ZÁPISNICA
Z verejného zhromaždenia občanov obce Hubošovce zo dňa 24.11.2012 so
začiatkom o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu v Hubošovciach
Prítomní:
Starostka obce :
Poslanci OZ :

Katarína Škvarlová
Igor Goč
Jozef Guman, Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin, Ing. Mária Smolková

Občania obce :
Iveta Ondrijová – zapisovateľka
Hendrichovský Cyril, Havrila František, Havrilová Mária, Gaži Peter, František Škvarla,
Begani Anton, Ondrija František, Inga Marcinová, Mikolaj Bartolomej, František Tomko,
Jozef Kočiš, Ing. Miroslav Tomčík, Jozef Sedlák, Maria Himičová , Anton Kazimír, Albert
Kazimír, Juraj Mikolaj, Jozef Malík, Vladimír Vojtko, Milan Mikolaj, Ladislav Miščík,
Štefan Bartoš

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
3. Verejná diskusia o prioritách rozpočtu na rok 2013
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1: Otvorenie
Verejné zhromaždenie otvorila a prítomných privítala starostka obce pani Katarína
Škvarlová. Všetkých oboznámila s programom zhromaždenia.
Informovala o legislatívnych zmenách zákona č. 582/2004 a účinnosti zákona od 1.12.2012.
K činnosti OZ v roku 2011 a 2012 uviedla nasledovné :
OZ v Hubošovciach rokovalo a stretávalo sa od svojho prvého rokovania dňa 27.12.2010
v roku 2011 nasledovne :
30.1.2011 OZ schválilo rozpočet obce na rok 2011, rokovací poriadok OZ a zásady
odmeňovania poslancov OZ.
17.2.2011 sa konal kontrolný deň na stavbe cesty a OZ na svojom mimoriadnom stretnutí
schválilo prijatie úveru od Dexia banky na prefinancovanie faktúr za výstavbu cesty
a vypracovanie ekonomickej štúdie na možnosti čerpania prostriedkov z eurofondov.
30.3.2011 OZ na svojom rokovaní uskutočnilo voľbu hlavného kontrolora obce a schválilo
cenovú ponuku predloženú firmou ROPO na dobudovanie žľaboviek v hornej časti novej
cesty a schválilo vypracovanie PD na spracovanie projektov z únie. Poslanci schválili
odpredaj motorového vozidla RENAULT 19 a schválili starostke používanie svojho
motorového vozidla na služobné účely za čo jej patrí paušalna náhrada 40 Eur mesačne.
Vedúca ŠJ predložila návrh na zvýšenie stravného v ŠJ o 0,6 centov, ktorý bol prijatý.
13.6.2011 sa OZ zišlo mimoriadne k vysporiadaniu pozemkov okolo novovybudovanej MK
všetci zúčastnení sa dohodli na odpredaji a aj odplate za predaj pozemkov. Touto cestou im
ďakujem za uvedomelý prístup.
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28.6.2011 sa konalo 4.riadne zasadnutie na ktorom bol schválený záverečný účet obce za rok
2010 a plán práce HK na II.polrok 2011, bola schválená úprava platu starostky po novelizácii
zákona od 1.6.2011.
22.8.2011 mimoriadne zasadnutie OZ schválilo VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ a o výške finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu, ktoré takisto
vyplynulo z legislatívnych zmien zákona.
13.12.2011 OZ rokovalo o rozpočte obce na rok 2012 ale ešte predtým sťub poslanca zložil
Ing. Emanuel Marcin, ktorý nahradil pani Mikolajovú Ľudmilu. Ďalej rokovalo o znížení
nájmu pre pohostinstvo z dôvodu nízkej návštevnosti o odpredaji nepotrebného materiálu
a ekonomickej situácii v obci.
V roku 2012 OZ rokovalo 3.5.2012, 27.9.2012 a na pracovnom stretnutí sa zišlo 14.11.2012.
