Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 1/2018
konaného dňa 14.02.2018
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. 6/2017 zo dňa 14.12.2017.
4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Podturni za rok
2017.
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2017.
6. Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu
materskej školy so sídlom na území obce Podtureň.
7. Žiadosť Mesta Liptovský Hrádok o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 na
záujmové vzdelávanie detí.
8. Žiadosť JK Podtureň o.z. o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
9. Žiadosť ŠK-ST o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
10. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 2/2018.
b) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
11. Informácia starostu o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1.
12. Návrh zmluvy od SSE-Distribúcia, a.s. o zriadení vecného bremena na pozemok KN-E
563/2 v k.ú. Podtureň.
13. Návrh zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – kultúrneho domu pre potreby ŠK-ST
Podtureň.
14. Žiadosť občana obce o prenájom nebytových priestorov za účelom poskytovania
kaderníckych služieb.
15. Žiadosť Vladimíra Valachyho o prenájom parkovacieho miesta pred PB súp.č. 166.
16. Rôzne:
a) Plán práce na rok 2018.
b) Informácia starostu o príprave zriadenia pamätnej izby v obci.
c) Informácia starostu o premiestnení tribúny k futbalovému ihrisku obce.
d) Informácia starostu o zadaní vyhotovenia geom. plánu k následnému riešeniu
majetkoprávnych vzťahov s rod. Pethö.
17. Diskusia, pripomienky občanov, interpelácie poslancov.
18. Návrh uznesení.
19. Záver.

1. V úvode dnešného prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta
prítomných poslancov. Starosta prítomných upozornil, že zasadnutie OZ sa nahráva.

Na dnešnom zasadnutí sú neprítomní Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Bc.
Ivona Vejová. Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zasadnutie OZ sa začalo o 17.50 hod.
2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 1/2018 bola starostom určená p. Lenka Stašová,
za overovateľov zápisnice boli starostom určení Ing. Imrich Mlynarčík a Bc. Tomáš
Dzuriak. OZ vzalo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
zasadnutia OZ č. 1/2018. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Milan Réti a Ing.
Zdeno Mlynarčík. (uznesenie 1/1/2018) OZ schválilo program zasadnutia OZ č. 1/2018.
(uznesenie 1/1/2018) Uznesenie prijaté o 17.54 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Bc. Ivona Vejová).
3. Starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 6/2017 zo dňa 14.12.2017. OZ vzalo
na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 6/2017 zo dňa 14.12.2017,
s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 6/2017 boli splnené, okrem uznesenia č.
90/6/2017, ktoré nebolo starostom podpísané. Bc. Ivona Vejová prišla o 18.20 hod.
Uznesenia č. 13/2/2015, 92/10/2015, 75/6/2016 a 113/9/2016 sú v plnení. (uznesenie
2/1/2018) Uznesenie prijaté o 18.22 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor).
Poslanci zrušili uznesenia č. 55/5/2012, 52/3/2017 a 86/5/2017. (uznesenie 3/1/2018)
Uznesenie prijaté o 18.23 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana
Mlynarčíková, Zdeno Kondor).
Ing. Imrich Mlynarčík: nemôže družstvo obrábať Pitoňákové pozemky, aby tam
nerástla burina? Ešte sa chcem vyjadriť k uzneseniu č. 90/6/2017, ktoré pán starosta
nepodpísal. Neviem prečo si nepodpísal uznesenie, nejdem sa na to pýtať, ale tu
vyhlasujem, že už nebudem chodiť na komisie a odmietam sa zúčastňovať komisií, kde
sa budú riešiť psy (výkaly, štekanie). Uzavrime už raz a navždy to verejné osvetlenie (k
uzneseniu 13/2/2015). Bolo to veľa roboty, stretnime sa a nájdime nejaké riešenie, veď
svietime pre našich ľudí. Ja by som bol rád, keby sa uskutočnilo stretnutie, stretnime sa
a ukončime to už konečne.
starosta: môžeme kontaktovať družstvo, či by nekosili Pitoňákové pozemky. Súhlasím
s tým, aby sme sa stretli a doriešili verejné osvetlenie.
4. Hlavná kontrolórka predložila Správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
v Podturni za rok 2017. V správe odporučila OZ prehodnotiť uznesenia
z predchádzajúcich rokov, ktoré sú evidované ako nesplnené alebo v plnení. OZ vzalo
na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
v Podturni za rok 2017. (uznesenie 4/1/2018) Uznesenie prijaté o 18.25 hod. Vzali na
vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno
Kondor).
5. V tomto bode hlavná kontrolórka predložila Správu o kontrolnej činnosti v obci
Podtureň za rok 2017. V správe konštatovala, že kontrolnú činnosť v roku 2017
vykonávala v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok 2017. Ďalej
konštatovala, že pre prácu hlavného kontrolóra má vytvorené dobré pracovné
podmienky. OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
v obci Podtureň za rok 2017. (uznesenie 5/1/2018) Uznesenie prijaté o 18.27 hod. Vzali

