
Obecný úrad obce Kvakovce, 09402 Kvakovce 88, okr. Vranov n/T. 

 

 

 

     Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 17.01.2011 

o 17.10 hod. v salóniku Obecného úradu v Kvakovciach 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce 

Vladislav Kolesár.  

Za zapisovateľa bola zvolená Viera Puškášová.  

Za overovateľov boli zvolení: 

Zdenko Magnus 

Viktor Humeník 

 

Program: 

l. Úvod 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

3. Rozpočet obce Kvakovce na roky 2011-2013 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Zmena programu: 

p. Ľudmila Baranová 

Oznámenie kontrolórky obce Kvakovce Ľudmily Baranovej o vzdaní 

sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Kvakovce k termínu 

17.01.2011 z osobných dôvodov 

 

P. starosta obce – poţiadal kontrolórku obce o vykonávanie 

funkcie do doby, kedy bude zvolený nový kontrolór obce 

Kvakovce.  

p. Dupaľ 

Doplnenie programu o body: 

- Dispozičné právo starostu obce Kvakovce na nakladanie     

  s finančnými prostriedkami bez OZ 

- Vyhlásenie voľby kontrolóra obce Kvakovce 

 

p. starosta obce  

Program obecného zastupiteľstva s doplnenými bodmi – teda 7. 

bodmi programu 

PROGRAM: 

1. Úvod 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Dispozičné právo starostu obce bez súhlasu poslancov 

   obecného zastupiteľstva 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a volebného poriadku 

5. Rozpočet obce Kvakovce na rok 2011 

6. Diskusia 

7. Záver 

 



BOD 2 

Kontrola plnenia uznesení 

Všetky uznesenia sa plnia  

1,5,8  - plnia sa 

7      - splnené 

6      - nepodpísané uznesenie 

Starosta obce Kvakovce prečítal stanovisko advokáta 

k pozastaveniu uznesenia č. 6/2010. 

 

p. poslanec Tutko 

To, čo je v zápisnici a to čo bolo prečítané p. starostom obce 

nekorešponduje  

Návrh:  hlasovať  a potvrdiť predmetné uznesenie 

 

p. starosta  

–Dám hlasovať o uznesení zároveň upozorňujem , ţe dám podnet 

na Obvodný úrad Vranov nad Topľou a Okresnú prokuratúru Vranov 

nad Topľou 

–P. poslanci, ak chcú dopĺňať program, treba materiály dodať 

ešte pred zastupiteľstvom 

–V predajniach sa konajú inventúry, nemal som moţnosť zakúpiť 

listovú schránku na pripomienky od občanov 

 

p. Danč 

Podobný postup je uplatňovaný aj zo strany Obce 

 

p. Dupaľ 

Kúpenie schránky nepovaţujeme za ţiadny problém. 

Poslanci opätovne ţiadajú, aby starosta obce o uznesení 6/2010 

dal hlasovať. Poslanci sa nedomnievajú, ţe ţiadanie 

administratívnych materiálov je protiústavné, preto ţiadajú 

o opätovné schválenie. 

 

p. Tutko 

Nakoľko v obci nie je zriadená funkcia prednostu Obecného 

úradu, prácu Obecného úradu riadi starosta obce, ktorý 

vystupuje v dvojjedinej funkcii,  preto bola  formulácia 

uznesenia  v uvedenom znení.  

P. starosta je povinný dať hlasovať o uznesení na návrh 

poslancov 

 

p. starosta  

Dám hlasovať, ale zároveň upozorňujem poslancov obecného 

zastupiteľstva, ţe dám aj podnet na Okresnú prokuratúru. 

 

p. Tutko 

Ţiada presne prečítať návrh na uznesenie 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Podľa § 13, odst. 8 poslanci obecného zastupiteľstva opätovne 

schvaľujú a potvrdzujú starostom obce pozastavené uznesenie 

číslo 6/2010 zo dňa 27. decembra 2010. 

Hlasovanie: 5 za 

            0 sa zdržal 

            0 proti 

 

 

Bod 3 

Dispozičné právo starostu obce Kvakovce bez súhlasu obecného 

zastupiteľstva. 

 

Pán starosta obce Vladislav Kolesár na otázku poslancov obce  

potvrdil doterajšie dispozičné právo vo výške 800 EUR. 

Doplnil, ţe je  potrebné zmeniť zásady hospodárenia obce, 

nakoľko dispozičné právo je súčasťou zásad o hospodárení. 

