
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 7.9.2020 v Spišskom Hrušove 
 

P r o g r a m rokovania 
  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Nakladanie s majetkom obce  

4. Správa hlavného kontrolóra 

5. Memorandum o spolupráci 

6. Rôzne 

7. Interpelácie poslancov 

8. Záver 
 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Prítomní poslanci: Marek Kočiš, Zuzana Legátová, Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, 

Ing. Peter Šofranko, Ing. Stanislav Kavulič 
 
Ospravedlnený: Milan Kočiš, MVDr. Ivana Slamená, Rastislav Múdry 
   

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: 20.30hod. 
 
K bodu č. 1 - Otvorenie 
 

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

Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov ObZ a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. 
 

Za zapisovateľku starostka obce určila pracovníčku OcÚ  p. Moniku Švačovú.  
 
Do návrhovej komisie starostka obce navrhla: p. Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač, Ing. Peter 
Šofranko 
 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: p. Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač a Ing. Peter Šofranko. 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: p. Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo p. Mareka Kočiša a Ing. Stanislava Kavuliča  za overovateľov zápisnice. 



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

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo program rokovania. 
 
K bodu č. 2  - Kontrola plnenia uznesení 
 
Starostka obce skonštatovala, že Uznesenia 1-19z predchádzajúceho ObZ sú splnené alebo sú v plnení. 
 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  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 
 

1. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech M.Chmuru a D.Šutyovej spočívajúcej v práve 
prechodu a v práve uloženia inžinierskych sietí na pozemku vo vlastníctve obce. 
 
- vysvetlila pracovníčka stavebného úradu Bc.M. Vdovjak 
- vydané stavebné povolenie/právoplatné 11.4.2018, ohlásenie drobnej stavby k inžinierskym 
sieťam,  
- bez prístupovej cesty nie je možné stavbu skolaudovať, 
- pozemok parcela registra C 979/11 a 979/58 je vo vlastníctve obce, 
- obec sa týmto nijakým spôsobom nezaväzuje vybudovať miestnu komunikáciu, 
- odvoz TKO – oprávnení z vecného bremena budú povinní svojpomocne odviesť konvy TKO 
k najbližšiemu zvozu odpadu, 
- obec sa týmto nezaväzuje vykonávať zimnú ani letnú údržbu na predmetnom pozemku – nakoľko 
t.č. nejde o miestnu komunikáciu, 
- poplatok za zriadenie vecného bremena uhradia oprávnení z vecného bremena, 
- povinným z zmluvy o zriadení vecného bremena bude obec, ktorá má povinnosť strpieť uloženie 
inžinierskych sietí na pozemku a povinnosť strpieť právo prechodu a prejazdu k pozemku p.Chmuru, 
D. Šutyovej,  
- je potrebné rozhodnúť, či budeme zriaďovať odplatné alebo bezodplatné vecné bremeno 
 

- návrh poslancov: zriadenie vecného bremena bezodplatne 
 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo. 
 

2. Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu rodiny Ing. 
Stanislava Kavuliča. 
- správny poplatok za zriadenie vecného bremena uhradia oprávnení z vecného bremena. 
- rod. Kavuličová si je vedomá, že na predmetnom pozemku je umiestnený hydrant 
- je potrebné rozhodnúť, či zriadime odplatné alebo bezodplatné vecné bremeno 



 
- návrh poslancov: zriadenie vecného bremena bezodplatne 

 
Hlasovanie: 

 Za:   5 poslancov /  Marek Kočiš, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  1 poslanec/Ing. Stanislav Kavulič 

 
ObZ schválilo. 
 

3. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy- p.Gotsch, Smižany, ktorý je vlastníkom pozemku 
nachádzajúceho sa pri detskom ihrisku 
- bezodplatná nájomná zmluva na dobu neurčitú – využívanie pozemku obcou s povinnosťou 
starostlivosti o pozemok/kosenie, údržba,  
- obec by tento pozemok zveľaďovala a využívala pre svoje potreby, možnosť uchádzať sa 
o zrevitalizovanie tohto pozemku cez projekt, 
 

Hlasovanie: 
 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     
 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 
 
