Orechová a vetva E – ulica Javorová a Vonkajšie osvetlenie
na ulici K Modrej hore, Lipová, Orechová a Javorová, postavených na pozemku parc. č.
C KN 458/111 o výmere 1996 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 501, k.ú. Podtureň, obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš, vedenom v katastri
nehnuteľností Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. Pozemok parc. č. C
KN 458/111 nie je predmetom tejto zmluvy. Hodnota daru bude určená obecným
zastupiteľstvom na základe predložených podkladov zo strany darcu a kvalifikovaného
odhadu ceny na najbližšom zasadnutí OZ (uznesenie 65/4/2018) Uznesenie prijaté o 19.00
hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 (Bc. Ivona Vejová)

10. V tomto bode p. starosta informoval o žiadosti vlastníkov bytového domu súp. č. 168,
Podtureň v zastúpení p. Martinou Zábranskou Kubovou. Jedná sa o žiadosť o odkúpenie
nehnuteľného majetku – pozemku vo vlastníctve obce, parc. č. E-KN 10040/2
o výmere 1067 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1104,
v k.ú. Podtureň. Na tomto pozemku je postavený bytový dom vo vlastníctve fyzických
osôb. Hlavná kontrolórka odporúča, doložiť splnomocnenie p. Zábranskej Kubovej od
ostatných vlastníkov nehnuteľnosti. OZ konštatuje, že majetok – pozemok parc. č. EKN 10040/2, o výmere 1067 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 1104, v k.ú. Podtureň je neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom pre obec
z nasledujúceho dôvodu: na časti uvedenej parcely je postavený bytový dom vo
vlastníctve fyzických osôb, ktoré užívajú aj priľahlú plochu k bytovému domu a zo
strany obce nie je možný iný účel využitia tejto parcely. Zámer prevodu nehnuteľného
majetku môže obecné zastupiteľstvo schváliť až po zameraní parcely požadovanej na
prevod vlastníckeho práva v prospech vlastníkov bytov. Následne po vyhotovení
a zapísaní geometrického plánu a stanovení ceny na základe znaleckého posudku.
(uznesenie 66/4/2018) Uznesenie prijaté o 19.09 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 1 (Bc. Ivona Vejová).

11.

V bode č. 11 p. starosta informoval o žiadosti p. Ing. Miroslava Matištíka, bytom
Andreja Bažíka 444, Zuberec a jeho manželky Ing. Veroniky Matištíkovej, bytom

Liptovská Porúbka 367 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Podtureň, a to časti
nehnuteľnosti E-KN č. 515/501, trvalý trávny porast o výmere 675 m2, LV č. 1104, k.ú.
Podtureň. Ide o parcelu, ktorá je priľahlá k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, na
ktorých stavajú rodinný dom. Orientačná výmera odkúpenia je 120 m2. Ing. Imrich
Mlynarčík pripomenul poslancom, že o podobnom prípade už OZ rozhodovalo a to pri
žiadosti Paedr. Hvozdíka. Upozornil na skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý slúžil
ako kanál na odvodnenie v prípade povodňových vôd z poľa železnice. Preto
nedopustime jeho predaj, ja som proti. Starosta voda sa môže stiahnuť popri štátnej
ceste I/18. Ing. Imrich Mlynarčík tadiaľ vedie diaľkový kábel, to bude problém. Hl.
kontrolórka upozornila, že v minulosti OZ neprijalo uznesenie v obdobnom prípade,
preto by bolo nebezpečné teraz prijať opačné uznesenie, bol by to precedens
napadnuteľný po každej stránke. Starosta ja súhlasím s využívaním pozemku, ale bez
zásahov alebo stavebných úprav. OZ na základe hlasovania k tomuto bodu neprijalo
uznesenie. Hlasovanie o 19.20 hod. Za: 0, Proti: 6, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 (Bc.
Ivona Vejová.

12. V tomto bode p. starosta informoval prítomných o žiadosti Jaroslava Kutlíka o opravu
čísla parciel v zámennej zmluve, ktorá mu bola schválená uznesením č. 30/2/2018 zo
zasadnutia OZ č. 2/2018 zo dňa 18.04.2018. Na základe vypracovania nového
geometrického plánu č. 44523106-38/2018 sa zmenilo č. parcely KN-C 648/78 na parc.
č. 648/80 a vytvorila sa nová parc. č. 648/81. Jaroslav Kutlík žiada OZ o zámennú
zmluvu na nasledovné pozemky: pozemok parc. č. KN-C 644/59, o výmere 455 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 929, by chcel zameniť
s pozemkom vo vlastníctve obce Podtureň a to s pozemkom s novovytvoreným parc. č.
648/80, o výmere 58 m2, ktorý vlastní obec Podtureň v 5/6-inách a s pozemkom
s novovytvoreným parc. č. 648/81, o výmere 9 m2, ktorý vlastní obec Podtureň v 1/1ine. Pozemok parc. č. KN-C 644/102 o výmere 583 m2, druh pozemku orná pôda,
zapísaný na LV č. 1511 ako aj stavbu na pozemku parc. č. KN-C 644/59 a to stavbu
„Radové garáže – Objekt SO 02 Prístupová komunikácia“ má záujem obci Podtureň
darovať. OZ v Podturni a) ruší uznesenie č. 30/2/2018 prijaté dňa 18.04.2018.
(uznesenie 67/4/2018), b) schvaľuje zámer zámeny pozemku parc. č. KN-C 644/59
o výmere 455 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 929 vo
vlastníctve Jaroslava Kutlíka, Podtureň 527 v 1/1-ine za podiel na pozemku parc. č.
KN-C 648/80 o výmere 58 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 715 vo vlastníctve Obce Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň v 5/6-inách a za
pozemok parc. č. 648/81 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 341 vo vlastníctve Obce Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
v 1/1-ine. Zámena pozemku bude realizovaná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znp. Za osobitný zreteľ OZ považuje tieto skutočnosti: 1.
Obec prevedie menšiu výmeru zamieňanej nehnuteľnosti ako dostane zámenou do
svojho vlastníctva. 2. Nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, ktoré tvoria predmet zámeny
sa nachádzajú v priamej väzbe na nehnuteľnosti vo vlastníctve Jaroslava Kutlíka a sú
pre obec neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom. 3. Obec zámenou dostane do
vlastníctva nehnuteľnosť – pozemok tvoriaci zelený pás pri rozostavanej obslužnej
komunikácii vo vlastníctve Jaroslava Kutlíka, ktorú chce v budúcnosti darovať obci.
(uznesenie 67/4/2018) Za c) berie na vedomie: 1. Informáciu starostu, že Jaroslav