 

Návrh na uznesenie: 

Poslanci obecného zastupiteľstva znižujú dispozičné právo 

starostu obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva zo súčasných 

800 EUR na 33,- EUR. Limit 33,- EUR bez súhlasu zastupiteľstva 

sa nevzťahuje na úhradu faktúr za elektrickú energiu a úhrady 

súvisiace s bezprostredným chodom Predškolského a školského 

zariadenia, Materskej školy, školskej kuchyne a jedálne 

a obecného úradu.  

Hlasovanie: 5 za 

            0 sa zdržal 

            0 proti 

            

 

P. Tutko 

Jedna vec je nakladanie s finančnými prostriedkami, iná vec je 

dispozičné právo, je to len dočasná záleţitosť, dokiaľ 

nebudeme mať všetky poţadované materiály, nechceme paralyzovať 

chod obce.  

Faktúry za energie,faktúry pre  Predškolské zariadenie, 

Materskú školu , školskú jedáleň a faktúry obce na chod – 

napr.napr. faktúry za elektrickú energiu sa na toto právo 

nevzťahujú.  

 

p. starosta 

Môţeme si kaţdý týţdeň spoločne prebrať faktúry, ktoré dôjdú 

na Obec Kvakovce a ktoré môţu byť uhradené, pretoţe sa nedá 

presne vymedziť  pojem „chod obce“. 

 

 

Bod 4 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a volebného poriadku 

 

 



p. Tutko 

Bude potrebné riešiť funkciu hlavného kontrolóra, nakoľko p. 

kontrolórka sa vzdala funkcie k termínu 17.01.2011 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  v Kvakovciach berie na vedomie vzdanie 

sa funkcie hlavnej kontrolórky obce p. Ľudmily Baranovej 

z osobných dôvodov a preto: 

a/ vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na  

18.2.2011 

b/ poveruje starostu obce Kvakovce zverejniť vyhlásenie dňa 

konania voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – 

zverejnením na internetovej stránke obce Kvakovce v termíne 

podľa § 18 a , odst. 2 zákona o obecnom zriadení  

c/ schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra 

a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra 

takto: 

l./ voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním 

poslancov obecného zastupiteľstva v Kvakovciach  

2./ každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom 

zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu 3 minúty 

3./ kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne 

stredoškolské vzdelanie 

4./ ďalšie požiadavky  

    bezúhonnosť 

5./ náležitosti písomnej prihlášky 

    Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, 

    Kontaktný údaj 

    Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania    

    voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona číslo 428/2002 

    Z.z. o ochrane osobných údajov 

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

 

6./ termín ukončenia doručenia prihlášok : do 3. februára 2011  

    Do 16.00 hod.  

7./ Miesto  a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku 

spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do 

určeného termínu na Obecný úrad v Kvakovciach, Kvakovce 88. 

Pri osobnom odovzdávaní – do podateľne Obecného úradu 

v Kvakovciach, pri odovzdávaní poštou – na adresu: 

Starosta obce Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa. 

Obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra –  

N E O T V Á R A Ť !“  

Volebný poriadok je súčasťou navrhovaného uznesenia a súčasťou 

zápisnice.  

 

Hlasovanie: 5 za 

            0 sa zdržal 

            0 proti 



 

Bod 5 

Rozpočet obce Kvakovce na rok 2011 

p. Puškášová podrobne oboznámila s návrhom rozpočtu obce 

Kvakovce na rok 2011 v celkovom finančnom objeme , ako aj 

poloţkovite v príjmovej, výdajovej, beţnej, kapitálovej časti 

ako aj časti finančné operácie.  

 
Beţné príjmy     227209  EUR 

Beţné výdavky          195579  EUR 

Predškolské zariadenie    31630  EUR 

Rozdiel                                0  

Kapitálové príjmy    867556  EUR 

Kapitálové výdavky    773556  EUR 

Rozdiel                             94000 

Finančné operácie príjem                0  EUR  

Finančné operácie výdaj     3152  EUR   

   

Spolu príjmy     1094765 EUR 

Spolu výdavky          1003917 EUR 

 

Prebytok hospodárenia     90848 EUR  

 

 

p. Baranová , kontrolór obce 

Prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2011-2013 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2011. 

Zhodnitila východiská spracovania odborného stanoviska, 

zákonnosť predloţeného návrhu rozpočtu, súlade so všeobecne 

záväznými nariadeniami obce, metodickú správnosť predloţeného 

návrhu rozpočtu, základnú charakteristiku návrhu rozpočtu 

a predloţila záverečné stanovisko k návrhu rozpočtu 

s odporúčaním na schválenie.  