K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra 
 
1. Kontrola dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania 
- kontrolované obdobie r.2019, 
- pravidlá používania NZF upravuje § 17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, 
- obec môže použiť NZF len na úhradu kapitálových výdavkov, 
- na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu sa môžu NZF v priebehu 
rozpočtového roka použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného 
rozpočtu, 
- podľa § 17 ods. 6 zákona môže na plnenie svojich úloh prijať NZF, len ak celková suma dlhu obce 
neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok NZF, 
vrátane úhrady výnosov a suma splátok zväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v prísluš. 
rozpoč.roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočt. roka znížených o prostriedky 
poskytnuté v prísluš. Rozpočt. roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EÚ a iné prostriedky 
získané na základe osobitného predpisu, 
 
Dlh obce 2019 
Skutočné BP predchádz. Rozpočt.roka 2018   1 061 381,72 € 
Hranica 60% skutočných BP roka 2018       636 829,03 € 
Záväzky vyplývajúce zo splácania istín spolu      300 000,00 € 
Časť istiny úveru ŠFRB, ktorá nebola krytá v ro2019 nájmom   0,00 € 
Iné záväzky (fondy)        0,00 € 
Ručiteľské záväzky spolu       0,00 € 
Celková suma dlhu         300 000,00 € 
Percento (%) zadlženia k bežným príjmom                                    28,27 % 
Možnosť prijatia ďalších úverových zdrojov      336 829,03 € 
 
Dlhová služba obce 2019 
Skutočné BP predchádz. Rozpočt.roka 2018   1 061 381,72 € 
Skutočné BP predch.roz.r.2018 upravené      572 076,55 € 
Hranica 25% skutočných bež.príjmov r.2018 upravených    143 019,14 € 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania    0,00 € 
Úhrada výnosov                604,66 € 
Celková suma dlhovej služby               604,66 € 



Percento (%) dlhovej služby       0,11 % 
Možnosť dlhovej služby        142 414,48 € 
 
Zhrnutie výsledkov kontroly: 
- obec dodržiava pravidlá návratných zdrojov financovanie 
- odstránenie nedostatkov: náklady na úroky neboli účtované na ťarchu účtu 562 a výdavky neboli účtovne 
evidované na podpoložke 651 002, 
- nedostatky boli odstránené. 
 
2. Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií 
- kontrolované obd. r.2019 
- postup upravuje zákon č.09/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, Smernica obce č.1/2017 
na zabezpečovanie postupu vybavovania sťažnosti a petícií, 
 
a) sťažnosti 
- v roku 2019 bola OcÚ zaevidovaná jedna sťažnosť, ktorú obec postúpila na vybavenie ZŠ Spišský Hrušov 
ako príslušnej na vybavenie tejto sťažnosti, 
- okrem tejto sťažnosti registratúrny systém obce eviduje za r.2019 ďalšie tri podania adresované obci ako 
sťažnosti, ktoré však podľa svojho obsahu neboli vyhodnotené a ďalej vybavované ako sťažnosti. 
 
b) petície 
- výkon petičného práva upravuje zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve, Smernica obce č.1/2017 na 
zabezpečovanie postupu vybavovania sťažnosti a petícií, 
- v roku 2019 nebola OcÚ zaevidovaná ani jedna petícia. 
 
 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 03/20020/OcZ. 
 

 
K bodu č. 5–Memorandum o spolupráci 
 
- žiadosť Slovenskej energetickej agentúry, zastúpenej Bc. Lukášom Hiričom, riaditeľom,  o uzatvorenie 
Memoranda o spolupráci, predmetom ktorého je príprava, realizácia a následná implementácia projektu 
„Tvorba lokálnych NUS vybraných obcí“, 
- účelom je spolupráca pri realizácií projektu s cieľom bezplatného vypracovania NUS pre obec,  
 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  schválilo. 
 
 
K bodu č. 6–Rôzne 

   
1. Účelový energetický audit 
- predmetom výzvy je vypracovanie účelových energetických auditov verejných budov s cieľom zvyšovania 
počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, 
Názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia 
potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci, 



- výška spolufinancovania projektu z oprávnených výdavkov 9 630,64 € predstavuje čiastku 481,03 €, 
financovanie neoprávnených výdavkov projektu 
 
Hlasovanie: Schvaľovanie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  schválilo. 
 
