
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.3.2021 v Spišskom Hrušove 
 

P r o g r a m rokovania 

  

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Nakladanie s majetkom obce 
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrušov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
5. Dodatok č. 9, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce 
Spišský Hrušov  

6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia  
7. Žiadosť o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu 
8. Žiadosť o poskytnutie príspevku z IROP 
9. Rozpočet obce 2021-2023 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.polroku 2021 
11. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti a nezávislého audítora z auditu 
12. Rôzne  
13. Interpelácie poslancov 
14. Záver 

 
 
Prítomní poslanci: Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Múdry, 

Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,  
Ing, Stanislav Kavulič od 17.40 hod. 

 
Ospravedlnení: Milan Strella  
   

Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe pozvánky starostky obce a jej vyvesením na úradnej tabuli 
obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Začiatok zasadnutia: 16.00 hod. 
Koniec zasadnutia:19.00 hod. 
 
K bodu č. 1 - Otvorenie 

 

Starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním 
poslancov a hostí. 

Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov ObZ a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
 

Za zapisovateľku starostka obce určila pracovníčku OcÚ  p. Moniku Švačovú.  
 
Do návrhovej komisie starostka obce navrhla: Mareka Kočiša, MVDr. Ivanu Slamenú a Rastislava 
Múdreho. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
Uznesenie bolo schválené. 

 

Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: Jaroslava Mikolaja a Zuzanu Legátovú 
 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     



 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 
Schválenie programu zasadnutia ObZ: 
 
Starostka obce prečítala program zasadnutia a dala ho schváliť. 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 
K bodu č. 2  - Kontrola plnenia uznesení 

 
Starostka obce skonštatovala, že Uznesenia z predchádzajúceho ObZ sú splnené alebo sú v plnení. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

K bodu č. 3 - Nakladanie s majetkom obce 

 
ObZ schválilo zámenu pozemkov s KSK z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
chodníkom. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 

Na základe podanej žiadosti bol schválený zámer prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Spišského 
Hrušova na poľnohospodárske účely za cenu min. 27,00 eur/ha/rok 
 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 
K bodu č. 4  - Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrušov o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce 
 

Starostka obce skonštatovala, že k návrhu VZN neboli v stanovej lehote vznesené žiadne pripomienky. ObZ 
vzalo túto skutočnosť na vedomie a schválilo VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 
Hlasovanie: 



 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 

 
K bodu č. 5  - Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa 
MŠ a školského zriadenia 
 
Starostka obce skonštatovala, že k návrhu VZN neboli v stanovej lehote vznesené žiadne pripomienky. ObZ 
vzalo túto skutočnosť na vedomie a schválilo Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2013. 

 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 

K bodu č. 6  - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 
 

Starostka obce predniesla poslancom možnosť obce rekonštruovať verejné osvetlenie v obci. Uviedla, že 
predmetom rekonštrukcie by bola samotná demontáž súčasného zariadenia a montáž nového ako aj 
správa a údržba verejného osvetlenia. Predpokladá sa demontáž rozvádzača verejného osvetlenia, 
svietidiel a montáž nového rozvádzača verejného osvetlenia, výložníkov, LED svietidiel, astrohodiny, 
regulácia osvetlenia v nočných hodinách, vypracovanie revíznej správy, bezodplatný servis a údržba 
osvetľovacej sústavy počas viazanosti zmluvy, bezpečnostné zásuvky pre vianočnú výzdobu, ich montáž 
aj demontáž. Keďže v obci sa pripravuje rekonštrukcia elektrického vedenia bolo by vhodné zrealizovať 
aj rekonštrukciu VO. Podľa jej slov je rekonštrukcia nutná aj z dôvodu bezpečnosti, čo nám bolo 
odporúčané aj listom OR PZ v Spišskej Novej Vsi. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú do 
70 000,- eur s možnosťou splácania mesačných splátok po dobu 10 rokov. Konečná cena, resp. výška 
mesačnej splátky bude závisieť od dohody s dodávateľom a finálnej podoby technického riešenia 
a individuálnych špecifík. Uviedla, že o vianočnej výzdobe vedieme diskusiu už dlhšiu dobu a nebráni sa 
jej. Hľadala však najefektívnejšie riešenie. To sa podľa nej naskytá pri návrhu rekonštrukcie verejného 
osvetlenia v obci, kde sa zadefinovala aj táto požiadavka. Nákup nových výzdob znamená aj doriešenie 
kompatibility so súčasným elektrickým vedením.  
K zámeru obce sa vyjadril aj hlavný kontrolór. Jeho stanovisko zobrali prítomní poslanci na vedomie. 
Zároveň schválili vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa PD. Tiež bola schválená 
samotná investičná akcia. 
 

Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov / Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
 
K bodu č. 7  -Žiadosť o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu 
 

Starostka obce informovala poslancov o výzve vyhlásenej Fondom na podporu športu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry“ č. 2020/001. Účelom výzvy je utváranie priaznivých a dlhodobo udržateľných 
podmienok nielen pre športovú reprezentáciu SR, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových 
talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov. Jednou zo základných podmienok 
poskytnutia dotácie je využívanie športoviska aj inými používateľmi – športovcami, športovými klubmi, 
resp. školou, čo musí ročne predstavovať aspoň 20 % celkovej skutočnej časovej kapacity využitia 
infraštruktúry.  V zmysle výzvy je žiadateľ povinný deklarovať 50 % spolufinancovania, musí predložiť 
právoplatné stavebné povolenie a mať min. začaté verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. 
V prípade poskytnutia príspevku, tento sa bude čerpať pri zachovaní princípu „pro rata“ (t.j. pri 
vyúčtovaní musí byť preukázané aj vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania). Príspevok bude 



poskytovaný priebežne. Projekt ráta s futbalovým ihriskom, tenisom, basketbalovým ihriskom 
a volejbalom. ObZ schválilo predloženie žiadosti, vstup do procesu VO a spolufinancovanie projektu.  

 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov / Milan  Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
K bodu č. 8  -Žiadosť o poskytnutie príspevku z IROP 
 

V rámci už vyhlásenej výzvy starostka obce navrhla zmeniť pôvodný zámer a požiadať o poskytnutie 
príspevku na osvetlenie priechodu pre chodcov a osadiť merače rýchlosti na vstupe a výstupe z obce. 
Uviedla, že je to potrebné aj z dôvodu súladu výzvy a predkladaného projektu, ktorý musí spĺňať 
základné kritérium, ktorým je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Spolufinancovanie žiadateľa 
je min. 5%. Obecné zastupiteľstvo schválilo vstup do projektu, ako aj spolufinancovanie projektu a vstup 
do procesu VO na výber dodávateľa prác. 

 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
K bodu č. 9  -Rozpočet obce 2021-2023 
 
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený v zmysle ustanovení zákona. K návrhu rozpočtu hlavný kontrolór 
predniesol svoje stanovisko, ktoré zobrali prítomní poslanci na vedomie. 
Rozpočet bol poslancami ObZ schválený.  
 

Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
 
V tomto bode sa zároveň schvaľovala účelovo viazaná dotácia vo výške 6 000,- eur pre Obecný klub 
športovcov.  
 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
Poslanci ObZ schválili aj poskytnutie účelovo viazanej dotácie pre občianske združenie Koscilek Miloj vo 
výške 1 000,- eur na účel zveľadenia okolia zrúcaniny a južne situovanej studničky.  
 
Hlasovanie 1: 

 Za:   4 poslancov / Rastislav Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav 
Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  3 poslancov / Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Marek Kočiš/ 

 
V rámci tohto bodu došlo k výmenám názorov. Ing. Peter Šofranko začal prezentovať vznik a zámer 
občianskeho združenia, v rámci ktorého ObZ oboznámil s dôvodom žiadosti o poskytnutie dotácie z RO. 
Poslanci ObZ, ktorí sa zdržali hlasovania v tomto bode, mali výhradu voči poslancom, prečo takéto aktivity 



neuskutočňovali počas funkcie poslancov ObZ pred ich vzdaním sa mandátov v decembri 2020. Taktiež 
prebehla otázka, prečo o ich zmýšľaní, vytvorení občianskeho združenia poslanci neupovedomili ostatných 
poslancov ObZ. Ing. P. Šofranko sa vyjadril, že sa stal predsedom komisie výstavby a vtedy spomenul, že 
plánujú vytvoriť občianske združenie pre zachovanie Koscílka. Diskusia prebiehala dlhšiu chvíľu, kým sa 
nepristúpilo k schvaľovaniu uznesenia. Výsledok hlasovania – schválené, ale došlo k omylu a vyhlásilo sa 
ako neschválené. Po zistení omylu bola vyhlásená 10 min. prestávka na prediskutovanie celej situácie a jej 
upokojenia. Starostka obce po konzultácii s p. kontrolórom došli k rozhodnutiu o opakovaní hlasovania. Bol 
predložený návrh na zopakovaní hlasovania o poskytnutí dotácie, s čím prítomní poslanci súhlasili. Na 
druhom hlasovaní už bol prítomný aj poslanec Ing. Stanislav Kavulič. 
 
