
                     OBEC MOŠUROV , MOŠUROV č.15, 082 67     Terňa                     

                                                                                         

Starosta obce  Mošurov

Vážení občania,

v  súlade  s  ustanovením  §  13  ods.  4  písm.  a/  zák.  SNR  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vás pozýva

na slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošurov

ktoré  sa  uskutoční  dňa   16.11.   2022  (  streda  )  o 18:00  hod.  v priestoroch
Kultúrneho domu v Mošurove 
Program zasadnutia :
1.  Úvodné náležitosti 
     a/  otvorenie zasadnutia,
     b/  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
     c/  oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
          a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom
          novozvoleného zastupiteľstva,
     d/  zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie 
          vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným  starostom ,
      e/  zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
      f/   vystúpenie novozvoleného starostu,
2.  Schválenie  programu  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného  zasadnutia
3.   Poverenie  poslanca zastupiteľstva , ktorý bude poverený zvolávať a viesť 
      zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 ods.1 zákona č.369/1990 
      Zb. o obecnom zriadení
4.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
5.   Určenie platu starostu na nové volebné obdobie 
6.   Rôzne
7.   Diskusia     
8.   Návrh na uznesenie
9.   Záver
                                                                                               Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                                      starosta obce 



   

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mošurove

                                                   konaného dňa 16. 11. 2022

Prítomní novozvolení poslanci : Adrián Vertaľ, Ľuboš Čajka, Bc. Martin Palenčár, 
Ing. Stanislav Fertaľ, Ing. Jozef Feťko, 
Prítomní poslanci :  Mgr. Ján Fertaľ, František Čajka

Neprítomní : 
Hlavný kontrolór: Ing. Janka Šoltésová 
Starosta obce: Ing. Ondrej Chlebuš 
Občania: podľa prezenčnej listiny
Bod 1. Úvodné náležitosti 
a) Starosta obce otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva a privítal všetkých prítomných 
b) Po otvorení rokovania  starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
zapisovateľku :  Mária Čajková
Overovateľ zápisnice na návrh starostu bol zvolený : Ing. Marián Maník  

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie  osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného  zastupiteľstva 
- správu u výsledkoch voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva predložila 
členka volebnej komisie Terézia Vertaľová / správa je prílohou zápisnice /. Po prečítaní 
správy  odovzdala  osvedčenie o zvolení novozvolenému starostovi Ing. Ondrejovi 
Chlebušovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva : Ľuboš Čajka, Ing. 
Stanislav Fertaľ, Ing. Jozef Feťko, Bc. Martin Palenčár a Adrián  Vertaľ.
 d) Ing. Ondrej Chlebuš zložil  predpísaný sľub novozvoleného starostu a podpísal sľub, 
prevzal insígnie  a prevzal vedenie  ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného obecného 
zastupiteľstva obce 
Sľub starostu :
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, 
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem 
pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia“ 
Poslanci  novozvoleného obecného zastupiteľstva predniesli predpísaný sľub a ho podpísali.
Sľub poslanca :
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone 



svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ 
Po zložení sľubov predniesol starosta obce  príhovor –príhovor priložený  
Po zložení sľubu starostu obce a poslancov starosta overil a konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa a oznámil to prítomným. 

Návrh na uznesenie č. 16/2022 
Obecné zastupiteľstvo v  Mošurove 

A) berie na vedomie 
1. výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B) konštatuje, že 
1. zvolený starosta obce Ing. Ondrej Chlebuš zložil zákonom predpísaný sľub  starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

 Ľuboš Čajka
Ing. Stanislav Fertaľ 
Ing. Jozef Feťko
Bc. Martin Palenčár 
Adrián Vertaľ 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

- hlasovanie : za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0

Bod 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  zastupiteľstva 
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh programu rokovania obecného 
zastupiteľstva. 
Program : 

1. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva 
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením  zákona č.369/2020 Zb. o 
obecnom zriadení 
3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
4. Určenie platu starostu 
5. Diskusia
6. Diskusia 
7. Záver 

Návrh na uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo v Mošurove  

1.  schvaľuje :
- program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  



- hlasovanie : za :5  proti : 0 zdržal sa : 0

Bod 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a zároveň bude zástupca starostu obce 
Starosta predložil návrh obecnému zastupiteľstvu, aby poverilo poslanca Ing. Stanislava 
Fertaľa  poverím  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a zároveň, aby bol 
zástupcom  starostu obce 

Návrh na uznesenie č. 18/2022 :
Obecné zastupiteľstvo v Mošurove 
poveruje 

1. poslanca obecného zastupiteľstva v Mošurove Ing. Stanislava Fertaľa zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá  veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 
piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
2. poslanca obecného zastupiteľstva v Mošurove Ing. Stanislava Fertaľa výkonom 
funkcie zástupcu starostu obce 

