
                                                     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. marca 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,  

                p. Karol Šamaj 

                p.  Mgr. Jaroslav Tarana 

                p. Martin Turčák 

                p. Anna Ďuratná 

                p. Ján Tarana 

 

Ďalší prítomní: p. Švaňová Anna 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Úprava rozpočtu 

4. Záver. 

 

1.Otvorenie 

   - starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom, 

poslanci jednohlasne schválili. 

 

2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

     Do návrhovej komisie určil:     p. Šamaj Karol, Mgr. Tarana Jaroslav 

          Overovatelia zápisnice:       p. Ďuratná Anna, p. Turčák Martin 

          Zapisovateľka:                     p. Šošková Dana 

 

3. Úprava rozpočtu 

    - starosta obce informoval o WC zariadení v kultúrnom dome, kde má pohostinstvo technickú  

       miestnosť,  

    - p. Turčák Martin – nemajú tam nič, je tam 1 WC, bolo by to lepšie, ale v akom stave je žumpa, či    

      by to kapacitne stačilo, 

- Starosta – bude sa robiť i kanál cez hlavnú cestu,, je len problém s Telekomom, plyn je 

tam zameraný, vypadá to, že je tam upchaté potrubie niekde v rúre, 

- p. Turčák Martin – treba pozrieť v akom je žumpa stave, či je vôbec funkčná,  

- p. Tarana Ján – na javisko by bolo potrebné tiež WC, aspoň prípravu alebo prichystať  

aj tam prívody na WC 

- p. Švaňová, informovala prítomných o úprave rozpočtu, podľa priloženého návrhu, 

- starosta – navrhuje, keď sa to prerobí, aby sa brala väčšia záloha, domácim o 30 € 

cudzím podľa zváženia p. poslancov, WC budú nové, treba to zamykať a nechať 

iba na akcie, 

- Ing. Tarana – treba zamykať dvere, nové medzi sálou a pohostinstvom keď už budú 

mať nové WC a musí byť niekto zato zodpovedný. 



Úpravu rozpočtu č. 3 poslanci OZ jednohlasne schválili. 

 

Nakoľko nebolo žiadnych pripomienok k uvedenému programu, starosta obce ukončil 

zasadnutie. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

p. Anna Ďuratná 

 

p. Martin Turčák 
 

 


