Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 3/2018
konaného dňa 20.06.2018
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. 2/2018 zo dňa 18.04.2018.
4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly aktuálne účinných VZN obce a ich
evidencia.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018.
6. Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné VZN.
7. Návrh VZN č. 3/2018 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda.
8. Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín
Podtureň.
9. Návrh VZN č. 5/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.
10. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu Obce Podtureň za rok
2017.
11. Záverečný účet Obce Podtureň za rok 2017.
12. a) Kúpna zmluva – predaj pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KN-C 644/147.
b) Kúpna zmluva – predaj pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KN-C 644/106.
c) Kúpna zmluva – predaj pozemkov vo vlastníctve obce parc. č. KN-C 644/109 a 644/35.
d) Kúpna zmluva – predaj pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KN-C 644/104.
13. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením.
b) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
14. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.
15. Žiadosť ŠK-ST Podtureň o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
16. a) Utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
b) Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022.
c) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 – 2022.
17. Nájomná zmluva – prenájom nebytových priestorov, za účelom prevádzkovania kaderníctva.
18. Žiadosť o.z. Úsmev pre radosť o prenájom futbalového ihriska.
19. Rôzne:
a) Rekonštrukcia MK v obci.
b) Optická sieť Slovak Telekom, a.s. – informácia o zmenách.
c) Informácia starostu o spracovávaní Komunitného plánu sociálnych služieb.
20. Diskusia, pripomienky občanov, interpelácie poslancov.
21. Návrh uznesení.
22. Záver.

1. V úvode dnešného tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta
prítomných poslancov. Starosta prítomných upozornil, že zasadnutie OZ sa nahráva.
Na dnešnom zasadnutí sú neprítomní Zdeno Kondor, Bc. Ivona Vejová a Milan Réti.
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa
začalo o 18.10 hod.
2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 3/2018 bola starostom určená p. Dana Čenková,
za overovateľov zápisnice boli starostom určení Bc. Tomáš Dzuriak a Mgr. Ivana
Mlynarčíková. OZ vzalo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
zasadnutia OZ č. 3/2018. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Ing. Zdeno Mlynarčík
a Ing. Imrich Mlynarčík. (uznesenie 37/3/2018) OZ schválilo návrh programu
zasadnutia OZ č. 3/2018, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce. (uznesenie 37/3/2018) Uznesenie prijaté o 18.13 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal
sa: 0, Neprítomní: 3 ( Bc. Ivona Vejová, Zdeno Kondor, Milan Réti).
Následne poslanci OZ hlasovali o zmene návrhu programu zasadnutia OZ, ktorá sa
týkala doplnenia bodu 19 do programu OZ – Zásady odmeňovania poslancov OZ
v Podturni, bodu 20 – Rokovací poriadok OZ v Podturni a bodu 21 – Návrh nájomnej
zmluvy – pozemok parc. č. KN-C 458/111. OZ schválilo zmenu programu zasadnutia
OZ č. 3/2018 s doplnením bodov 19, 20 a 21. (uznesenie 37/3/2018) Uznesenie prijaté
o 18.14 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Ivona Vejová, Zdeno
Kondor, Milan Réti).
3. Starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 2/2018 zo dňa 18.04.2018. OZ vzalo
na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 2/2018 zo dňa 18.04.2018,
s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 2/2018 boli splnené, okrem uznesenia č.
30/2/2018, ktoré je v plnení.
Nebolo splnené uznesenie č. 46/4/2012.
Uznesenia č. 92/10/2015, 75/6/2016 a 113/9/2016 sú v plnení. (uznesenie 38/3/2018)
Uznesenie prijaté o 18.27 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2
(Zdeno Kondor, Milan Réti). Bc. Ivona Vejová prišla o 18.24 hod. počas prejednávania
bodu 3.
4. Hlavná kontrolórka predložila Správu z vykonanej kontroly aktuálne účinných
všeobecne záväzných nariadení Obce Podtureň a ich evidencie. OZ vzalo na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly aktuálne účinných VZN Obce
Podtureň a ich evidencie. (uznesenie 39/3/2018) Uznesenie prijaté o 18.27 hod. Vzali
na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti)

5. Hlavná kontrolórka predložila Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Podtureň na II. polrok 2018. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle zákona
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 21.05.2018 do 04.06.
2018. OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II.
polrok 2018. OZ poverilo hlavnú kontrolórku Obce Podtureň výkonom kontrolnej
činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018(uznesenie 40/3/2018)
Uznesenie prijaté o 18.28 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno
Kondor, Milan Réti).