- hlasovanie : za :4  proti :  0  zdržal sa : 1

Bod 4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií 
Komisie plnia nasledovné funkcie: 
a) Poradná funkcia – vypracúvajú stanoviská k návrhom materiálov, ako podklad na 
rozhodovanie obecného zastupiteľstva, spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej 
oblasti ( organizačné zabezpečenia, stanoviská k prípadným predajom majetku obce, 
stanoviská pri riešení čiernych stavieb, určení strategických zámerov PHSR, ÚPD a pod.). 
b) Iniciatívna funkcia – vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do 
oblasti ich pôsobenia, spracúvajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod. 
c) Kontrolnú funkciu – kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva a dodržiavanie 
všeobecne záväzných nariadení obce, upozorňujú orgány obce na nedostatky , ktoré zistia na 
svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich riešeniu. 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií a voľbu ich 
predsedov : 

Návrh na uznesenie č. 19/2022

Obecné zastupiteľstvo v Mošurove

A) zriaďuje 
komisiu na ochranu verejného záujmu a vybavovania sťažností   

B) určuje 
náplň práce komisie, a to 

-  komisia prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V prípade 



pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov 
vysvetlenia ,
-  predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany 
verejného záujmu, 
- kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 
zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby 
predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu ,
- komisia bude riešiť veci v oblasti organizačného zabezpečenia obecných aktivít, bude 
dávať stanoviská k prípadným predajom majetku obce, stanoviská pri riešení čiernych 
stavieb, bude rozhodovať o určení strategických zámerov obce v súvislosti s Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, 
- rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce uplatnenie sankcií v prípade 
porušenia právnych noriem a navrhuje výšku finančnej sankcie,
- na návrh starostu, ale aj z vlastného podnetu prejednáva priestupky na úseku verejného 
záujmu,
- prerokuje sťažnosti a podania v rámci spolunažívania občanov a susedských vzťahov, 
prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporov,
- prejednáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci,
- rieši problémy odpadového hospodárstva – navrhuje sankcie a pokuty, prejednáva 
priestupky,
- prejednáva ďalšie  úlohy z uznesení OZ,
- predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci a plní 
ďalšie úlohy smerujúce k prevencii a upevňovaniu výchovného vplyvu na mládež 
a obyvateľov obce,

C) volí: 
a) predsedu komisie : poslanec : Adrián Vertaľ
b) členov komisie :    poslanec :Ing.Jozef Feťko 
   z  odborníkov z radov obyvateľov obce  : Martin Segedy 

- hlasovanie : za :4  proti :0 zdržal sa :1 

Návrh na uznesenie č. 20/2022 : 
Obecné zastupiteľstvo v Mošurove 
A) zriaďuje: 
komisiu pre kultúru, šport, mládež a sociálne veci 
B) Určuje 

náplň práce komisie, a to 

- komisia bude riešiť záležitosti v oblasti organizačného zabezpečenia obecných aktivít 
v oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí a činnosti spoločenských organizácií na 
území obce 
C) volí 
a) predsedu komisie:  poslanec : Bc. Martin Palenčár
b. členov komisie:   poslanec : Ľuboš Čajka
 odborníkov z radov obyvateľov obce : Ing. Blanka Maníková
                                                                                                 Mgr. Martina Bujňáková



                                                                                                 Ing.Mária Feťková
- hlasovanie : za :  3  proti : 0   zdržal sa :2

Bod 5. Určenie platu starostu 

Návrh na uznesenie č. 21/2022 : 

Obecné zastupiteľstvo v Mošurove  
určuje 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom uznesením

OZ č. 14/2022 zo dňa 29.06.2022  mesačný plat starostu Mošurov  vo výške: 895,50 €
minimálneho platu starostu stanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č.253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2021,  násobku 1,65 
/podľa § 4 ods.1/a násobku 0,4 ( rozsah výkonu funkcie )  zvýšeného o 12 % podľa § 4 ods. 2 
vyššie uvedeného zákona s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

1211€ x 1,65 x 0,4 + zvýšenie o 12%  = 895,17 €  zaokrúhlene 895,50 €

- hlasovanie : za :  5  proti : 0   zdržal sa : 0

6. Rôzne : 
- starosta obce oznámil poslancom, že plánuje na 25.11.2022 zasadnutie zastupiteľstva , kde 
sa bude schvaľovať rozpočet obce na r.2022 a návrh VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- ďalej starosta plánuje na deň 6.12.2022 ( termín bude ešte upresnený ) akciu sv . Mikuláša