Na svojich rokovaniach schválilo Správu o hospodárení obce za rok 2011, správu nezávislého
auditora, záverečný účet obce, plán práce HK na rok 2012, návrh zmien územného plánu
obce, školský vzdelávací program na tento školský rok, úpravu platu starostky, ktorá sa musí
prejednávať každoročne, informáciu o výške nákladov na výstavbu čakárne, odpredaj
nepotrebného materiálu a pod. Na svojom poslednom stretnutí rokovalo o návrhu VZN
o miestnych daniach a a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Práve z tohto dôvodu poslanci zvolali toto dnešné zhromaždenie, aby ste sa
k uvedeným návrhom mohli zodpovedne vyjadriť a prediskutovať dané témy.
Tým sa dostávame k druhému bodu programu a tým sú VZN. VZN sú pracované do štyroch
pre každú daň zvlášť.
1.VZN č. 1 o miestnej dani z nehnuteľnosti
2. VZN č. 2 o miestnej dani za psa
3.VZN č. 3 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
4.VZN č. 4.o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 1 – doterajšie sadzby dane :
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty – sadzba dane je 0,50 %navrhujeme zvýšiť na 0,60 %
záhrady sme mali sadzbu dane 0,43 % návrh je 0,50 %
zastavané plochy a nádvoria - 0,43 % návrh je 0,50 %
ostatné plochy sú zo zákona 0,50 ,
stavebné pozemky – 0,25 % , návrh je 0,50 % ale je tu priestor na diskusiu. Upozornila, že
podľa zákona najvyšia sadzba dane nesmie presiahnuť 5 násobok najnižšej sadzby dane
v obci.
Daň zo stavieb sa meni z 0,049 Eur na 0,50 Eur. Ostatné sadzby dane ostavajú ako boli
okrem sadzieb za priemyselné stavby a stavby na podnikanie zo sadzby 0,33 na 0,40 Eur.
Starostka uviedla na svojom príklade, že jej daňová povinnosť by sa zvýšila v priemere
o 5 EUR ročne. Vyzvala občanov aby sa k uvedenému vyjadrili. Ďalej informovala občanov
o výbere dani. Obec ročne vyberie na daniach z pozemkov 5 508 Eur, daň zo stavieb je
1200 Eur, Daň za psa bola vybratá v hodnote 425 Eur. V diskusii pán poslanec Anton Urban
doplnil starostku, že najvýraznejšie sa zvýši daň z ornej pôdy, ale väčšina občanov má
pozemky prenajaté takže za nich platí daň nájomca, takže zvýšenie sa ich až tak finančne
nedotkne. To isté potvrdil pán poslanec Jozef Guman, že on bez ornej pôdy bude platiť o
1,20Eur viac. Starostka upozornila , že vo VZN je § 8 a do hodnoty 2 Eura sa daň nebude
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vyrubovať, takisto upozornila na § 7 bod 3 v ktorom sa uvádza, že obec nebude poskytovať
oslobodenie od dane z nehnuteľnosti tak ako to umožňuje zákon.
VZN č. 2 o miestnej dani za psa :
Daň za psa sa bude meniť zo 6,64 Eur na 7,- Eur. Oslobodený od dani bude ZŤP občan ale
len nevidiaci a samostatne žijúci dôchodca nad 70 rokov. K uvedenému sa pán Kočiš opýtal,
či sa bude platiť za každého psa osobitne. Starostka mu odpovedala , že áno a on sa spýtal, či
je to možné skontrolovať. Samozrejme – odpovedala starostka.
3.VZN č. 3 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Starostka vysvetlila význam dane za uživanie verejného priestranstva a že v našej obci sa
uvedená daň nevyužíva, ale také VZN je potrebné. Sadzba je 0,50 Eur za každý začatý meter
štvorcový a každý začatý deň. VZN bude vyvesené a do schvaľovania ho môže každý občan
pripomienkovať.