 

p. starosta  

Zo strany chatárov ako aj predsedov miestnych spolkov sú 

poţiadavky na finančné prostriedky na zabezpečenie akcií. 

 

p. Tutko 

Návrh rozpočtu bude zverejnený na dobu 15 dní, všetky 

poţiadavky občanov budú zohľadnené pri záverečnom schvaľovaní 

rozpočtu obce na roky 2011-2013.  

Rozpočet obce je základný finančný rozpis finančných 

prostriedkov na nasledujúci rok, treba ho prijať v prospech 

občanov, ak sú rezervy, nech sa opravia , zrealizovať skutočné 

potreby obce a jej občanov. 

 

 

 

 



p. Dupaľ 

Za obecné zastupiteľstvo pripravený návrh rozpočtu na rok 2011 

aj s dôvodovou správou. Obecné zastupiteľstvo ţiada zapracovať 

zmeny do rozpočtu obce Kvakovce.Dôvodová správa bude súčasťou 

zápisnice obecného zastupiteľstva.   

 

Poslanci schvaľujú zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2011 

v kapitole beţné výdavky podľa tohto návrhu    /v €/: 

1. Tarifný plat , verejná správa 611  27 304,00 

2. Poistné     621   6 800,00 

3. Poistné     625  24 000,00 

4. Cestovné náhrady    631          100,00 

5. Energie         632       10 000,00 

6. Poštovné a tel. sluţby  632   1 000,00 

7. Prev. stroje, prístroje,zar.   633     500,00 

8. Všeobecný materiál   633   2 000,00 

9. Knihy, noviny, učebnice  633     150,00 

10. Prac. odevy, obuv, pomôcky 633     500,00 

11. Reprezentačné    633     200,00 

12. Palivá,mazivá,oleje /PHM/  634    1000,00 

13. Servis,údrţba,opravy,výdavky 634    1000,00 

14. Poistné, doprava   634         1000,00 

15. Karty,známky,poplatky  634          100,00 

16. Výpočtová technika   635     500,00 

17. Sluţby prev.prístrojov  635     300,00 

18. Školenia, kurzy,semináre  637     200,00 

19. Všeobecné sluţby   637    1000,00 

20. Špeciálne sluţby   637     600,00 

21. Poplatky a odvody   637    1500,00 

22. Stravovanie    637        1500,00 

23. Poistenie budov    637        4400,00 

24. Prídel do soc. fondu   637     300,00  

25. Odmeny a príspevky    637    1200,00 

26. Odmeny na základe dohôd  637 

27. 50 i plat     611 

28. Všeobecná prac. oblasť  611   

29. Všeobecné sluţby TKO   637   17000,00 

30. Úroky z úveru    651     330,00 

31. Energia ver. Osv.leasing  632    1071,00 

32. Tar. plat chránená dielňa  611 

33. Akcie kultúrne    642 

34. Škola prenesený výkon  584      300,00 

35. Tar. plat opatr. Sluţba  611 

36. Tar. plat sociálna práca  611   

37. Stravovanie    637      150,00 

 

Hlasovanie:  5 za 

     0 sa zdrţal 

     0 proti                

 

 



 

starosta obce 

Obec Kvakovce z dôvodu nedodrţania podmienok pri zamestnávaní 

platila v roku 1999 pokutu v celkovej výške 343 tis. Sk.  

Kaţdý projekt je viazaný presnými, konkrétnymi podmienkami, 

preto zváţiť kaţdé krátenie. Tak sa môţe zastaviť proces 

čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ak aj 

fondov Európskej únie.  

 

p. Tutko 

Poslanci na základe podnetu občanov konštatujú,ţe sa v obci 

dlhodobo zamestnávajú pracovníci bez transparentných 

pravidiel. 

Zdôrazňuje, ţe zo strany obecného zastupiteľstva je maximálne 

pochopenie pri zamestnávaní vlastných občanov, avšak je 

potrebné , aby väčšina ľudí mala moţnosť sa zamestnať. Pokiaľ 

sú výhodné platobné podmienky , treba to zákonite vyuţiť, ale 

nie stále v prospech tých istých, t.j. vniesť pravidlá.  

 

Poslanci schvaľujú zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2011 

v kapitole beţné výdavky , podľa prečítanej a odovzdanej 

rozpočtovej tabuľky .   