 
2. Zmena a doplnky Územného plánu obce č. 2 
- oboznámila Bc. M. Vdovjak, pracovníčka stavebného úradu 
- zákon určuje preskúmať schválený ÚP raz za štyri roky, 
- obec má územný plán z roku 2014, 
- možnosť uchádzať sa o dotáciu až do výšky 80% na vypracovanie týchto zmien a doplnkov UPN, ak by sa 
to stihlo do konca tohto roka, 
- vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa týmto bude zaoberať, zisťovať čo by bolo predmetom týchto zmien 
 
Hlasovanie: Schvaľovanie vypracovania Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 3 k ÚPO a začatie 
procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela a výkonu činnosti odborne spôsobilej osoby 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  schválilo. 
 
3. Obstaranie dodávateľa služby – vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce 
- je potrebné aktualizovať aj PHSR obce, 
- PHSR je spracovaný do roku 2020, preto je potrebné zapracovať víziu na ďalšie roky, 
- schválenie PHSR je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo ŠR a z doplnkových 
zdrojov 

 
Hlasovanie: Schvaľovanie začatia procesu verejného obstarávania na dodávateľa služby na predmet zákazky 
vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce SpišskýHrušov  

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

ObZ schválilo. 
 
 
4. Návratná finančná výpomoc 
– MF SR nám môže na základe žiadosti poskytnúť bezúročnú návratnú finančnú výpomoc do výšky výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 vzhľadom na koronakrízu, čo pre našu obec predstavuje  
sumu 27 641,00€, 
- NFV  môžeme použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu 
roka 2020, 
- predloženie žiadosti je do 31. októbra 2020 a poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. 
decembra 2020, 
- z dôvodu pandémie ochorenie COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024 a doba splácania 
je 4 roky, t.j. posledná splátka v roku 2027 
- návrh starostky použiť NFV na vybudovanie chodníka/odvodňovacieho rigola pri pozemku p. B.Kočiša – 
prepojenie ciest, 
- o tom, na čo sa finančné prostriedky NFV použijú poslanci rozhodnú neskôr 



  
Vyjadrenie hl.kontrolóra obce Ing. František Stanislav: vyjadrenie viď. príloha 

- obec spĺňa podmienky na prijatie tejto návratnej finančnej výpomoci 
 

Hlasovanie: 
 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     
 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ berie na vedomie Správu hl. kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci. 
 

Hlasovanie:Schvaľovanie prijatia  návratnej finančnej výpomoci vo výške 27 641,00 € 
 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     
 

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ  schválilo. 
 
 
5. Zmena rozpočtu 
 
Rozpočtové opatrenie č.4/20-viď. príloha 
- s RO č.4/20 oboznámila ObZ M. Švačová, účtovníčka, 
- rozpočtové opatrenie starostky obce zo dňa 19.6.2020 
- predmetom RO č.4/20 je zapracovanie do rozpočtu:  dotácie z UPSVaR na základe preplatených žiadosti 
                                                                                       zvýšené náklady na správu budovy OKŠ a ihriska 
                                                                                       zvýšené náklady na odstupne a odchodné v MŠ 
                                                                                       zmena rozpočtu ZŠ na základe oznámenia o pridelení  
                                                                                       a úprave fin.prost. z Okresného úradu Košice 
Celkové príjmy: 1 432 035,97 € 
Celkové výdaje:  1 432 035,97 € 
 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ berie na vedomie RO č.4/20. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 5-NFV/6-viď príloha 
- vzhľadom na  schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 27 641,00 €, je potrebné 
túto skutočnosť zakomponovať do zmeny rozpočtu na príjmovej strane rozpočtu 
 

 zníženie príjmov v položke rozpočtu 110 Dane z príjmov a kap.majetku / podielové dane 
v celkovej sume            - 27 641,00 €   na celkových 468 379,00 € 
 

 zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 
v celkovej sume            + 27 641,00 €  na celkových 27 641,00 € 
 

- celkový rozpočet sa pritom nemení 
 

Hlasovanie: 
 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  

Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     



 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo rozpočtové opatrenie č.5/20. 
 