4.VZN č. 4.o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Momentálne je poplatok 9 Eur za osobu a kalendárny rok. Cena vývozu odpadu sa v minulom
roku zvýšila o 7 % a v roku 2013 to bude o 3 %. Výnos z poplatku je 3762 Eur ročne a
vývoz nádob stojí ročne obec cca 4937 Eur. Obec má v súčasnosti 406 poplatníkov, 28
poplatníkov v obci nebýva, 17 poplatníkov pracuje v zahraničí alebo študuje, od platenia je
oslobodených 20 poplatníkov, počet poplatníkov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt ale za
odpad platia je 10 . Informovala o tom , aké sú sadzby za vývoz odpadu v okolitých obciach a
naša obec patrí medzi obce s najnižším poplatkom. Zmena dodávateľa zatiaľ neprichádza do
úvahy keďže firma Márius Pedersen je v súčasnosti najlacnejšia a aj najstabilnešia. V diskusii
sa občania vyjadrovali aj o možnosti návratu k žetonovemu systému, aby sa označila žetonom
plná nádoba aby sa vyvážali iba plné nádoby. Do úvahy prichádza aj zmena intervalu vývozu
odpadu z dvoch týždňov na tri týždne. Starostka informovala, že vývoz 1 nádoby stojí 1,23
Eur. Poslanec Jozef Guman navrhol tlačiť na dodávateľa aby znížili priemer váhy 1 nádoby,
keďže kontrolné jesenné váženie bolo 14 kg objem na nádobu.Návrh poplatku za vývoz
odpadu na 1 osobu na rok je 11 EUR. Ing. Tomčík sa spýtal pani starostky aké sú ročné
náklady na vývoz odpadu a či v nákladoch sú zahrnuté aj VOK. Starostka odpovedala, že
v sume nákladoch za vývoz TKO nie je zahrnutá suma za vývoz VOK a náklady na vývoz
malých nádob predstavujú sumu 4900 Eur ročne.Jozef Kočiš navrhol, aby sa ľudia naučili
separovať on už separuje roky a je zásadné za žetonový systém vývozu odpadu. Ing. Marcin
upozornil pána Kočiša, že aj za separovaný zber už dnes obec platí a to 1 Euro na obyvateľa a
rok. Poslanec Anton Urban upozornil prítomných , že návrat k žetonovemu systemu
predstavuje aj návrat k chorobám tohto systému, kedy sa žetony veľmi zneužívali. Poslanec
Jozef Guman a poslankyňa Ing.Smolková navrhli starostke vstupiť do jednania s firmou MP
na zníženie váhy nádoby. Po búrlivej debate žetonový systém bol zamietnutý.
Starostka potom prešla k druhému bodu programu a to . návrh rozpočtu na rok 2013.
Informovala o vlastných príjmoch ktoré sú v sume cca 119000 Eur ročne a o výdavkoch
ktoré obec má : a to na originálne kompetencie t.j. na materskú školu čo predstavuje sumu
ccca 30000 Eur ročne, mzdy a odvody sú v sume 42000 Eur ročne. Vyzvala občanov, aby
predostreli svoje návrhy , čo by bolo potrebné v obci vybudovať príp. opraviť vrámci svojích
možností. Pán Cyril Hendrichovský prišiel s návrhom opraviť ohradu cintorína v Jure. Pán
Guman odpovedal, že už na predošlých stretnutiach sme o tomto probléme diskutovali a je
potrebné to zrealizovať samozrejme za pomoci Farského úradu a občanov obce. Pán Havrila
František sa spýtal na opravu štátnej cesty medzi Jurom a Hubošovcami. Pani starostka
odpovedala, že neustále urguje na VUCke opravu tohto úseku cesty ale zatiaľ bezúspešne.
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Pán Albert Kazimír v diskusii povedal , že v obci je veľký problém s vodou, kanalizáciou, že
cestuje po Slovensku a vidí ako sa obce rozvijajú, ako sa všade stavia a buduje, iba u nás sa
nič nedeje.
Starostka obce k tomuto uviedla nasledovné : Projekt kanalizácie bol zmarený obcou
Gregorovce už za môjho predchodcu. Z envirofondu dostávajú dotácie na kanál aglomerácie
nad 2000 obyvateľov. V súčasnosti už len 5 percentná spoluúčasť na projekte výstavby by
obec finančne zložila,keďže by bolo potrebné zobrať úver a úver nám nedajú keďže ešte
nemáme splatené staré úvery. Prieskum na vodovod bol podľa mojich vedomostí robený
v lokalite Zimná studňa ale nevyhovuje. Treba uvažovať o inej lokalite aj tu očakávam Vaše
návrhy. Projekt kanalizácie netreba hádzať do koša,po konzultácii s odborníkmi je tento
projekt použiteľný.
Pan Škvarla uviedol, že naša obec určite nemá financie ani na prieskum vody a že to je
finančne náročné. Pán poslanec Marcin uviedol, že všetko sa odvíja od financii.
