
Zápisnica z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 8.6.2020 v Spišskom Hrušove 
 

P r o g r a m   r o k o v a n i a 
  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Nakladanie s majetkom obce  

4. Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2019 

5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 

6. Zmluva o dielo 

7. Informácia o vyhlásených výzvach 

8. Zmena rozpočtu 

9. Prejazd poľnohospodárskej techniky od domu č. 161 po Bio – plus  s.r.o. 

10. Interpelácie poslancov  

11. Záver 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prítomní poslanci: Marek Kočiš, Zuzana Legátová, MVDr. Ivana Slamená,  Rastislav Šofranko, 

Ing. Rastislav Švač, Rastislav Múdry, Ing. Peter Šofranko, Ing. Stanislav 
Kavulič 

 
Ospravedlnený: Milan Kočiš 
   

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: 17.00 hod. 
Koniec zasadnutia:   20.00 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 8 poslancov ObZ a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
 

Za zapisovateľku starostka obce určila pracovníčku OcÚ  p. Moniku Švačovú.  
 
Do návrhovej komisie starostka obce navrhla: Ing. Stanislava Kavuliča, MVDr. Ivanu Slamenú, p. 
Rastislava Šofranka 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Kavulič, MVDr. Ivana Slamená a p. Rastislav 
Šofranko. 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: p. Rastislava Múdreho a p. Zuzanu Legátovú. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  



MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo p Rastislava Múdreho a p. Zuzanu Legátovú za overovateľov zápisnice. 
 
Schválenie programu zasadnutia ObZ: 
Starostka obce prečítala program zasadnutia a dala ho schváliť. 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko    Múdry pdbehol 

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo program rokovania. 
 
K bodu č. 2  - Kontrola plnenia uznesení 
 
Starostka obce skonštatovala, že Uznesenia 1-6 z predchádzajúceho ObZ sú splnené. 
Ďalej informovala, že Uznesenie č. 7 a 22 z predchádzajúceho ObZ nie je splnené z dôvodu vypuknutia 
pandémie. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
K bodu č. 3  - Nakladanie s majetkom obce 
 

Žiadosť p. Stanislava Tkáča o kúpu pozemku v k.ú. Spišský Hrušov, č. parcely 280, ktorý je vo 
vlastníctve obce, bola prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí ObZ a bol schválený zámer 
o predaji pozemku. Žiadateľom bol na jeho vlastné náklady vypracovaný geometrický plán. Zámer 
bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli a webovej stránke obce, 
Záver Komisie výstavby, územného plánovania:  komisia dala kladné stanovisko, 
- otázka, či by nemalo byť v zmluve vecné bremeno – starostka: malo by to byť už následne 
v zmluve medzi dotknutými susedmi a nie v rámci predaja obce a p. S. Tkáča 

 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
„ObZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj časti pozemku v k.ú. Spišský Hrušov, 
novovytvorená parcela registra C, číslo parcely 280/2 – ostatná plocha, s výmerou 271 m2, ktorý bol 
oddelený na základe geometrického plánu č. 29/2019, ktorý vyhotovil p. Jozef Chovanec, geodet, 05302 
Klčov 91, IČO: 14370093 dňa 11.3.2020, a ktorý úradne overil Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny 
odbor dňa 17.3.2020, pod č. 170/2020 pre p. Stanislava Tkáča a manž. Jarmilu Tkáčovú, rod. Sonogovú,  
obaja bytom Spišský Hrušov č. 204, 053 63  Spišský Hrušov do ich BSM za kúpnu cenu 10,00 eur/1m2 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že  



- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľov, a to pozemku registra C, č. parcely 286, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie a rodinného domu súp. č. 204 postaveného na tomto pozemku, 

- predajom pozemku sa prispeje k zlepšeniu estetickej úrovne pozemku; 
- žiadatelia sa o prevádzaný pozemok dlhodobo starajú (kosia, zabezpečujú udržiavanie čistoty, zimnú 

údržbu); 
 
Majetkoprávne vysporiadanie: Bio – plus s.r.o. 
 

Na predchádzajúcom zasadnutí ObZ bola prerokovaná žiadosť spoločnosti Bio – plus s.r.o. 
ktorá  požiadala o majektoprávne vysporiadanie pozemkov a bol schválený zámer o predaji. 

Vzhľadom na to, že zo strany Bio plus s.r.o. došlo k zmenám a spol. Bio – plus s.r.o žiada 
o predaj ďalších pozemkov, je potrebný väčší časový priestor na preštudovanie novej situácie, na 
čom sa zhodla aj Komisia. Vzhľadom na tieto skutočnosti bol tento bod programu presunutý na 
nasledujúce rokovanie.  
 