Rozpočtové opatrenie č. 6/20-viď. príloha 
- s RO č.6/20 oboznámila poslancov M.Švačová, účtovníčka 
- predmetom úpravy je na strane príjmov zapojenie finančných prostriedkov z peňažných fondov v sume 
2 500,00 €, ktoré sa na strane výdavkov použijú na nákup DHM – škrabka do školskej jedálne, 
 

 zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 450 Príjmy z ost.fin.operácií – prevod z peňažných fondov 
v  celkovej sume  + 2 500,00 € 
 

 zvýšenie výdavkov: oddiel 09.6.0.1 Vedľajšie služby – školská jedáleň 
kategória 710 Obstaranie kapitálových aktivít/škrabka 
v celkovej sume   + 2 500,00 € 

 
Celkové príjmy: 1 434 535,97 € 
Celkové výdaje: 1 434 535,97 € 
 
Hlasovanie: 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo rozpočtové opatrenie č.6/20. 

 
6. Odovzdanie verejného vodovodu, kanalizácie a ČOV do majetku odbornej spôsobilej inštitúcie 

 
- obec je vlastníkom verejného vodovodu, ČOV a kanalizácie ale nie je ich prevádzkovateľom, 
- obec je povinná dodržiavať legislatívne ustanovenia a z toho vyplývajúce povinností, 
- každý mesiac sa platí poplatok za prevádzkovanie verejného vodovodu, ČOV a kanalizácie,  
- ďalej platíme sa rozbory, plány obnov, opravy a údržbu, 
- taktiež sa musia plniť povinnosti týkajúce sa štatistík a výkazov, 
- súčasný stav nie je vyhovujúci a ž si vyžaduje investície do opráv, 
- náklady na vodovod sú cca 30 240,41 € a na ČOV a kanalizáciu  cca 24 556,98 €, 
- ako vlastník by si to obec mohla zjednodušiť a previesť vybudovanú infraštruktúru do majetku odborne 
spôsobilej spoločnosti, ktorá má kompetencie na prevádzku a správu v súlade s platnou legislatívou, 
- týmto by bolo zabezpečené aj riadne fungovanie ČOV, kanalizácie a vodovodu, 
- poslanci mali na to rôzne názory, niektorí si myslia, že by sa to mohlo odraziť na zvýšených cenách 
vodného a stočného,   

 
Hlasovanie: Schvaľovanie začatia procesu odovzdania verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV do 
majetku odborne spôsobilej spoločnosti 

 Za:   3 poslanci /  Marek Kočiš,  Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko,     

Proti:  2 poslanci/Ing. Rastislav  Švač,  Ing. Peter  Šofranko 
 Zdržal sa:  1 poslanec/Ing. Stanislav Kavulič 

 
ObZ  neschválilo. 
 
7. Výzva – IROP Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
 
- predmetom výzvy MPaRV SR je aj budovanie nových cyklistických komunikácií a doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry, 
- po konzultáciách s projektantom a s VÚC je možné začať rokovať o možnosti výstavby cyklochodníka 
popri hlavnej ceste smerom do SNV, v dĺžke po starú domaňovskú cestu, 



 
Hlasovanie: zámer uchádzať sa o poskytnutie dotácie 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo zámer. 
 
 
8. Získanie dotácie na vybudovanie elektrických nabíjacích staníc 
 
- možnosť získať 5 000,00 € na vybudovanie elektrických nabíjacích staníc s 5% spoluúčasťou obce vo 
výške 250,00 € 
 
Hlasovanie: Schvaľovanie zámeru uchádzať sa o dotáciu s 5% spoluúčasťou 

 Za:   6 poslancov /  Marek Kočiš, Ing. Stanislav Kavulič, Zuzana Legátová,  
Rastislav Šofranko, Ing. Rastislav Švač,,  Ing. Peter Šofranko     

 Proti:  0 poslancov 
 Zdržal sa:  0 poslancov 

 
ObZ schválilo 
 
 
K bodu č. 7 –Interpelácie poslancov 
 
- poslanec Ing. R. Švač – montované telocvične 500 000,00 bez DPH 
- p. Marek Kočiš – priekopa pri bytovkách 
- p. Ing. Peter Šofranko - návrh zriadiť obecný podnik ako v susedných obciach 
- pán Milan Kočiš – chýba možnosť jednotlivé problémy riešiť na tvári miesta 
 
 
K bodu č. 8 – Záver 
 

V závere starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť na 
zasadnutí. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Marek Kočiš ............................................. 
 
Ing. Stanislav Kavulič............................................. 
 
 
Zapísala: Monika Švačová   
 
 
 
                                                                                                         JUDr. Adriana Tkáčová 
 starostka obce 
 
 
 
V Spišskom Hrušove,7.9.2020 