Pán Ing. Tomčík upozornil, že v minulosti sme sa nezapojili do projektu Čistej Torysy, a že je
to chyba predchádzajúceho vedenia obce ešte pred rokom 1998-2001 kedy sa naša obec do
tohto projektu nezapojila. Uviedol, že on po nástupe do funkcie bol na vodárňach a tam mu
povedali, že prečo sa naša obec do tohto projektu nezapojila, či vedenie obce spalo. Pán
poslanec Urban k tomu uviedol : Pokiaľ narážame na obdobie kedy bol starostom pán Himič,
my keď sa tu roztrhame, my nedokážeme urobiť toľko, koľko počas jeho funkčného obdobia
sa postavilo, či už bol potok vyregulovaný, most postavený, chodníky vybudované,
plynofikácia obce spravená, ostrovček postavený. My toľko financiíí už nikdy
nepreinvestujeme koľko sa investovalo v tomto období. Vládla konjuktúra a stačilo o financie
požiadať. Teraz však ideme z krízy do krízy a sme závislí na vysokej politike. Keď sa štátu
nedarí nedarí sa ani obci. Pýtam sa kedy sa už začne tomuto štátu dariť ? V súčasnosti vznikla
patová situácia- nie sú financie. Hovoriš pán Tomčík o období kedy som bol aj ja poslancom.
Otázka nie je postavená či sme tu spali alebo nespali. Možno že to bolo ďaleko od nás a my
sme do toho projektu nespadali. Bola tu skládka TKO ktorá sa udržiavala, elektrifikácia obce
sa uskutočnila, potom nám peniaze v rámci privatizácie vrátili a urobila sa miestna
komunikácia za tieto peniaze. Pán Himič urobil pe obec veľa a nikto už žiadny starosta už
toľko neurobí koľko urobil on. Pán Kočiš poznamenal, že nikto nehovorí , že pán Himič
neurobil nič pre obec, ale že návrh na čistú Torysu nebol podaný. Nikdy sme túto otázku
neprejednávali na zastupiteľstve a pýtam sa aj teba Jozef Sedlák, aj teba Jožko či si na niečo
také spomínaš, dodal pán Urban. Aj tu sme niekoľkokrát v tejto miestnosti boli a už sme
riešili, kde pojde kanál a doteraz sa to neuskutočnilo a zrazu to všetko krachlo.
Starostka obce ešte v krátkosti poinformovala o podaných projektoch a to hlavne na havarijnú
situáciu na streche školy a program obnovy dediny – schody do cintorína v Hubošovciach.
Zároveň uviedla, že posledné dva roky sme splácali dlhy a to hlavne na výstavbu miestnej
komunikácie Poľová, ktorej hodnota bola 175 056 Eur. Z PPA sme dostali sumu 148 827
Eur .Rozdiel činí 26 229 Eur z vlastných finančných zdrojov plus 4000 Eur úroky z úveru.
Zároveň obec splatila 6845 Eur za rekonštrukciu miestneho rozhlasu z roku 2008. Na konci
roka budeme so splátkami dlhov na nule a zostane len istina úveru na kultúrny dom. Nie je
pravda, že som obec prebrala so ziskom a to je aj vysvetlenie pre Vás keď sa pýtate prečo sa
obec nerozvíja. Máme vybudovanú novú cestu preto to nezahadzujme. V súčasnosti financie
v obci neposkytujú priestor na jej rozvoj aj keď vieme čo treba postaviť a vybudovať. Novú
cestu treba zokruhovať smerom na Nimarku, opraviť cestu v Jure pri zastávke a cestu pri
cintoríne v Hubošovciach a už bude treba opraviť aj cestu na ihrisko. Avšak rekonštruovať
cesty môžeme len cez programy únie a to až v novom programovacom období, ktoré začne
v roku 2014.
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Potom požiadal o slovo Ing. Tomčík. Vo svojom príhovore obvinil poslancov OZ
z podvodov a klamstiev a pracovníčku obecného úradu a starostku z rozumovej nevyspelosti.
Poukázal na niektoré skutočnosti ako napr. na dovoz kameňa podľa neho predraženého, lebo
on v minulosti zabezpečoval uvedenú službu spolu s pani Ing. Smolkovou podstatne lacnejšie.