K bodu č. 4 – Záverečný účet obce Spišský Hrušov za rok 2019 
 
a) So svojím stanoviskom k Záverečnému účtu obce Spišský Hrušov za rok 2019 oboznámil ObZ hlavný 
kontrolór obce Ing. František Stanislav. V záverečnom účte sú zhrnuté údaje o plnení rozpočtu, bilancia aktív 
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách. Hl. kontrolór konštatoval, že obec 
spracovala údaje o svojom rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu podľa zákona. Záverečný účet bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. Hlavný kontrolór 
odporúča ObZ záverečný účet schváliť bez výhrad.  
Stanovisko hl. kontrolóra je  prílohou tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie:   

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Spišský Hrušov za 
rok 2019. 
 

b) Schvaľovanie záverečného účtu obce Spišský Hrušov za rok 2019 
 
Hlasovanie:   

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 
 
ObZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Spišský Hrušov za rok 2019 bez výhrad. 

 
c) Vysporiadanie schodku rozporu za rok 2019: 
 
Schodok rozpočtu v sume 216 414,32 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov 
v sume 37 425,13 EUR  bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný : 

- z fondu rozvoja obce                           
- z  návratných zdrojov financovania     
- z finančných operácií                           

 
Zostatok  finančných operácií v sume  365 311,99 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume   253 839,45 EUR 



 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v sume 111 472,54 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu    
 
Hlasovanie:   

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu za r. 2019 v sume 216 414,32 € z návratných zdrojov 
financovania, z fondu rozvoja obce a z finančných operácií. 

 
d) Schválenie prevodu zostatku peňažných prostriedkoch na účtoch a v pokladnici k 31.12.2019/celkový 
výsledok hospodárenia na ostatné použitie vo výške 118 647,11 €:  
 
- tvorba rezervného fondu za rok 2019    vo výške  111 472,54 EUR, 
- tvorba fondu rozvoja obce za rok 2019 vo výške       7 174,57 EUR. 

- schválenie použitia: 

    a) prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky rozpočtu 
roku 2020  a odstránenie havarijného stavu majetku obce v roku 2020, 

   b) prostriedkov rezervného fondu, fondu rozvoja obce a kapitálových príjmov počas 
pandémie COVIC-19 na úhradu bežných výdavkov rozpočtu 2020. 
 

Hlasovanie:   
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 

ObZ schvaľuje prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladnici 
k 31.12.2019:    do rezervného fondu vo výške 111 472,54 € 

                                   do fondu rozvoja obce vo výške 7 174,57 € a použitie prostriedkov 
rezervného fondu a fondu rozvoja obce na kapitálové výdavky rozpočtu roku 2020  a odstránenie 
havarijného stavu majetku obce v roku 2020 a  prostriedkov rezervného fondu, fondu rozvoja obce 
a kapitálových príjmov počas pandémie COVIC-19 na úhradu bežných výdavkov rozpočtu 2020. 

 
e) Poslanci berú na vedomie: Zostatok k 31.12.2019: Rezervný fond: 45 616,77 EUR 
                                                                                     Fond rozvoja obce: 79 596,48 EUR 
                                                                                     Sociálny fond: 73,26 EUR 
 
ObZ zobralo na vedomie zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019. 
 
K bodu č. 5 – Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 
 
- oboznámil hl.kontrolór obce, 
- zverejnené na úradnej tab. obce a webovej stránke 
- tento plán kontrolnej činnosti je možné meniť a navrhovať kontroly podľa požiadaviek ObZ 
 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  



MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  schválilo Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 2.polroka 2020 a poverilo hl. kontrolóra 
obce  vykonaním schválených kontrol. 
 
K bodu č. 6 – Zmluva o dielo 

   
- možnosť získať dotáciu na výstavbu telocvične, je potrebné mať pripravenú spracovanú projektovú 
dokumentáciu 
- vysúťažený dodávateľ na projektovú dokumentáciu telocvične: ARLAND, s.r.o., SNV vysúťažená 
suma 19. 800 € s DPH. 
- poslanci trvajú na stretnutí s projektantom pri nákresoch projektu 
 

Hlasovanie:      Zmluva o dielo                    
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  schválilo uzatvorenie Zmluvy o dielo na dodanie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavbu s názvom: „Výstavba telocvične v obci Spišský Hrušov“ v rozsahu pre územné konanie, stavebné 
povolenie a dokumentáciu pre realizáciu stavby, so spoločnosťou ARLAND, s.r.o., IČO: 36 594 962, 
zastúpenou Ing. arch. Lukášom Mihalkom, Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves za cenu 19 800,- eur s DPH.“  
 

- schválenie zámeru obce uchádzať sa o finančné prostriedky na výstavbu telocvične a predloženia 
žiadosti 

 
Hlasovanie:    Schválenie zámeru predloženia žiadosti na podanie projektu                      

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  schválilo zámer predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Výstavba 
telocvične v obci Spišský Hrušov“. 
 
K bodu č. 7 – Informácie o vyhlásených výzvach 
  
1. Výzva na vodozádržné opatrenia: 31.8.2020 – max. do 200 000 €, 5% spoluúčasť 
 
Hlasovanie: Schválenie zámeru na predloženia žiadosti na podanie projektu a povinného spolufinancovania 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie 
projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ realizovaného v rámci výzvy poskytovateľa 
Ministerstvo životného prostredia SR, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62, prioritná os 2. Adaptácia na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie 
rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu 
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov žiadateľa. 
 