6. V tomto bode bol predložený Návrh VZN Obce Podtureň č. 2/2018, ktorým sa zrušujú
neplatné a neúčinné VZN. Návrh VZN č. 2/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce od 31.05.2018 do 20.06.2018. OZ sa uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení Obce Podtureň č. 2/2018, ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné
VZN. Uzniesli sa o 18.30 hod. Uzniesli sa na VZN č. 2/2018: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).
7. V bode 7 bol predložený Návrh VZN č. 3/2018 o podrobnostiach organizácie miestneho
referenda. Návrh VZN č. 3/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle
Obce Podtureň od 31.05.2018 do 20.06.2018. VZN č. 3/2018 bolo spracované z dôvodu
novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa ktorej sú v zmysle § č ods. 5) obce povinné ustanoviť nariadením
podrobnosti o organizácii miestneho referenda. OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom
nariadení Obce Podtureň č. 3/2018 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda.
Uzniesli sa o 18.30 hod. Uzniesli sa na VZN č. 3/2018: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).

8. V bode 8 bol predložený Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa vydáva prevádzkový
poriadok pre pohrebisko – cintorín Podtureň. Návrh VZN č. 4/2018 bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Podtureň od 31.05.2018 do 20.06.2018 VZN č.
4/2018 bolo spracované z dôvodu, že zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov bol zrušený zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
v znení neskorších predpisov. Z dôvodu prijatia nového zákona o pohrebníctve bolo
potrebné novelizovať toto VZN. . OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení
Obce Podtureň č. 4/2018, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebisko –
cintorín Podtureň. Uzniesli sa o 18.33 hod. Uzniesli sa na VZN č. 4/2018: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).
9. V bode 9 bol predložený Návrh VZN č. 5/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi. Návrh VZN č. 5/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom
sídle Obce Podtureň od 31.05.2018 do 20.06.2018. VZN č. 5/2018 bolo spracované
z dôvodu doplnenia nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia do VZN a to čistiarne
odpadových vôd s kapacitou do 2000 ekvivalentných obyvateľov. OZ sa uznieslo na
Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 5/2018 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi. Uzniesli sa o 18.33 hod. Uzniesli sa na VZN č. 5/2018: 5,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).
10. Hlavná kontrolórka predložila Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu
záverečného účtu obce Podtureň za rok 2017. Hlavná kontrolórka uviedla, že záverečný
účet je v súlade so zákonom a odporučila Záverečný účet obce Podtureň schváliť bez
výhrad. OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu
záverečného účtu obce Podtureň za rok 2017. (uznesenie 41/3/2018) Uznesenie prijaté

o 18.35 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor,
Milan Réti).

11. V tomto bode bol predložený Návrh Záverečného účtu Obce Podtureň za rok 2017. OZ
schválilo Záverečný účet Obce Podtureň za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez
výhrad. OZ schválilo použitie zostatku/prebytku finančných operácií na tvorbu
rezervného fondu vo výške 1 136,16 Eur. OZ potvrdilo vysporiadanie schodku rozpočtu
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo výške 183.327,70 Eur zo zostatku/prebytku finančných
operácií. (uznesenie 42/3/2018) Uznesenie prijaté o 18.38 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal
sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).

