Zápisnica č.1 z ustanovujúceho OZ dňa 13.12.2014
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Štátna hymna
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných 15.11.2014
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Švošov
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Švošov
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Švošov
8. Príhovor novozvoleného starostu obce Švošov
9. Voľba pracovných komisií - mandátová komisia
- volebná komisia
- návrhová komisia
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
13. Voľba členov obecnej rady
14. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
15. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred
matričným úradom
16. Zastupovanie starostu
17. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného
zastupiteľstva
18. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Švošov
19. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na I. polrok 2015
20. Diskusia
21. Návrh uznesení
22. Záver.
1. Štátna hymna
Starosta Ing. Andrej Kostilnik otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ štátnou hymnou.
2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta Ing. Andrej Kostilnik privítal všetkých prítomných – novozvoleného starostu,
novozvolených poslancov OZ, hlavnú kontrolórku , predsedníčku miestnej volebnej
komisie a oboznámil ich s programom.
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných
15.11.2014
Starosta Ing. Andrej Kostilnik vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie p. Janu
Hrkútovú, aby oboznámila s výsledkami volieb do samosprávy obce, ktoré sa konali
dňa 15.11.2014 – viď príloha č.1 zápisnica miestnej volebnej komisie.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Švošov
Po oboznámení sa s výsledkami volieb, novozvolený starosta obce Ing. Milan Široň
zložil sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom – viď príloha č.2. Následne predsedníčka
miestnej volebnej komisie p. Jana Hrkútová odovzdala novozvolenému starostovi Ing.
Milanovi Široňovi osvedčenie o zvolení za starostu.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Švošov
Následne novozvolení poslanci OZ – Ing. Peter Urmín, Ing. Ľudovít Švihorík,
Miroslav Straka, Ing. Ľubomír Sidor, Miroslav Hrkút, Ing. František Roštek a Dušan

Roštek zložili sľub poslanca OZ a potvrdili ho svojimi podpismi – viď príloha č.3 list
1-7. Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Jana Hrkútová im zároveň odovzdala
osvedčenia o zvolení za poslancov OZ.
6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta Ing. Milan Široň určil zapisovateľa zápisnice: Ing. Peter Urmín
a overovateľov zápisnice Ing. Ľudovít Švihorík a Ing. Ľubomír Sidor.
7. Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Švošov
Starosta Ing. Milan Široň dal hlasovať za program ustanovujúceho zasadnutia OZ:
Hlasovanie: Za: 7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
8. Príhovor novozvoleného starostu obce Švošov
Novozvolený starosta Ing. Milan Široň pogratuloval novozvoleným poslancom.
Novozvolený starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov o svojich
cieľoch, ktoré chce naplniť počas svojho volebného obdobia: Životné prostredie,
údržba, kosenie intravilánu, extravilánu, čistenie potokov, výstavba zvonice,
zateplenie obecných budov, úprava cesty z ulice staničnej smerom do Ľubochne – pred
rodinným domom p. Bohuša Pukaja, príprava projektov v programovacom období
2014 – 2020 v rámci operačného programu. Cesty, riešenie multifunkčného ihriska.
Do budúcna pripravovať ako atrakciu kompu cez rieku Váh, úprava priestorov pri
lavici cez rieku Váh. Pre vysporiadanie obecného futbalového ihriska riešiť zámenu
pozemkov od slovenských železníc – stará železničná trať. Zabezpečovať kultúrno
športové podujatia, Bursa masiek, Švošovská 15, Deň matiek, Deň detí, Juniáles, Ďeň
Švošova, Úcta k starším, Vianočná výzdoba, dobudovanie osvetlenia, usporiadanie
obecného plesu, vybudovanie krížovej cesty na protipožiarnej lavici, postavenie kríža
nad dedinou na vrchu Hrdoš. Vybudovanie kamerového systému. Spolupráca so
spoločenskými organizáciami, farským úradom a školou. Pomoc sociálne slabším
občanom.
9. Voľba pracovných komisií - mandátová komisia, volebná a návrhová.
Do mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Jana Hrkútová predseda, Ing.
František Roštek, Dušan Roštek – členovia.
Za predsedu volebnej komisie boli navrhnutí a zvolený Ing. Ľudovít Švihorík a za
členov Ing. Ľubomír Sidor, Miroslav Hrkút.
Za predsedu návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolený Ing. Ľudovít Švihorík, za
členov Ing. Ľubomír Sidor a Miroslav Hrkút.
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
Predsedníčka mandátovej komisie Jana Hrkútová predniesla správu mandátovej
komisie viď príloha č.4 list 1-7.
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
obce
Do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce boli
navrhnutí: Ing. Peter Urmín – predseda, Ing. Ľubomír Sidor a Miroslav Straka za
členov.
Hlasovanie: Za: 7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
Starosta Ing. Milan Široň informoval o zriadených komisiách pri OZ, do ktorých boli
navrhnutí – viď príloha č.5
Hlasovanie: Za: 7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
13. Voľba členov obecnej rady
Starosta informoval o OR, do ktorej boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Švihorík, Ing.
Ľubomír Sidor ako nezávislí poslanci a Miroslav Hrkút za politickú stranu SMER SD.