na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno
Kondor).
6. Starosta predložil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce
Podtureň. Návrh VZN č. 1/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce od 16.01.2018 do 01.02.2018. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky. OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018 o určení
výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území
obce Podtureň. Poslanci sa uzniesli na VZN č. 1/2018 o 18.31 hod. Za: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor), čím bola
splnená zákonná podmienka na prijatie nariadenia – súhlas 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.
7. Mesto Liptovský Hrádok požiadalo o poskytnutie dotácie na rok 2018 na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Podtureň, ktoré navštevujú centrá
voľného času. CVČ navštevuje 10 detí z obce. OZ schválilo poskytnutie dotácie Mestu
Liptovský Hrádok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytov v obci vo výške
92,59 €/1 dieťa. (uznesenie 6/1/2018) Uznesenie prijaté o 18.37 hod. Za: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor).
8. JK Podtureň, o.z. požiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 800,-€.
Starosta vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili. Minulý rok bola poskytnutá
dotácia JK Podtureň, o.z. vo výške 600,-€.
Ing. Zdeno Mlynarčík: v rozpočte sa nenavýšila čiastka na šport, každý bude chcieť
minimálne takú výšku dotácie ako minulý rok. Ja navrhujem, aby sa im poskytla dotácia
v takej výške ako minulý rok.
Ing. Imrich Mlynarčík: ja nemám návrh.
Bc. Ivona Vejová: súhlasím so Zdenkom, tak ako minulý rok.
OZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce JK Podtureň o.z. vo výške 600,-€.
(uznesenie 7/1/2018) Uznesenie prijaté o 18.43 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor).
9. ŠK-ST Podtureň požiadal o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1530,-€.
Starosta vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili.
Ing. Imrich Mlynarčík: prečo si chcú kúpiť ďalší stôl, veď sme im už kúpili dva stoly.
Milan Réti: ďalší stôl chcú na trénovanie detí.
Ing. Imrich Mlynarčík: nech sa striedajú dospelí a deti, nech nemajú tréningy naraz,
aby mali dosť stolov. Starosta nech jedná s riaditeľom školy v Lipt. Jáne, aby im už
nedovolili trénovať v telocvični v Lipt. Jáne, keď už budú využívať kultúrny dom
v Podturni.
Bc. Tomáš Dzuriak: ja navrhujem, aby sa im poskytla dotácia vo výške 800,-€.
Ing. Imrich Mlynarčík: ja navrhujem 250,-€ (štartovné a cestovné).
Bc. Ivona Vejová: ja navrhujem 600,-€.
Ing. Zdeno Mlynarčík odišiel o 18.50 hod.
Starosta dal hlasovať „ kto je za poskytnutie dotácie ŠK-ST vo výške 1530,-€?“ Za: 0,
Proti: 4 (Ing. Imrich Mlynarčík, Milan Réti, Bc. Tomáš Dzuriak, Bc. Ivona Vejová),

Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno
Mlynarčík).
Milan Réti: už dnes musia vedieť konečnú sumu za telocvičňu, lebo už tam nechodia.
OZ schválilo poskytnutie dotácie ŠK-ST Podtureň z rozpočtu obce vo výške 624,-€
(250,-€ štartovné a cestovné) + faktúra za telocvičňu vo výške 374,-€. (uznesenie
8/1/2018) Uznesenie prijaté o 19.00 hod. Za: 4 (Ing. Imrich Mlynarčík, Milan Réti, Bc.
Tomáš Dzuriak, Bc. Ivona Vejová), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana
Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík).
10. a) Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 2/2018.
Poslanci OZ vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň
k rozpočtovému opatreniu č. 2/2018. (uznesenie 9/1/2018) Uznesenie prijaté o 19.03
hod. Vzali na vedomie: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana
Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík).
b) Starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2018. Zmeny rozpočtu sa týkajú povoleného prekročenia a viazania
príjmov, povoleného prekročenia a viazania výdavkov, kde sa príjmy navýšia o 8000,-€
a výdavky sa navýšia o 8000,-€ a presunu rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14
ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom výdavky
sa ponížia o 10 500,-€ a zároveň sa výdavky navýšia o 10 500,-€. OZ schválilo Zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018. (uznesenie 10/1/2018) Uznesenie prijaté
o 19.05 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana Mlynarčíková,
Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík).
11. V tomto bode starosta informoval poslancov o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1.
Rozpočtové opatrenie sa týka povoleného prekročenia a viazania príjmov a povoleného
prekročenia a viazania výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom sa navýšia iné nedaňové príjmy o 1200,-€
a navýšia sa výdavky – Obec – Tovary a služby o 1200,-€. OZ vzalo na vedomie
Informáciu o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1. (uznesenie 11/1/2018)
Uznesenie prijaté o 19.06 hod. Vzali na vedomie: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3
(Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík).
12. SSE-Distribúcia, a.s. požiadala obec o zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie
stavby „Liptovský Hrádok – areál ČOV – zahustenie TS Belá“. V roku 2016 obec na
základe uznesenia OZ spoločnosti odpísala, že zmluva má nedostatky, taktiež poslanci
OZ nesúhlasili, aby bolo vecné bremeno bezplatné. Spoločnosť zmluvu prepracovala
s tým, že za zriadenie vecného bremena stanovila jednorazovú odplatu vo výške
115,88 €. K zmluve sa vyjadrila pani kontrolórka, ktorá uviedla, že nie je v zmluve
presne špecifikované na akú výmeru sa zriaďuje vecné bremeno. Podľa doručenej
zmluvy by malo byť vecné bremeno zriadené na celú parcelu, čo však nie je pravda.
Poslanci OZ s predloženou zmluvou nesúhlasili a žiadajú, aby bola v zmluve presne
špecifikovaná parcela, diel, výmera na ktorú sa zriaďuje vecné bremeno. V zmluve je
uvedená parc. č. KN-E 563/2 o výmere 7094 m2, pričom vecné bremeno sa zriaďuje len
na diel 5 o výmere 52 m2. Poslanci žiadajú zmluvu upraviť tak, aby bolo priamo zo
zmluvy zrejmé, že vecné bremeno sa zriaďuje na parc. č. KN-E 563/2, na diel 5
o výmere 52 m2. Po prepracovaní bude zmluva opäť predložená na rokovanie OZ.

starosta: prečo nemôže byť uznesenie v znení „obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
zmluvu o zriadení vecného bremena?
Danuša Beláková – hlavná kontrolórka: keď nie je niečo schválené, tak sa neprijíma
uznesenie, keď mi neveríte, napíšte dotaz na ZMOS.
starosta: 20 rokov sme to takto robili, písali sme aj schvaľuje aj neschvaľuje.
Danuša Beláková – hlavná kontrolórka: stále sa to mení, ale keď sa niečo neschváli,
tak sa neprijíma uznesenie.
13. Starosta predložil návrh Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru „sála kultúrneho
domu nachádzajúca sa v stavbe Kultúrny dom súp. č. 27 o výmere 88,87 m2. OZ
schválilo zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru „Sála
kultúrneho domu nachádzajúca sa v stavbe Kultúrny dom súp. č. 27 o výmere 88,87 m2“
v k.ú. Podtureň medzi Obcou Podtureň ako požičiavateľom a Športovým klubom –
stolného tenisu Podtureň ako vypožičiavateľom s tým, že v čl. II bode 1 bude upravená
doba výpožičky na dobu určitú 1 rok od účinnosti zmluvy, do čl. II. bodu 3 sa doplní, že
zmluvný vzťah sa bude môcť ukončiť aj odstúpením od zmluvy v prípade porušenia
zmluvných podmienok, do čl. IV. bodu 7 sa doplní, že sa ŠK-ST bude starať aj o čistotu
sociálnych zariadení a ostatných dostupných miestností. (uznesenie 12/1/2018)
Uznesenie prijaté o 19.33 hod. Za: 3 (Milan Réti, Bc. Tomáš Dzuriak, Bc. Ivona
Vejová), Proti: 1 (Ing. Imrich Mlynarčík), Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana Mlynarčíková,
Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík).
14. Pán Roman Baláž požiadal o prenájom nebytových priestorov za účelom
prevádzkovania kaderníctva.
starosta: uviedol, že doba prenájmu by bola zatiaľ 1 rok, doba prenájmu sa môže skrátiť
alebo predĺžiť v závislosti od toho, či príde nejaký lekár do obce. Žiadateľ nebude môcť
v prenajatom objekte robiť žiadne stavebné úpravy.
Bc. Tomáš Dzuriak: ja navrhujem, aby vložil aj nejakú zábezpeku dopredu.
starosta: bolo by dobré, keby predložil nejakú svoju predstavu o výške nájmu, energie si
bude platiť sám.
Ing. Imrich Mlynarčík: treba zobrať nejakú výmeru nájomného bytu v Polyfunkčnej
budove súp. č. 166, ktorá sa bude približovať výmere kaderníctva, vypočítať jednotkovú
cenu za m2 a vynásobiť výmerou kaderníctva a získame výšku mesačného nájmu.
OZ doporučilo starostovi pripraviť podmienky na prenájom nebytových priestorov za
účelom prevádzkovania kaderníctva v Polyfunkčnej budove súp. č. 166 na budúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby mohol byť spracovaný a schválený zámer na
prenájom nebytových priestorov. (uznesenie 13/1/2018) Uznesenie prijaté o 19.36 hod.
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor,
Ing. Zdeno Mlynarčík).
15. Vladimír Valachy požiadal o prenájom parkovacieho miesta pred Polyfunkčnou
budovou súp. č. 166. 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 Polyfunkčnou budovou súp. č. 166 Vladimírovi Valachymu,
bytom Kamenie 166/3, Podtureň z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Vladimír
Valachy je nájomníkom Polyfunkčnej budovy súp. č. 166, v ktorej má trvalý pobyt.
Cena za prenájom parkovacieho miesta je 10,-€/1 mesiac. Minimálna doba prenájmu