12. a) V tomto bode bol predložený návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako
predávajúcim a Jakubom Forgáčom ako kupujúcim. Predmetom zmluvy je parcela č.
KN-C 644/147 v k.ú. Podtureň, ktorej spoluvlastníkom je predávajúci v podiele 80/96ín. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení prevod pozemku vytvoreného geometrickým plánom č. 4452310623/2016 parc. č. KN-C 644/147, druh pozemku orná pôda, o výmere 76 m2, zapísanom
na liste vlastníctva č. 1020 v podiele 80/96-ín Jakubovi Forgáčovi, narodenom
23.11.1993, bytom J. Böhmera 52, Podtureň, v cene 35,-€/1m2, t.j. v celkovej výške
2.216,67 Eur. (uznesenie 43/3/2018) Uznesenie prijaté o 18.42 hod. Za: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).
b) V tomto bode bol predložený návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako
predávajúcim a Ing. Branislavom Miturom a Lenkou Miturovou ako kupujúcimi.
Predmetom zmluvy je parcela č. KN-C 644/106 v k.ú. Podtureň, ktorej spoluvlastníkom
je predávajúci v podiele 80/96-ín. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod pozemku vytvoreného
geometrickým plánom č. 44523106-23/2016 parc. č. KN-C 644/106, druh pozemku
orná pôda, o výmere 297 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 1020 v podiele 80/96-ín
Ing. Branislavovi Miturovi, narodenom 27.05.1979 a Lenke Miturovej rod. Pekárovej,
narodenej 20.05.1983 obaja bytom Cédrová 490/3, Liptovský Mikuláš - Podbreziny,
v cene 35,-€/1m2, t.j. v celkovej výške 8.662,50 Eur. (uznesenie 44/3/2018) Uznesenie
prijaté o 18.42 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan
Réti).
c) V tomto bode bol predložený návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako
predávajúcim a Michalom Rybanským ako kupujúcim. Predmetom zmluvy je parcela č.
KN-C 644/109 v k.ú. Podtureň, ktorej spoluvlastníkom je predávajúci v podiele 80/96ín a pozemku parc. č. KN-C 644/35 v k.ú. Podtureň, ktorej vlastníkom je predávajúci
v podiele 80/96-ín. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení prevod pozemku vytvoreného geometrickým plánom č.
44523106-23/2016 parc. č. KN-C 644/109, druh pozemku orná pôda, o výmere 290 m2,
zapísanom na liste vlastníctva č. 1020 v podiele 80/96-ín a pozemku vytvoreného

geometrickým plánom č. 44523106-23/2016 parc. č. 644/35, druh pozemku, orná pôda,
o výmere 192 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 834 v podiele 80/96-ín Michalovi
Rybanskému, narodenom 05.05.1977, bytom Haanova 2601/46, Bratislava - Petržalka,
v cene 35,-€/1m2, t.j. v celkovej výške 14.058,33 Eur. (uznesenie 45/3/2018) Uznesenie
prijaté o 18.43 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan
Réti).
d) V tomto bode bol predložený návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako
predávajúcim a Ing. Patrikom Macalákom a Dášou Macalákovou ako kupujúcimi.
Predmetom zmluvy je parcela č. KN-C 644/104 v k.ú. Podtureň, ktorej spoluvlastníkom
je predávajúci v podiele 80/96-ín. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod pozemku vytvoreného
geometrickým plánom č. 44523106-23/2016 parc. č. KNM-C 644/104, druh pozemku
orná pôda, o výmere 599 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 1020 v podiele 80/96-ín
Ing. Patrikovi Macalákovi, narodenom 07.11.1975 a Dáši Macalákovej rod.
Paulínyovej, narodenej 02.10.1976, obaja bytom Ondreja Jarjabka 558/4, Podtureň,
v cene 35,-€/1m2, t.j. v celkovej výške 17.470,83 Eur. (uznesenie 46/3/2018) Uznesenie
prijaté o 18.44 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan
Réti).
.
13. a) Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 10/2018. OZ
vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č.
10/2018. (uznesenie 47/3/2018) Uznesenie prijaté o 18.45 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal
sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).
b) Starosta predložil Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2018. OZ
schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2018. (uznesenie 48/3/2018)
Uznesenie prijaté o 18.46 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno
Kondor, Milan Réti).

14. Starosta informoval poslancov o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 6, 7, 8, 9. OZ
vzalo na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 6, 7, 8, 9.
(uznesenie 49/3/2018) Uznesenie prijaté o 18.47 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).

15. Športový klub – stolného tenisu Podtureň požiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
vo výške 370,40 Eur. OZ schválilo poskytnutie dotácie ŠK-ST Podtureň z rozpočtu
obce vo výške 46,30 Eur/na 1 dieťa. (uznesenie 50/3/2018) Uznesenie prijaté o 18.50
hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).

16. OZ v súlade s Rozhodnutím predsedu národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. júla
2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí vyhláseného v Zbierke zákonov
SR dňa 10. Júla 2018 pod č. 203/2018 Z.z. schválilo a) utvorenie jedného volebného
obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí (uznesenie 51/3/2018) Uznesenie

prijaté o 18.51 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan
Réti) a určilo b) 7 poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022. (uznesenie 51/3/2018)
Uznesenie prijaté o 18.52 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno
Kondor, Milan Réti). OZ na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo c) úväzok starostu 1,0 na
funkčné obdobie 2018 – 2022. (uznesenie 51/3/2018) Uznesenie prijaté o 18.55 hod.
Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan Réti).