 

Návrh na uznesenie: 

Poslanci poverujú starostu obce, aby schválený  n á v r h  

rozpočtu na rok 2011 , vrátane zmien a dôvodovej správy, ktorá 

bude neoddeliteľnou súčasťou zápisnice, zverejnil na 

pripomienkovanie občanom na dobu zákonom schválenú.  

Hlasovanie : 5 za 

     0 sa zdržal 

             0 proti   

 

BOD 6 

DISKUSIA 

 

p. Dupaľ , st. 

Dokedy sa tu budú občania zastrašovať trestnými oznámeniami, 

podaniami na orgány činné v trestnom konaní, vytváraním 

napätia? 

 

p. Mgr.Kapraľ 

P. starosta nechce podpísať uznesenie č. 6/2010 z 27.12.2010, 

Nakoľko je tam slovo „ukladá“, ale uznesenie číslo 1/2010, 

ktoré starostovi obce ukladá povinnosti pri realizácii 

Veterného parku Michalok podpísal. 

Išlo o to isté znenie, jedno podpíše, druhé nepodpíše. 

 

p. Reich 

Nakoľko som od minulého roka občanom Kvakoviec a  chatárom 41 

rokov , ţiadam o plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev, aby 

som sa mohol zúčastňovať na rokovaniach.  



Mal som nepríjemnú zlomeninu na chate, kedy sa sanitka 

nevedela dostať ku chate,preto ţiadam kvôli lepšej orientácii 

v teréne označenie ulíc. 

 

p. starosta  

Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev je schválený 

uznesením, vţdy v prvý pondelok v mesiaci. 

 

p.JUDr. Urbančok 

Vyjadrujem spokojnosť so záujmom občanov o verejné dianie 

v obci, nakoľko sa začína o fungovanie samosprávy zaujímať 

väčší počet občanov, je potrebné pripraviť aj väčšiu 

miestnosť. Osobne vyjadrujem súhlasné stanovisko s poslancami, 

ţe poţadujú základné administratívne materiály o činnosti 

obce, aby mali s čoho vychádzať a s čím pracovať. Ak im to 

nebude vydané, sám poţiadam o potrebné materiály  na základe 

zákona č. 211/2000 o prístupe k informáciam. Netreba sa uráţať 

pre slovíčka, práve je tu teraz priestor na spoluprácu. Čo sa 

týka rozpočtu obce, treba ho vyvesiť na zverejnenie 

a prihliadať na poţiadavky občanov, pridať, ubrať podľa 

reálnej potreby. 

 

p. starosta 

Mám záujem stretnúť sa napr. kaţdý pondelok, prebrať 

jednotlivé projekty , investičné akcie, obojstranne nadviazať 

spoluprácu.  

 

p. Foľtanová Jana 

Ţiada o príspevok pre   MO Červeného kríţa -  12.2.2011 na 

akciu  ples Červeného kríţa, pokiaľ dovtedy nebudú uvoľnené 

finančné prostriedky z rozpočtu obce,  poskytnúť aspoň 

priestory zdarma.  

 

p. Tutko 

Takého aktivity v obci sú vítané, zo strany obecného 

zastupiteľstva  nie je ţiadna prekáţka, finančné prostriedky 

budú zapracované v rámci schvaľovania rozpočtu obce.  

 

p. Dupaľ, st.  

Čo by sa stalo p. starosta obce, ak by ste nevyhral voľby, 

boli by ste mali pripravené materiály na odovzdanie? 

Tak im uţ dajte materiály, to čo potrebujú a ţiadajú. 

Nenaťahovať sa pre slová  , riešiť podania a udania.  

 

p. Kolesár 

Jedna sa o porušenie ústavných práv. 

 

p. Front 

Výkop krypty pre rodinu Foľtanových vlastnými pracovníkmi, 

prečo bolo zo strany obce zúčtované za sluţby? 

 



p. starosta 

Výkop krypty pre ţijúcich sa robil prvýkrát, pokiaľ sa stala 

chyba , bude napravená 

 

p. Sariková 

Dňa 22.2.2011 Miestna organizácia Zväzu zdravotne 

postihnutých, cca 60 ľudí bude mať výročnú členskú schôdzu. 

Ţiada o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie 

akcií, ako aj priestory. 

 

p. Danč 

Ohľadom prvého stretnutia obecného zastupiteľstva, pán 

starosta  mohol osobne  oboznámiť nielen poslancov, ale aj 

občanov v miestnom rozhlase, ţe sa l. zasadnutie nekoná kvôli 

PN, nakoľko do práce chodil. Nemám nič proti  tomu, ţe je 

niekto chorý, ale ide o správanie, jednanie, spôsoby.  