- poslanec Ing. Fertaľ preniesol informáciu o množstve vody v obecnom vodovode a o 
nadmernom  odbere vody najmä v lete. Doporučil občanom , aby prípadný väčší odber vody 
oznámili správcovi vodovodu alebo ing. Fertaľovi

7.  Diskusia : 

- starosta poprosil občanov, aby nahlásili stav vodomerov na OcÚ
- Drahoslav Matisko – predniesol názor, že treba zvýšiť kapacitu vodojemu . Starosta k tejto 
pripomienke odpovedal, že je to v záujme obce rozšíriť kapacitu vodojemu.
- Ľubica Matisková- pripomenula problematiku zákruty pri bývalom družstve. Starosta prisľúbil, že dá
vypracovať dopravný  projekt k zníženiu rýchlosti v danom úseku.

- Mária Krajňáková – vytkla starostovi, že nezoganizoval žiadnu akciu pre dôchodcov. 
Starosta pripomenul, že októbri 2019 bola zozganizovaná akcia pre dôchodcov v KD a v 
ďalších rokoch 2020 a 2021 sa nedalo nič. zorganizovať kvôli ochoreniu COVID,



8.  Záver 

- starosta skonštatoval, že boli prerokované všetky body program a poďakoval prítomným za 
účasť.

Overovateľ zápisnice : Ing. Marián Maník

 

Zapisovateľka : Mária Čajková



                     OBEC MOŠUROV , MOŠUROV č.15, 082 67     Terňa        

U Z N E S E N I E

Zo dňa 16.11.2022                                                                                č.  16  / 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mošurove

 Berie na vedomie:
A) berie na vedomie 
1. výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B) konštatuje, že 
1. zvolený starosta obce Ing. Ondrej Chlebuš zložil zákonom predpísaný sľub  starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

 Ľuboš Čajka
Ing. Stanislav Fertaľ 
Ing. Jozef Feťko
Bc. Martin Palenčár 
Adrián Vertaľ 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

                                                                                     Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                         starosta obce

Za:  (Ing. Stanislav Fertaľ,  Ľuboš Čajka , Ing. Jozef  Feťko, Bc. Martin Palenčár, Adrián Vertaľ )
Proti: 0
Zdržal sa:0
Nehlasoval:0
Počet prítomných:5
Počet všetkých poslancov:5
Uznesenie bolo prijaté!



                     OBEC MOŠUROV , MOŠUROV č.15, 082 67     Terňa                     

U Z N E S E N I E

Zo dňa 16.11.2022                                                                                     č.  17  / 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mošurove

schvaľuje :
- program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  dňa 16.11.2022

                                                                                     Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                         starosta obce

Za:  (Ing. Stanislav Fertaľ,  Ľuboš Čajka , Ing. Jozef  Feťko, Bc. Martin Palenčár, Adrián Vertaľ )
Proti: 0
Zdržal sa:0
Nehlasoval:0
Počet prítomných:5
Počet všetkých poslancov:5
Uznesenie bolo prijaté



                     OBEC MOŠUROV , MOŠUROV č.15, 082 67     Terňa                     

U Z N E S E N I E

Zo dňa 16.11.2022                                                                                     č.  18  / 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mošurove

poveruje :

1. poslanca obecného zastupiteľstva v Mošurove Ing. Stanislava Fertaľa zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2. poslanca obecného zastupiteľstva v Mošurove Ing. Stanislava Fertaľa výkonom 
funkcie zástupcu starostu obce 

                                                                                     Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                         starosta obce

Za:  ( Ľuboš Čajka , Ing. Jozef  Feťko, Bc. Martin Palenčár, Adrián Vertaľ )
Proti: 0
Zdržal sa:Ing. Stanislav Fertaľ
Nehlasoval:0
Počet prítomných:5
Počet všetkých poslancov:5
Uznesenie bolo prijaté!



                     OBEC MOŠUROV , MOŠUROV č.15, 082 67     Terňa                     

U Z N E S E N I E

Zo dňa 16.11.2022                                                                                     č.  19  / 2022
Obecné zastupiteľstvo v Mošurove

A) zriaďuje 
komisiu na ochranu verejného záujmu a poriadku podľa čl. 7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov 

