


   ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 2/  Za členov návrhovej komisie boli zvolení Peter Lach – predseda, Marián Kolodzej 

- člen a Eva Bolcarovičová - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Ján 

Tulušák - predseda, Peter Lach - člen a Marián Kolodzej- člen. 

K bodu 3/ Za zapisovateľa bol určený PaedDr. Ján Tulušák. Overovatelia zápisnice a 

prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Ján Tulušák a Peter Lach. Predseda 

mandátnej komisie potvrdil účasť 4/5 poslancov, na základe čoho starosta 

skonštatoval, že zasadanie OZ je uznášania schopné. 

K bodu 4/ Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

vykonal starosta, keď prečítal všetky prijaté uznesenia a ku všetkým uviedol status 

splnenia alebo nesplnenia s bližším vysvetlením. 

K bodu 5/ Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh III. zmeny rozpočtu a starosta 

vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov 

sa navýši o sumu 12.200,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na 

sumu 678.000,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 6/ Hlavný kontrolór obce predložil OZ stanovisko (príloha č. 3) k bezúročnej 

návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív ako kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Obec môže požiadať 

o finančnú výpomoc vo výške 17.809,00 € formou Zmluvy o návratnej finančnej 

výpomoci (príloha č. 4). Hlavný kontrolór obce preveril možnosť prijatia finančnej 

výpomoci so záverom, že je možné ju prijať. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 7/ Starosta obce vysvetlil zmluvné podmienky poskytnutia bezúročnej návratnej 

finančnej výpomoci a navrhuje požiadať o finančnú výpomoc na kompenzáciu 

výpadku dane v plnej výške. Navrhol OZ použiť bezúročnú návratnú výpomoc do 

konca roka 2020, a to na úhradu bežných výdavkov spôsobených poklesom 

podielových daní  v roku 2020.  

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 8/ Z dôvodu blížiaceho sa konca funkčného obdobia členov Rady školy pri Materskej 

škole poslanci odvolávajú z členstva v Rade školy pri Materskej škole poslancov 

Jána Zajonca a Petra Lacha. OZ deleguje do tejto Rady školy poslancov Petra Lacha 

a Jána Tulušáka. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

       PROTI: žiadny poslanec  

       ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 