Vyjadril svoj názor ohľadom VOK, že podľa jeho názoru nie sú prínosom pre obec a žeby
bolo vhodné zvážiť zakúpenie nádob na separovanie odpadu do každého domu na sklo aj
plasty a tým úšetríme za vývoz VOK. Označil cestovné náhrady , ktoré si uplatňuje starostka
obce vo výške 40 EUR mesačne za protizákonné a prenájom motorového vozidla Renault 19
na základe nájomnej zmluvy za podvod ako vyšitý. Zároveň označil prenájom pohostinstva
Stražan v období od 1.1.2011 do 30.4.2011 za nelegálny.
Pozn. autora : Zmluva o prenájme bola uzavretá na dobu neurčitú a skončila dohodou
obidvoch strán. Výpoveď, ktorá bola obcou daná ešte v septembri 2010 bola predbežným
opatrením súdu označená za neplatnú a bola aj súdom zrušená.Podľa novej výpoveda sa mal
nájom skončiť 31.12.2010. Keďže nebol žiadny záujemca o prenájom priestorov obec
nevyzvala pani Marcinovú na vypratanie priestorov a nájom pokračoval do 15.4.2011
v nezmenenej výške. Ďalej pán Tomčík napadol výšku odmeny pre starostku, ktorá bola
navýšená v júni 2011 o 10 %. a takisto sa pýtal aj na výšku odmeny pre zástupcu starostky.
Odpredaj motorového vozidla Renault 19 bez verejnej súťaže a bez znaleckého posudku a za
údajných 200 Eur tiež označil za protiprávny a nezabudol popritom uraziť osobu, ktorá auto
od obce odkúpila a označiť ju za problémovú.Vo svojom príhovore vysvetlil svoje pohnútky
v súvislosti s odpredajom traktora tesne pred skončením svojho funkčného obdobia. Údajne
za ním prišiel človek a upozornil ho na to, že traktor skončí na dvore nemenovaného poslanca
za šrotovú cenu a bude zrušený. Pozemok na starom cintoríne bude predaný blízkemu
poslancovi, predajňa jednoty bude zrušená. V snahe aspoň niečo uchrániť rýchlo konal a
predal obecný traktor. Pýtal sa či sme až taká vychýrená obec, že si môžeme dovoliť vianočnú
výzdobu za 2000 Eur. Preto navrhuje urobiť verejnu kontrolu nakladania s finančnými
prostriedkami obce a potom podniknuť kroky.
Odpoveď starostky :
k VOK – verejná súťaž. Služby za vývoz VOK nepresiahnu ročne 2000 Eur, preto nie je
povinnosť vyhlasovať verejnú súťaž . Som presvedčená, že je to hospodárne a takisto
potrebné aby sa veľkoobjemový odpad nepohadzoval v chotári obce. V súčasnosti už
frekvencia vývozov poklesla, kontajnery sa už tak nezaplňajú ako tomu bolo na začiatku.
Zadávanie podprahových zákaziek je upravené v § 102 zákona o verejnom obstarávaní, podľa
ktorého verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Paušál na auto: Poslancami OZ mi bolo schválené používanie súkromného motorového
vozidla na služobné účely, avšak suma mesačnej náhrady nesmie byť vyššia ako 40 Eur
včetne PHM. Podľa platného zákona by náhrada za prejazdené km bola oveľa vyššia ale
zákon č. 283/2002 Zb.z. o cestovných náhradach v par. 34 hovorí :Náhrady podľa tohto
zákona možno paušalizovať. Pri výpočte paušálnej sumy zamestnávateľ vychádza z priemerných
podmienok rozhodujúcich na poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov.
Ak sa zmenia podmienky, za ktorých sa paušálna suma určila, je zamestnávateľ povinný túto
sumu preskúmať a upraviť. Pri výpočte paušálnej sumy je zamestnávateľ povinný prihliadať na
zákonné nároky zamestnanca, ako aj na jeho oprávnené záujmy.Potom sa starostka spýtala pána
Tomčíka, koľko on si účtoval za používanie svojho auta, na čo nereagoval. Pán poslanec Urban
poznamenal, že v roku 2006 to bolo 87 000 Sk ročne.