Hlasovanie: Za: 7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Starosta Ing. Milan Široň informoval prítomných poslancov, že členovia obecnej rady
sú aj zástupca starostu Ing. Peter Urmín a hlavný kontrolór Ing. Iveta Kratková
14. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
Starostovi prislúcha plat v zmysle zákona č.253/1994 Zb. a poslanci môžu zvýšiť
minimálny plat maximálne do výšky 70%. V rámci diskusie poslanci boli informovaní
prítomným Ing. Andrejom Kostilnikom, že nový starosta bol poslancom 3 volebné
obdobia, pôsobil v rôznych funkciách a taktiež bol členom obecnej rady. Pre
dosiahnutie minimálneho platu v susedných obciach Hubová, Ľubochňa, Stankovany,
ktoré majú viac ako 1000 obyvateľov, bolo doporučené aby návrhová komisia
pripravila návrh aby novozvolený starosta mal plat ako minimálny plat v susedných
obciach.
15. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred
matričným úradom
Starosta Ing. Milan Široň informoval, že posledné volebné obdobia bol poverený na
uzatváranie manželstiev (aj prípade nemoci starostu) zástupca starostu Ing. Peter
Urmín. Ďalej bola navrhnutá sobášiaca miestnosť zasadačka obecného úradu
a sobášiace dni : piatok a sobota
16. Zastupovanie starostu
Starosta Ing. Milan Široň informoval, že pri komunálnych voľbách získal najviac
hlasov ako poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Urmín a preto ho poveril na
ako svojho zástupcu
17. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného
Zastupiteľstva
Starosta Ing. Milan Široň navrhol zástupcu Ing Peter Urmína na zvolávanie obecného
zastupiteľstva počas dlhodobej nemocnosti starostu obce
Hlasovanie: Za: 7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
18. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Švošov
Starosta Ing. Milan Široň informoval poslancov OZ, že obec zabezpečuje v zmysle
platnej legislatívy obecné hasičské družstvo a od decembra 2010 je veliteľom
hasičského družstva p. Ivan Roštek, ktorý je aj zamestnancom obce.
19. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na I. polrok 2015
Starosta Ing. Milan Široň informoval, že zasadnutia OR by mali byť aspoň 1x
mesačne, resp. podľa potreby. Zasadnutia OZ by sa mali konať minimálne 4 krát do
roka v mesiacoch február, apríl, jún, september, november a december 2015 resp.
podľa potreby.
20. Diskusia
Ing. Ľubomír Sidor poprosil bývalého starostu Ing. Andreja Kostilnika aby vysvetlil
prítomným poslancom náplne práce jednotlivých komisií. Ing. Andrej Kostilnik podal
vysvetlenia o zabezpečovaní úloh v jednotlivých komisiách, v ďalšej časti informoval,
že poslanci mali k dispozícii návrh dotácie pre Cirkevnú základnú školu , poslancov
ďalej informoval, že pri príprave rozpočtu bola braná hodnota koeficientu na jedného
žiaka cca 61,- € a vzhľadom k schváleniu národného rozpočtu došlo k navýšeniu
podielových daní fyzických osôb cca 205 000,- € na cca 210 400,- €. Taktiež bol
navýšený počet obyvateľov a hodnota koeficientu prepočítaná na rok 2015 na jedného
žiaka činí 66,05 €. Obec je povinná v zmysle zákona určiť minimálnu výšku dotácie
88%, čo v navrhnutom rozpočte táto suma nebola zabezpečená. Navrhuje, aby
návrhová komisia navrhla výšku dotácie 88%, čo predstavuje dotáciu vo výške
63 453,- € . Toto navýšenie je vyššie oproti roku 2014 o cca 16 500,- €. Aj keď dotácia
v roku 2014 bola vo výške 100 % . V prípade poklesu počtu žiakov v MŠ , poslanci