Hlasovanie 2: 

 Za:   5 poslancov / Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo, Rastislav 
Múdry, Ing. Stanislav Kavulič/     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  3 poslancov / Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Marek Kočiš/ 

 
Poskytnutie dotácie bolo schválené. 

 
K bodu č. 10  - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.polroku 2021 
 
V tomto bode hlavný kontrolór predniesol plán svojej kontrolnej činnosti na prvý polrok roka 2021.  
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti. 
 

Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
K bodu č. 11  - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti a nezávislého audítora 
z auditu 
 
V tomto bode hlavný kontrolór predniesol správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, ktorú vzali prítomní 
poslanci na vedomie. Tiež bola predložená správa nezávislého audítora k z auditu konsolidovanej a 
individuálnej účtovnej závierky. Správy zobrali poslanci na vedomie. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   5 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  2 poslancov /Branislav Kunzo, Jaroslav Mikolaj/ 

 
 
K bodu č. 12  - Rôzne  
 

- V tomto bode bol predložený zámer dobudovania zábradlia pri chodníku pri MŠ z dôvodu 
bezpečnosti peších. Tento zámer bol schválený.  

- Bol zároveň predložený návrh na odpustenie poplatku za ŠKD za obdobie od 1.1.21 do 30.6.2021 
v prípade, ak dieťa nenastúpi do ŠKD ani jeden deň v mesiaci z dôvodu rizika spojeného 
s ochorením na COVID 19. Návrh bol schválený. 

- ObZ sa zaoberalo návrhom zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom. 
V zmysle návrh sa plánuje vymeniť starý kontajner na šatstvo za nový a zvýšiť počet na 2 kusy. 
Návrh zmluvy bol schválený.  

- ObZ sa tiež zaoberalo vyradením knižničných jednotiek z knižničného fondu obecnej knižnice 
v sume 62,71 eur. Vyradenie nepotrebných kníh bolo schválené. 

- Bolo schválené uznesenie na vypracovanie typizovaných RD v časti Lenkava. 
- Bolo zrušené uznesenie ObZ č. 9/8 z dôvodu jeho nenaplnenia a 9/22 z dôvodu jeho neaktuálnosti 



- Bolo schválené zapojenie sa do výzvy na poskytnutie dotácie na zníženie spotreby elektrickej 
energie pri prevádzke verejných budov a zapojenie sa procesu VO na predmet zákazky „Spevnené 
plochy a ich odvodnenie“.   

 
Hlasovanie: 

 Za:   7 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav 
Múdry, Rastislav Šofranko, Jaroslav Mikolaj, Branislav Kunzo,     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
Poslanci ObZ schválili poskytnutie dotácie pre rodinu Martina Klešča vo výške 500,00 eur. 
 
Posledným bodom rokovania bola žiadosť p. Jozefa Mikolaja  – dopravná situácia na ulici Kamenica 

 P. Mikolajovi bolo odovzdané slovo. Začal vysvetľovať ním podaný podnet k zastupiteľstvu, ktorý 
sa členil na 2 časti: 
1. Vec – riešenie problematiky prepojenia 3 ulíc na vyšnom konci obce. 

 Na začiatku prejavu zdôraznil, že o tento návrh má záujem celá ulica, takže je tam v mene všetkých 
občanov ulice Kamenica –zdôraznil že o to žiadajú, prosia občania bývajúci na ulici Kamenica. Vraj 
ešte v žiadnej dedine sa nestretol, aby ulice neboli prepojené. Žiadajú o výstavbu dvoch mostov do 
nosnosti 3,5 t, kde ulice majú byť spojené okruhom, dvojsmernou cestou. Prišiel s návrhom, že 
Ganovská ulica by sa dala rozšíriť – p. poslankyňa Legátová uviedla, že obojstranná cesta musí mať 
šírku 7 m, čo tam nie je možné zrealizovať. On však navrhol, že by sa odkúpili pozemky od p. 
Tatarka a Talpaša, oporným múrom by sa ich pozemky spevnili, čo by bolo plusom aj pre nich. 
Taktiež spomenul, že by sa dal urobiť oporný múr aj na strane p. poslanca J. Mikolaja.  