Kutlík, bytom Podtureň 527, má záujem Obci Podtureň darovať podiel 5/6-ín na
pozemku parc. č. KN-C 644/102 o výmere 583 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný
na LV č. 1411. 2. Informáciu starostu, že Jaroslav Kutlík, bytom Podtureň 527, má
záujem Obci Podtureň darovať rozostavanú stavbu na pozemku parc. č. KN-C 644/59
a to stavbu „Radové garáže – Objekt SO 02 Prístupová komunikácia“, na ktorú bolo
vydané stavebné povolenie č. SOcÚ/PO – 3440/2011 zo dňa 14.02.2012. (uznesenie
67/4/2018) Uznesenie prijaté o 19.38 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1
(Bc. Ivona Vejová).

13. P. starosta informoval o spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Podtureň na roky 2018 - 2022, ktorý nám spracovala Miestna akčná skupina Horný
Liptov. OZ schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Podtureň na roky 2018 2022. (uznesenie 68/4/2018) Uznesenie prijaté o 19.42 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 1 (Bc. Ivona Vejová).

14. P. starosta predložil Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Podtureň,
ktorý bol zriadený v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov. OZ v Podturni a) zriaďuje v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.10.2018
Dobrovoľný hasičský zbor obce Podtureň, (uznesenie 69/4/2018) b) menuje za veliteľa
Dobrovoľného hasičského zboru obce Podtureň p. Ľuboslava Strculu. (uznesenie
69/4/2018) Uznesenie prijaté o 19.51 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1
(Bc. Ivona Vejová).

15. V poslednom bode p. starosta informoval o žiadosti p. Ivety Lašanovej, ktorá žiada
o povolenie užívania časti pozemku parc. č. 648/28 na záhradkárske účely. Jedná sa
o pozemok za nájomným bytovým domom K stanici 509/9, v k.ú. Podtureň, ktorý mal
slúžiť ako príjazdová komunikácia. Momentálne je nevyužitý, zarastá a obec ho musí
kosiť. Bc. Tomáš Dzuriak je nejaká šanca, že keď sa to dovolí, budú chcieť záhradky aj
ďalší? Starosta môžu. Hl. kontrolórka ak budú poslanci OZ súhlasiť musí sa vyhlásiť
neupotrebiteľnosť majetku pre obec, potom treba dať spracovať geometrický plán
a následne môže nové OZ schváliť zámer prenájmu obecného pozemku. Bc. Tomáš
Dzuriak nebude to chcieť oplotiť? Starosta nie, do podmienok nájomnej zmluvy sa
uvedú požadované podmienky. Hl. kontrolórka bolo by vhodné jedným GP
rozparcelovať pozemok na viac parciel, ak si každý bude dávať vypracovať vlastný GP,
tak to bude chaos. Ing. Imrich Mlynarčík nelegalizoval by som to geometrickým
plánom ani nájomnou zmluvou. Bc. Tomáš Dzuriak – je treba, aby to bolo právne
v poriadku. Hl. kontrolórka do úvahy pripadá ešte bezplatná výpožička, zámer na
výpožičku sa musí na 15 dní zverejniť. Ing. Imrich Mlynarčík dáme súhlas p. starostovi,
nech jej to dovolí, x vecí bolo takto ľudsky poriešených. Starosta uvidíme ako dlho jej
to vydrží. Milan Réti – oficiálne jej to zamietneme a ústne jej to povolíme? To sa bije.
OZ na základe hlasovania k tomuto bodu neprijalo uznesenie. Hlasovanie o 20.16 hod.
Za: 0, Proti: 6, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 (Bc. Ivona Vejová).

16. Ing. Zdeno Mlynarčík, člen návrhovej komisie, prečítal návrh uznesení z dnešného 4.
zasadnutia OZ.
17. Na záver pán starosta poprial prítomným poslancom všetko dobré, nech sa im darí v ich
plánoch ako aj p. Sokolovi - kandidátovi na starostu v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách. Poďakoval poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie ukončené o 20.28 hod..

V Podturni dňa 13.09.2018
Zapísala:
Dana Čenková

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

Zápisnicu overili:
Ing. Imrich Mlynarčík

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

Zdeno Kondor

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

......................................
Marián VOJTÍK
starosta