majú možnosť navyšovať dotáciu od 88% až do 100%. Tento spôsob bol v minulosti
realizovaný a dotácie boli schvaľované vo výške 100%
Ďalej Ing. Ľudovít Švihorík informoval o pripravovaných športových podujatiach
a pýtal sa na pripravované spoločenské podujatia.
Starosta Ing. Milan Široň informoval o zabezpečovaní spoločenskej akcie – Vianočný
Punč
Ing. Andrej Kostilník informoval, že výnos dane poukázanej samospráve podľa
zverejnenej tabuľky MF SR je 210 377,- € , t.j. že sa zmení aj celkový príjem
rozpočtu.
21. Návrh na uznesenie
Starosta Ing. Milan Široň požiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Ľudovíta
Švihoríka aby predniesol návrh na uznesenie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.
Ing. Ľudovít Švihorík predniesol návrh na uznesenie.
Starosta sa opýtal prítomných poslancov, či má niekto námietky k prednesenému
návrhu uznesenia a dal hlasovať.
Uznesenie č. 1/2014
K bodu 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa
15.11.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu o výsledkoch volieb na starostu obce Švošov a na poslancov obecného zastupiteľstva
obce Švošov prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie obce Švošov
Hlasovali: Za: 7
Proti:0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 2/2014
K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
novozvolený starosta obce Švošov Ing. Milan Široň zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub starostu obce.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 3/2014
K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
konštatuje, že
poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Švošov: Ing. Peter Urmín, Ing. Ľudovít
Švihorík, p. Miroslav Straka, Ing. Ľubomír Sidor, p. Miroslav Hrkút, Ing. František Roštek, p.
Dušan Roštek zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 4/2014
K bodu 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov

určuje
a) Ing. Peter Urmín za zapisovateľa zápisnice
b) Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Ľubomír Sidor za overovateľov zápisnice.
Hlasovali za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 5/2014
K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Švošove
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 6/2014
K bodu 9. Voľba pracovných komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí
a) Jana Hrkútová za predsedu mandátovej komisie, Ing. František Roštek, Dušan
Rroštek za členov mandátovej komisie
b) Ing. Ľudovít Švihorík. za predsedu volebnej komisie, Ing. Ľubomír Sidor, Miroslav
Hrkút za členov volebnej komisie
c) Ing. Ľudovít Švihorík za predsedu návrhovej komisie, Ing. Ľubomír Sidor, Miroslav
Hrkút za členov návrhovej komisie.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 7/2014
K bodu 10. Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce
a zlučiteľnosti ich funkcií
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
správu mandátovej komisie z 13.12. 2014 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov z 13.12.2014
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 8/2014
K bodu 11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
obce
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí
podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Ing. Peter Urmín za predsedu a Ing. Ľubomír Sidor, Miroslava Straku za členov komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce.
Hlasovali: Za: 7
Proti:0
Zdržali sa:0

Uznesenie č. 9/2014
K bodu 12. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí

podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o vybavovaní sťažností Ing. Peter Urmín za
predsedu a Ing. Ľudovít Švihorík, Ing. Ľubomír Sidor za členov komisie na prešetrovanie
sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti
obce.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0

Uznesenie č. 10/2014
K bodu 12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
volí