 Zdôraznil, že s inými možnosťami nesúhlasia, iba s tými, ktoré predkladá. Nesúhlasia s výstavbou 
chodníka, ani položením asfaltu okolo p. Lačnej.   

 Taktiež poznamenal, že prečo sa musí robiť výstavba chodníka okolo p. Bohuša Kočiša, že im to 
nestačí, iba jedine ak by sa tam urobila cesta – poznamenal, že to by ale bolo potrebné odkúpiť 
pozemok od p. Mikolaja a o odkúpenie sa má postarať obec.  

 P. Kunzo však oponoval, že cestu tam nie je možné zrealizovať, pretože by nad cestou bolo vysoké 
napätie, on však skonštatoval, že si to zisťoval cez príslušné orgány a bolo by možné tam vystaviť 
cestu. P. Z. Legátová však oponovala, že to nie je možné a že je potrebné dodržiavať aj ustanovenia 
zákonov.   

 Jeden z poslancov nechápal jeho záujem spájania ciest, keď on sám najčastejšie využíva ako 
dopravný prostriedok bicykel.  

 Taktiež hovoril, že o toto prepojenie žiadali ešte za funkcie p. starostu Butvína, kedy sa nič neriešilo, 
potom za funkcie starostky p. Frankovej, kedy sa vraj začalo riešiť vysporiadanie pozemku pri M. 
Mikolajovi, ktorý im vtedy chcel predať pozemok. No v dnešných dňoch už o to záujem nemá, 
pretože si nepraje aby mu niekto pozeral do záhrady – povedal jeden z poslancov. P. Mikolaj však 
dodal, že i jemu z cesty pozerajú do záhrady taktiež.  
 
2. Vec – prerušenie projektu Rekonštrukcie Zdravotného strediska v Spišskom Hrušove.  

 V tejto časti sa p. Mikolaj spýtal p. starostky, aký je dôvod riešiť Zdravotné stredisko. Občania vraj 
potrebujú riešiť iné dôležitejšie aktivity, ako je zdravotné stredisko. Slovne zaútočil na MUDr. 
Tkáča, ktorý bol prítomný na zasadnutí ObZ, že rekonštrukciu budovy zdravotného strediska nikto 
iný z občanov nepotrebuje, iba on. Zároveň však podotkol, že ľudia ho potrebujú a sú s jeho prácou 
spokojní. MUDr. Tkáč uviedol, že budova je v dezolátnom stave a nespĺňa základné atribúty 
poskytovania zdravotnej starostlivosti.  
Vyvrátil slová p. Mikolaja, a snažil sa mu vysvetliť, že ide nie o jeho potreby ako osoby, ale ako 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v prvom rade pre poskytovanie starostlivosti obyvateľom 
obce, ktoré sú hodné 21.storočia. P. Mikolaj žiadal vysvetliť presný zámer s budovou, po vysvetlení 
a oboznámení s cieľom rekonštrukcie zo strany starostky oponoval, že či občania potrebujú doktora 
gynekológie. Zdôraznil, že či cieľom projektu je pridružiť do obci ešte viac Rómov, kedy použil 
rečnícku otázku, či ich v obci už nie je dosť – všetci ostali udivení, kam touto rečníckou otázkou 
mieril. Takáto výmena názorov prebiehala cca 45 min. Po výmene názorov  oznámil p. starostke, že 
bola vytvorená petícia, ktorej je predsedom. Vyhrotenú situáciu starostka ukončila ukončením 
rokovania a poďakovaním prítomným poslancom za ich účasť na zasadnutí.  
P. Mikolaj výslovne žiadal, aby poslanci schválili ním prezentované návrhy. 
Poslanci zobrali jeho podnety na vedomie. 



 
K bodu č. 13 – Interpelácie poslancov  

 
Zo strany poslancov nebola podaná žiadna interpelácia. 
 
 
K bodu č. 14 – Záver 

 
V závere starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Jaroslav Mikolaj ............................................. 
 
Zuzana Legátová           ............................................. 
 
 
Zapísala: Monika Švačová   
 
 
                                                                                                         JUDr. Adriana Tkáčová 
 starostka obce 
 
 
 
V Spišskom Hrušove, 29.03.2021 