B) určuje 
náplň práce komisie, a to 

-  komisia  prijíma  písomné  oznámenia  starostu  obce  a  poslancov  obecného  
zastupiteľstva  podľa  čl.  7  ods.  1  a  čl.  8  ods.  5  zákona  č.  357/2004.  V  prípade  
pochybnosti  o  ich  úplnosti  a  pravdivosti  požadovať  od  dotknutých  funkcionárov  
vysvetlenia ,
-  predkladá  obecnému  zastupiteľstvu  návrhy  na  začatie  konania  vo  veci  ochrany  
verejného záujmu, 
-  kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom  
zriadení  funkcionármi  obce  (vrátane  hlavného  kontrolóra)  a  v  prípade  potreby  
predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu ,
-   komisia  bude riešiť  veci  v oblasti  organizačného zabezpečenia obecných aktivít,  bude  
dávať  stanoviská  k  prípadným  predajom  majetku  obce,  stanoviská  pri  riešení  čiernych  
stavieb,  bude rozhodovať  o určení  strategických  zámerov  obce  v súvislosti  s  Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, 
-  rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce uplatnenie sankcií v prípade
porušenia právnych noriem a navrhuje výšku finančnej sankcie,
-  na návrh starostu, ale aj z vlastného podnetu prejednáva priestupky na úseku verejného
záujmu,
-   prerokuje  sťažnosti  a  podania  v  rámci  spolunažívania  občanov a  susedských vzťahov,
prerokúva ich na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporov,
-    prejednáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci,
-   rieši problémy odpadového hospodárstva – navrhuje sankcie a pokuty, prejednáva 
priestupky,
-    prejednáva ďalšie  úlohy z uznesení OZ,



-  predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci a plní
ďalšie  úlohy  smerujúce  k prevencii  a upevňovaniu  výchovného  vplyvu  na  mládež
a obyvateľov obce,

C) volí: 
a) predsedu komisie : poslanec : Adrián Vertaľ 
b) členov komisie :  poslanec : Ing. Jozef Feťko
     odborníkov z radov obyvateľov obce : Martin Segedy
         

Za:  (Ing. Stanislav Fertaľ,  Ľuboš Čajka , Ing. Jozef  Feťko, Bc. Martin Palenčár, Adrián Vertaľ )
Proti: 0
Zdržal sa: Adrián Vertaľ
Nehlasoval:0
Počet prítomných:5
Počet všetkých poslancov:5
Uznesenie bolo prijaté!

                                                                                     Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                         starosta obce



                     OBEC MOŠUROV , MOŠUROV č.15, 082 67     Terňa                     

U Z N E S E N I E

Zo dňa 16.11.2022                                                                                     č.  20 / 2022
Obecné zastupiteľstvo v Mošurove

A) zriaďuje: 
komisiu pre kultúru, šport, mládež a sociálne veci 

B) Určuje 

náplň práce komisie, a to 

- komisia bude riešiť záležitosti v oblasti organizačného zabezpečenia obecných aktivít 
v oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí a činnosti spoločenských organizácií na 
území obce 

C) volí 
a) predsedu komisie:  Bc. Martin Palenčár
b) členov komisie: - poslanec : Ľuboš Čajka                                 
     odborníkov z radov obyvateľov obce : Ing. Blanka Maníková
                                                                  Mgr. Martina Bujňáková
                                                                  Ing. Mária Feťková

Za:  (Ing. Stanislav Fertaľ,  , Ing. Jozef  Feťko, , Adrián Vertaľ )
Proti: 0
Zdržal sa: Ľuboš Čajka, Bc. Martin Palenčár
Nehlasoval:0
Počet prítomných:5
Počet všetkých poslancov:5
Uznesenie bolo prijaté!

                                                                                     Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                         starosta obce



                     OBEC MOŠUROV , MOŠUROV č.15, 082 67     Terňa                     

Zo dňa 16.11.2022                                                                                     č.  21  / 2022
Obecné zastupiteľstvo v Mošurove
určuje  
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom uznesením

OZ č.  14/2022 zo  dňa  29.06.2022  mesačný  plat  starostu  Mošurov  vo  výške:  895,50 €
podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení  neskorších  predpisov  ako  súčin  priemernej
mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov
Štatistického úradu SR za rok 2021,  násobku 1,65 /podľa § 4 ods.1/a násobku 0,4 ( rozsah
výkonu funkcie )  zvýšeného o 12 % podľa § 4 ods. 2 vyššie uvedeného zákona s účinnosťou
odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

1211€ x 1,65 x 0,4 + zvýšenie o 12%  = 895,17 € zaokrúhlene 895,50 €

                                                                                     Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                         starosta obce

Za:  (Ing. Stanislav Fertaľ,  Ľuboš Čajka , Ing. Jozef  Feťko, Bc. Martin Palenčár, Adrián Vertaľ )
Proti: 0
Zdržal sa:0
Nehlasoval:0
Počet prítomných:5
Počet všetkých poslancov:5
Uznesenie bolo prijaté!