1. Ing. Švihorík za predsedu a Ing. František Roštek, Mgr. Dominika Bražinová za
členov komisie pre životné prostredie a verejný poriadok
2. Ing. Peter Urmín za predsedu a Miroslav Straka, Ing. Patrik Bruk za členov finančnosociálnej komisie
3. Ing. Ľubomír Sidor za predsedu a Ing. František Roštek, Dušan Roštek, Lucia
Olosová, Milan Drdák za členov komisie pre vzdelanie, kultúru a šport
4. Ing. Peter Urmín za predsedu a Miroslav Hrkút, Ing. Matej Kulich za členov komisie
stavebno- rozvojovej komisie
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 11/2014
K bodu 13. Voľba členov obecnej rady obce Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
I. berie na vedomi e

výsledky verejných volieb členov obecnej rady, ktoré predniesol Ing. Ľudovít Švihorík
predseda volebnej komisie
II. konštatuje, ž e

vo verejných voľbách bol zvolený
a) Ing. Ľudovít Švihorík za člena obecnej rady
b) Ing. Ľubomír Sidor za člena obecnej rady
c) Miroslav Hrkút za člena obecnej rady.
Hlasovali: Za: 7
Proti : 0
Zdržali sa:0

Uznesenie č. 12/2014
K bodu 14. Platové pomery novozvoleného starostu obce Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
určuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že
starostovi obce Ing. Milanovi Široňovi zvyšuje minimálny plat o 15 %.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 13/2014
K bodu 15. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred
matričným úradom
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
1. poveruje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ing. Petra Urmína, poslanca obecného zastupiteľstva uzatvárať manželstvá.
2 . určuje
ako sobášiacu miestnosť zasadačku Obecného úradu Švošov a sobášiace dni piatok a sobota
Hlasovali: Za : 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 14/2014
K bodu 16. Zastupovanie starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
berie na vedomie
poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Ing. Petra Urmína., nar.
.............., bytom Švošov, ................., poslanca obecného zastupiteľstva obce zastupovaním
starostu obce.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 15/2014
K bodu 17. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadaní
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
poveruje
v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Petra Urmína, poslanca
obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.
Hlasovali : Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 16/2014
K bodu 18. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Švošov
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov po schválení Okresným riaditeľstvom hasičského
záchranného zboru v Ružomberku

I. menuje

v zmysle § 33 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov Ivana Rošteka za veliteľa obecného hasičského zboru obce Švošov dňom
13.12.2014
II. žiada

starostu obce Švošov vyhotoviť a doručiť veliteľovi obecného hasičského zboru menovanie.
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 17/2014
K bodu 19. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na I. polrok 2015. Viď príloha Plán
zasadnutí Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady
Hlasovali: Za: 7
Proti:0
Zdržali sa:0
Uznesenie č. 18/2014
K bodu 20. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
VZN č.4/2014 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
1. Pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov na rok 2015 vo výške 88%, čo predstavuje finančnú
čiastku 63 453,50 €
2. Dotáciu pre 1 dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Švošov na 1 krúžok vo výške 50,€.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.19/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ukladá
obecnému úradu písomne informovať zriaďovateľa Spišskú Kapitolu p. Draveckého o výške
dotácie na rok 2015 pre C ZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov, výška dotácie je 88% čo predstavuje
sumu 63 453,50 €. Obec bude mesačne poukazovať 1/12 z celkovej sumy na účet
zriaďovateľa
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.20/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
žiada
starostu obce Ing. Milana Široňa prerokovať výšku dotácie na Materskú školu s riaditeľkou
Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Matúša Švošov. Následne starosta
informuje obecnú radu a obecné zastupiteľstvo o záveroch z rokovania s riaditeľkou ZŠ.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č.21/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.4 v príjmovej a výdajovej časti na rok 2014 podľa prílohy .
Hlasovali: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.22/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
ruší
Uznesie č.73/2014 – rozpočet na rok 2015
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.23/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Švošov
schvaľuje
rozpočet na rok 2015:
Výdajová časť: 255 151,- €, príjmová časť: 255 151,- €, rozpočet je vyrovnaný .
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
22. Záver.
Novozvolený starosta Ing. Milan Široň poďakoval všetkým prítomným a ukončil
zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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