17. V tomto bode bol predložený návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi
Obcou Podtureň ako prenajímateľom a Romanom Balážom – Sima ako nájomcom.
Účelom zmluvy je užívanie nebytového priestoru, ktorý sa nachádza zo severnej strany
Polyfunkčnej budovy súp. číslo 166, o výmere 44,86 m2 nájomcom na zabezpečenie
prevádzkovania kaderníctva v obci Podtureň. Oz schválilo prenájom nebytového
priestoru v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov Romanovi Balážovi – Sima v cene 50,- Eur/mesiac. Oz schválilo
zmluvné podmienky Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Podtureň
ako prenajímateľom a Romanom Balážom – Sima ako nájomcom. (uznesenie
52/3/2018) Uznesenie prijaté o 19.00 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2
(Zdeno Kondor, Milan Réti).

18. Úsmev pre radosť občianske združenie požiadalo o prenájom futbalového ihriska na
organizovanie športového dňa detí. Za prenájom ihriska núkajú 150,- Eur. OZ schválilo
prenájom futbalového ihriska na parc. č. KN-C 439 v k.ú. Podtureň o. z. Úsmev pre
radosť v cene 150,- Eur na deň 23.06.2018 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce. (uznesenie 53/3/2018) Uznesenie prijaté o 19.05 hod. Za: 4 (Ing.
Zdeno Mlynarčík, Bc. Ivona Vejová, Mgr. Ivana Mlynarčíková, Bc. Tomáš Dzuriak),
Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Ing. Imrich Mlynarčík), Neprítomní: 2 (Zdeno Kondor, Milan
Réti)

19a) Starosta informoval poslancov o pláne rekonštrukcie miestnej komunikácie Jána
Böhmera. Občania z tejto ulice navrhli, aby sa najskôr zrekonštruoval vodovod
a prípojky. Chceli by sme zlikvidovať chodník a spraviť vstupy do rodinných domov.
Namiesto tejto cesty zrekonštruujeme miestnu komunikáciu J. Žiaka: od mosta Kamenie
po odbočku na Nižný dvor a miestnu komunikáciu ul. Hlavná od štátnej cesty I/18 po
Jamníček na ul. Hlavná. OZ vzalo na vedomie informáciu starostu o rozsahu
rekonštrukcie miestnych komunikácií Jozefa Žiaka a ul. Hlavná v obci. (uznesenie
57/3/2018) Uznesenie prijaté o 19.38 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor)

19b) Starosta informoval prítomných, že firma Slovak Telekom, a.s. bude v obci realizovať
optiku. Budú to realizovať bez zásahu do miestnych komunikácií, tam, kde to nepôjde,
pôjdu pretlakom alebo vzduchom. OZ vzalo na vedomie informáciu starostu o zmenách
spojených s realizáciou optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci. (uznesenie

58/3/2018) Uznesenie prijaté o 19.40 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor)
19c) Starosta informoval poslancov, že sa spracováva Komunitný plán sociálnych služieb.
KPSS nám spracováva Miestna akčná skupina Horný Liptov. OZ vzalo na vedomie
informáciu starostu o spracovávaní Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Podtureň. (uznesenie 59/3/2018) Uznesenie prijaté o 19.49 hod. Vzali na vedomie: 5,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor)
20. Starosta informoval, že v júli by chcel v spolupráci s OFK zorganizovať Turnaj o pohár
starostu. Starosta vyzval poslancov k interpelácii, k pripomienkam, ak nejaké majú.
Poďakoval poslancom za účasť na kladení vencov 07.05.2018. P. Milan Réti prišiel
o 19.52 hod. Bc. Ivona Vejová – na MDD sa poskytli WC futbalistov pre občanov. P.
Vejová upozornila, že dvere boli špinavé, umývadlá aj WC boli špinavé. Či by sa
toalety mohli upratovať pravidelne. Starosta – pôjdeme to pozrieť, treba to upratať,
možno tam pošleme našu pani upratovačku, budeme jej ale musieť pridať alebo dať
odmenu.
24. Ing. Zdeno Mlynarčík, člen návrhovej komisie, prečítal návrh uznesení z dnešného 3.
Zasadnutia OZ.
25. Na záver poďakoval pán starosta prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie
ukončil. Zasadnutie ukončené o 20.00 hod..

V Podturni dňa 20.06.2018
Zapísala:
Dana Čenková

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

Zápisnicu overili:
Bc. Tomáš Dzuriak

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

Mgr. Ivana Mlynarčíková

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

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