 

p. Adamčík 

Nakoľko v obci Kvakovce  a na Domaši došlo k duplicite 

súpisných čísel, je potrebné to napraviť a urobiť 

prečíslovanie , určenie ulíc aj s následným  zápisom na 

Katastri vo Vranove nad Topľou. 

 

p. Kolesár 

Poţiadali sme Okresné veliteľstvo policajného zboru, evidenciu 

obyvateľstva a pridelenie indexov na rodinné domy ako aj 

chatovú oblasť,aby sa mohlo konať.  

 

p. Tutko 

Vyjadruje poďakovanie kontrolórke obce Ľudmile Baranovej za 

činnosť 

 

Kvakovce, 17.01.2011 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Viktor Humeník    Vladislav Kolesár       Zdenko Magnus 
   overovateľ              starosta obce                      overovateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZNESENIE č. 9/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

17.01.2011 

______________________________________________________________ 

 

 

Podľa § 13, odst. 8 poslanci obecného zastupiteľstva opätovne 

schvaľujú a potvrdzujú starostom obce pozastavené uznesenie 

číslo 6/2010 zo dňa 27. decembra 2010. 

Hlasovanie: 5 za 

            0 sa zdrţal 

            0 proti 

 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

  

UZNESENIE č. 10/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

17.01.2011 

______________________________________________________________ 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zniţujú dispozičné právo 

starostu obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva zo súčasných 

800 EUR na 33,- EUR. Limit 33,- EUR bez súhlasu zastupiteľstva 

sa nevzťahuje na úhradu faktúr za elektrickú energiu a úhrady 

súvisiace s bezprostredným chodom Predškolského a školského 

zariadenia, Materskej školy, školskej kuchyne a jedálne 

a obecného úradu.  

Hlasovanie: 5 za 

            0 sa zdrţal 

            0 proti 

 

 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 

 

 

  

 

 



UZNESENIE č. 11/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

17.01.2011____________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kvakovciach berie na vedomie vzdanie 

sa funkcie hlavnej kontrolórky obce p. Ľudmily Baranovej 

z osobných dôvodov a preto: 

a/ vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na  

18.2.2011 

b/ poveruje starostu obce Kvakovce zverejniť vyhlásenie dňa 

konania voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – 

zverejnením na internetovej stránke obce Kvakovce v termíne 

podľa § 18 a , odst. 2 zákona o obecnom zriadení  

c/ schvaľuje spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra 

a náleţitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra 

takto: 

l./ voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním 

poslancov obecného zastupiteľstva v Kvakovciach  

2./ kaţdý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom 

zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu 3 minúty 

3./ kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne 

stredoškolské vzdelanie 

4./ ďalšie poţiadavky  

     bezúhonnosť 

5./ náleţitosti písomnej prihlášky 

  Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, 

  Kontaktný údaj 

  Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania    

  voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona číslo 428/2002 

  Z.z. o ochrane osobných údajov 

  - údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

  - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

  - kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

6./ termín ukončenia doručenia prihlášok : do 3. februára  

    2011    do 16.00 hod.  

7./ Miesto  a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku 

spolu s poţadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do 

určeného termínu na Obecný úrad v Kvakovciach, Kvakovce 88. 

Pri osobnom odovzdávaní – do podateľne Obecného úradu 

v Kvakovciach, pri odovzdávaní poštou – na adresu: 

Starosta obce Kvakovce, Kvakovce 88, 094 02 Slovenská Kajňa. 

Obálku je potrebné označiť:    „Voľba hlavného kontrolóra –  

N E O T V Á R A Ť !“  

Volebný poriadok je súčasťou navrhovaného uznesenia a súčasťou 

zápisnice.  

Hlasovanie: 5 za 

            0 sa zdrţal 

            0 proti 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               starosta obce  



 

 

 

UZNESENIE č. 12/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, konaného 

17.01.2011____________________________________________________ 

 

 

 

Poslanci poverujú starostu obce, aby schválený  n á v r h  

rozpočtu na rok 2011 , vrátane zmien a dôvodovej správy, ktorá 

bude neoddeliteľnou súčasťou zápisnice, zverejnil na 

pripomienkovanie občanom na dobu zákonom schválenú.  

Hlasovanie : 5 za 

     0 sa zdrţal 

             0 proti   

 

 

Za správnosť: Puškášová     Vladislav Kolesár 

               Starosta obce  

 

 

 

 