parkovacieho miesta je 1 rok. (uznesenie 14/1/2018) Uznesenie prijaté o 19.40 hod. Za:
4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Ing.
Zdeno Mlynarčík).
16. a) V tomto bode bol predložený Plán práce na rok 2018. Poslanci OZ schválili Plán
práce na rok 2018. (uznesenie 15/1/2018) Uznesenie prijaté o 19.42 hod. Za: 4, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno
Mlynarčík).
b) Starosta informoval poslancov, že by chcel v obci zriadiť pamätnú izbu
v polyfunkčnej budove súp. č. 274 vedľa Obecného úradu.
Ing. Imrich Mlynarčík: aká je predstava, kto bude otvárať ľuďom tú pamätnú izbu?
Dievčatá z obecného úradu?
starosta: áno.
OZ vzalo na vedomie Informáciu starostu o príprave zriadenia pamätnej izby v obci.
(uznesenie 16/1/2018) Uznesenie prijaté o 19.44 hod. Vzali na vedomie: 4, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno
Mlynarčík).
Ing. Zdeno Mlynarčík prišiel o 19.45 hod. pred bodom 16c).
c) Starosta informoval poslancov, že obec podala žiadosť na rekonštrukciu tribúny pri
futbalovom ihrisku. Tribúnu chce starosta presunúť na západnú stranu ihriska.
Bc. Ivona Vejová: aké je spolufinancovanie obce?
Lenka Stašová – zapisovateľka: 20%.
starosta: rozpočet vyšiel na 50 000,-€ bez DPH, niečo spravíme svojpomocne, niečo
sponzorsky.
Poslanci OZ vzali na vedomie Informáciu starostu o podaní žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku na rekonštrukciu tribúny zo Slovenského futbalového zväzu
v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. Etapa.
(uznesenie 17/1/2018) Uznesenie prijaté o 19.47 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor).
d) Starosta informoval poslancov, že dal spraviť geometrický plán k riešeniu
majetkoprávnych vzťahov s rod. Pethö. Vlastnia pozemky pod miestnou komunikáciou
pred obecným úradom až k detskému ihrisku, vlastnia pozemky za futbalovým
ihriskom. Budeme tam osádzať tribúnu, tak, aby sme vedeli, pokiaľ je náš pozemok.
Poslanci OZ vzali na vedomie Informáciu starostu o zadaní vyhotovenia geometrického
plánu k následnému riešeniu majetkoprávnych vzťahov s rod. Pethö. (uznesenie
18/1/2018) Uznesenie prijaté o 19.51 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Mgr. Ivana Mlynarčíková, Zdeno Kondor).
17. V diskusii starosta oboznámil poslancov, že obec má problém s jednou nájomníčkou
v bytovom dome súp. č. 511. Nájomníčka dlhodobo neplatní nájom, je odpojená od
plynu. Dlžné nájomné rieši exekútor, taktiež obec dala na exekúciu aj vypratanie bytu.
Starosta jej našiel náhradné ubytovanie v krízovom centre v Liptovskom Mikuláši.
Bc. Ivona Vejová: mala pripomienku od občanov z bytových domov ohľadom
kontajnera na papier, keby sa dal dať aspoň jeden kontajner na papier.

starosta: skúsim to vybaviť na VPS.
Ing. Imrich Mlynarčík: keby sme aj jeden kontajner kúpili, označili ho papier a chlapi
by ho potom vyprázdnili a papier by pobalili.
starosta: môžeme to spraviť aj tak.
18. Členovia návrhovej komisie prečítali návrhy uznesení z dnešného prvého zasadnutia
OZ.
19. V závere poďakoval pán starosta prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie
ukončil. Zasadnutie skončené o 20.25 hod.

V Podturni dňa 14.02.2018
Zapísala:
Lenka Stašová

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

Zápisnicu overili:
Ing. Imrich Mlynarčík

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

Bc. Tomáš Dzuriak

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

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