2. Výzva na výstavbu prístrešku na OKŠ: nová výzva – skúsime projekt podať opakovane 
 
3. Výzva na čistenie kanalizácie, rekonštrukcia ČOV – 5% spoluúčasť 
 
4. Rekonštrukcia - výmena el. stĺpov zo strany VSE - informácia 
 
K bodu č. 8 – Zmena rozpočtu 
 

Účtovníčka p. Monika Švačová oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením starostky obce 
č.2/20 z 12.3.2020. Sú tam zapracované zmeny rozpočtu do výšky 2 000,00 € a nevyčerpané účelovo 
určené finančné prostriedky z min. roka 2019. 
Rozpočtové opatrenie č. 2/20 berú poslanci na vedomie. 

Hlasovanie: 
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ zobralo na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 
 
Rozpočtové opatrenie č.3/20 – oboznámila poslancov účtovníčka p. Monika Švačová 
 
Predmetom úpravy je:   

 zvýšenie rozpočtu na strane príjmov zapojením finančných prostriedkov z peňažných 
fondov/Rezervného fondu  v sume 25 000,00 €, ktoré sa na strane výdavkov použijú na 
kapitálové výdaje na oddiely výstavba – dofinancovanie výstavby MK Lenkava, 

 na strane výdavkov dofinancovanie vybavenia ihriska MŠ z vlastných zdrojov v sume 
2 080,84 €, v súvislosti s dotáciou z Úradu vlády – budú na to použité fin. prostriedky 
presunuté z oddielu OKŠ na výstavbu prístrešku, 

 na strane výdavkov presun nákladov na oddiely cestná doprava na výstavbu parkoviska pri 
MŠ z bežných výdavkov na kapitálové v sume 1 500,00 €/spoluúčasť, 

 na strane výdavkov vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu telocvične pri ZŠ 
vo výške 20 000,00 € - budú na to použité fin. prostriedky presunuté z kapitálových 
výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 10 000,00 € a z bežných 
výdavkov z RO: MRK Mariaška vo výške 10 000,00 €. 

 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo rozpočtové opatrenie č.3/2020. 

 
Hlasovanie: odpúšťa poplatok na činnosť ŠKD v súvislosti s koronavírusom apríl – jún 
 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov odpustenie poplatku na činnosť školského klubu detí počas 
mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR dňa 12.03.2020 v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-
19 (koronavírus) za mesiace apríl, máj a jún 2020.  

 
K bodu č. 9– Prejazd poľnohospodárskej techniky od domu č. 161 po Bio –plus s.r.o. 



 
- tento bod programu zaradený do rokovania na základe podnetu poslanca ObZ p. Milana Kočiša a občanov 
z ulice smerom k Bio – plus/Mgr.M.Filip,Mgr.Filip st., Jozef Peták: upozornenie na prejazd nákladných áut 
s močovkou patriace spol. Tatra Agrolev, Levoča, ktoré sa vyvážajú na naše polia a znečisťujú tak životné 
prostredie, môže sa to dostať až do spodných vôd, je to zdokumentované – fotografie, video (predložené 
nebolo) 
- bolo potrebné kontaktovať orgány v trestnom konaní 
- nájsť riešenie na vyriešenie situácie 
- pozemky sú v správe SPF, sú uzatvorené zmluvy s občanmi nie s obcou 
- občania si majú zvoliť svojho zástupcu, aby v ich mene tento problém riešil 
Hlasovanie: 

 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ berie na vedomie informáciu  o prejazde poľnohospodárskej techniky spoločnosti TATRA – 
AGROLEV cez územie obce. 

 
K bodu č.10 – Interpelácie poslancov  
 

1. Na základe podnetu občanov, poslanci diskutovali o vývoze močovky a neznámeho 
cisternovaného odpadu na polia v kat. obce Sp. Hrušov. 

 
2. Poslanec Ing. Peter Šofranko informoval o záveroch zo zasadnutia Komisie výstavby, územného 

plánovania, správy majetku a rozvoja extravilánu obce s dôrazom na lokalitu Koscilek konanej 
8.6.2020. 
 

3. Návrh na počty prijímaných žiakov do ZŠ v šk. roku 2020/2021 
 

Hlasovanie: 
 Za:   8 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 
Rastislav Múdry,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 
 
ObZ zobralo informáciu o počte prijímaných žiakov na vedomie.  

 
K bodu č. 11 – Záver 
 

V závere starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť na 
zasadnutí. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 Ing. Rastislav Múdry       ............................................. 
 

Zuzana Legátová             ............................................. 
 
Zapísala: Monika Švačová   
 
 
                                                                                                         JUDr. Adriana Tkáčová 
 starostka obce 
 
 
V Spišskom Hrušove,  8.6.2020 