Odpredaj auta : Z dôvodu značného opotrebenia a zastarania obecného auta som predložila
a poslancom návrh na jeho odpredaj,ktorý bol schválený a bol vyhotovený aj znalecký
posudok, ktorým ho znalec ohodnotil v septembri 2011 na sumu 250 Eur. Záujemca sa našiel
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až o rok neskôr a dohodla som sa na sume 200 Eur o čom som hneď na zasadnutí OZ
poslancov informovala. Auto bolo predané presne tak ako za tvojho pôsobenia traktor.
podľa § 9a ods. 8 písm. d/ zákona o majetku obcí - prevod hnuteľnej veci, ktorej zostatková
cena je nižšia ako 3500 ,- eur
- obecné zastupiteľstvo – schváli prevod podľa § 9a ods. 8 písm. d/ zákona o majetku obcí z
dôvodu prevodu hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 ,- eur, t.j. schváli
zmluvu (za cenu obvyklú ) nie je tu povinnosť vypracovať znalecký posudok ani vyhlasovať
verejnú súťaž, dodala starostka
Navýšenie odmeny: V roku 2011 došlo na návrh poslancov strany SAS k zmene zákona
č.253/1994 Zb.z.o právnom postavení o platových pomeroch starostov obcí.
Pri mojom nástupe do funkcie mi bol schválený minimálny mesačný plat v sume 1229 Eur a
po jeho valorizácii sa zmenil na 1260 Eur a aby bol zachovaný v pôvodnej sume došlo k jeho
navýšeniu v júni 2011.Plat zástupcu je stanovený podľa zásad odmeňovania v sume 2%
z môjho mesačného platu t.j. cca 25 Eur v hrubom. Smutné je , že môj predchodca nikdy
svojim voličom výšku svojej odmeny nepovedal - tá bola oveľa vyššia ako je v súčasnosti
moja. Dodala na záver starostka obce.Poukázala na skutočnosť , že v roku 2010 boli mzdové
náklady v obci 60000Eur ročne a v roku 2011 to bolo 42 000 Eur. Sami si to vážení občania
zrátajte.
Vianočné ozdoby : Po diskusii a dohode s poslancami a na návrh poslanca Jozefa Gumana,
bola zakúpená vianočná výzdoba obce. Uvedomujem si že to nie je lacné, ale prečo máme byť
jedna z posledných obcí našej veľkosti, ktorá výzdobu nemá. Je to estetické a aj občania z nej
majú radosť. Určite si ju po odchode z funkcie domov nevezmem. Šetrím nemalé finančné
prostriedky už tým , že sa znížil počet pracovníkov úradu a aj môj plat je nižší. Pán Guman
prispel sumou 500 Eur a keď to bude potrebné prispejú aj iní. Je to lepšie ako zaplatiť 2000
Eur za hromozvod na škole, ktorý tam dodnes nie je.
Debata bola búrliva a starostka obce upokojovala situáciu ráznym spôsobom načo pán
Tomčík poznamenal, že tak sa predstaviteľ obce nechová. Poslanec Igor Goč mu odpovedal
že má pravdu že predstaviteľ obce sa nechová tak, že hodí obecné insígnie na stôl pri
odovzdávaní funkcie. Na čo starostka dodala, že je to potupa a poníženie nie jej ako osoby ale
všetkých občanov obce a tých ktorí ju volili. Na záver dodala, že sa nabráni žiadnej kontrole,
lebo má svedomie čisté , ale keď si budú občania želať niečo zmeniť a prídu za ňou
s konštruktívnym návrhom nie s pletkami typu jedna pani povedala je ochotná každému
výjsť v ústrety.
Pán Jozef Kočiš navrhol zarovnať a zasypať výmoľ na Konopiskách a starostka to uvítala ako
konečne konštruktívny návrh. Pán Vladimír Vojtko povedal, že ohováraním a nadávaním nič
nedosiahneme a ža sa občania musia spojiť a nie hádať sa lebo len tam je cesta. Poslanec
Anton Urban mu na to odpovedal, že všetci sme už dávno spravili za všetkým hrubú čiaru len
pán Tomčík to nechce pochopiť.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zhromaždenie ukončila.
Za správnosť vyhotovenia
Katarína Škvarlová
starostka obce
Overil: Anton Urban,Jozef Guman

