
Z Á P I S N I C A

Z  XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach

konaného dňa 16.12.2020 o 17,00 hod.

K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Aštary, privítal prítomných
poslancov a privítal aj splnomocnenkyňu vlády SR pre rómske komunity Mgr. Andreu
Bučkovú s jej tímom.
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice : 
Prítomní : Ing. Matúš Aštary, Ing. Matúš Baňas, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula, Ing. Stanislav
Petrik, Michal Roba, hlavný kontrolór Ing. Milan Marchevský 
Neprítomný: Marián Kendický 
Starosta obce Anton Aštary skonštatoval, že prítomných poslancov je 6  z celkového počtu 7 a
rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2 - Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil  Jána Mikulu a Michala Robu a za zapisovateľku  Moniku
Marusinovú. Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce a hneď
navrhol zmenu programu bod 22 Rôzne presunúť na začiatok ako bod 3, nakoľko je tu
prítomná splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Mgr. Andrea Bučková so svojim
tímom, chce jej udeliť slovo a Ing. Marchevský, hlavný kontrolór, navrhol doplnenie bodu
programu o bod Záznam z kontroly plnenia uznesení roky 2018-2020.  
Starosta obce dal hlasovať za program aj s navrhovanými zmenami.
Hlasovanie poslancov :    Za:   5 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba
Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : 1 - Ing. Stanislav Petrik
Poslanec Ing. Stanislav Petrik  sa vyjadril, že môžu ísť domov, nebol dodržaný postup pri
hlasovaní.

Starosta obce preto ešte raz prečítal program, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a dal
hlasovať, poslanci ho schválili.
Hlasovanie poslancov :    Za:   5 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba
Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : 1 - Ing. Stanislav Petrik

Starosta obce navrhol zmenu schváleného programu, presunúť bod 22 Rôzne ako bod 3,
nakoľko je tu prítomná splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Mgr. Andrea
Bučková, chce jej udeliť slovo a dal hlasovať. 
Hlasovanie poslancov :   Za:   5 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba 
Proti :  1 – Ing. Stanislav Petrik                                      Zdržal sa : nikto

Starosta obce, na návrh hlavného kontrolóra Ing. Milana Marchevského, navrhol zaradenie do
programu bod 22 Hlavný kontrolór obce -  Záznam z kontroly plnenia prijatých uznesení rok 
2018-2020 a dal hlasovať.



Hlasovanie poslancov :   Za:   5 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba 
Proti :  1 – Ing. Stanislav Petrik                                      Zdržal sa : nikto

K bodu 3 – Rôzne

Starosta obce Anton Aštary privítal splnomocnenkyňu vlády SR pre rómske komunity Mgr.
Andreu Bučkovú , ktorá  pri pracovnej návšteve v obci požiadala o možnosť vystúpiť svojim
príhovorom k poslancom  OZ ohľadom dôležitosti výstavby Komunitného centra. Starosta jej
udelil slovo. Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity poďakovala za možnosť
vystúpiť na rokovaní OZ Kojatice, vyjadrila, že prioritou SR je, aby Rómovia nežili
segregovane, vyjadrila sa aj k problematike výstavbe Komunitného centra v obci Kojatice. 
Príhovor splnomocnenkyne prerušil poslanec Ing. Petrik gestom na starostu obce, že jej
uplynuli 3 minúty na vyjadrenie. Splnomocnenkyňa bola nemilo prekvapená ,vzala to na
vedomie a dokončila svoj príhovor. Záverom sa ešte raz poďakovala poslancom za ich čas
a vypočutie. Následne starosta obce vyhlásil 5 min. prestávku,  aby sa  rozlúčil s hosťami
z úradu vlády SR. 

K bodu 4 – Kontrola prijatých uznesení

Starosta obce prečítal všetky uznesenia prijaté na rokovaní OZ z 27.10.2020, oznámil
poslancom, že príde Mgr. Bartek z firmy KOSIT a.s., Košice, vysvetlí ohľadom zberu
odpadu, smetných nádob na separovanie odpadu....
VKK boli v decembri pristavené.
Zmeny a doplnky ÚPN-O – urbanistická štúdia „Za Mostom“ je vypracovaná je
k nahliadnutiu.
Ing.Petrik – v akom štádiu je realizácia uznesenia zo 17.9.2020 ohľadom osadenia zrkadla na
zákrute v Šarišských Lužiankach - starosta obce – je to v riešení so SSC v rámci projektu
dopravné značenie v celej obci . 

K bodu 5 –  Vstup obce Kojatice do združenia VODANAŠA
Starosta obce – poslanci mali podklady na vstup do združenia VODANAŠA – združenie obcí
so sídlom vo Víťaze doručené mailom, vysvetlil, že ak chceme skolaudovať vybudovaný
miestny vodovod v rómskej osade je potrebné mať odborne spôsobilú osobu na jeho
prevádzkovanie, preto je potrebné odsúhlasiť vstup do združenia, potom dal hlasovať.
(Podklady na vstup do združenia VODANAŠA tvoria prílohu č.3 tejto zápisnice)
Hlasovanie poslancov :   Za:   5 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba 
Proti :  1 – Ing. Stanislav Petrik                                      Zdržal sa : nikto

K bodu 6 – Protest prokurátora podľa § 22, ods. 1, písm. a), § 26 zákona č.153/2001 Z. z.
o prokuratúre o zrušení Uznesenia – „Štatútu obce Kojatice“.

Starosta obce – protest prokurátora čítať nebude, poslanci ho mali tiež doručený.
Kópia protestu prokurátora tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.

K bodu 7 – Protest prokurátora podľa § 22, ods. 1, písm. a), § 26 zákona č.153/2001 Z. z.
o prokuratúre o zrušení Uznesenia – „Zásady hospodárenia s majetkom obce Kojatice“.

Starosta obce – protest prokurátora čítať nebude, poslanci ho mali tiež doručený.



Mgr. Baňas – na základe protestu prokurátora v bode 17 dnešného rokovania predkladajú na
schválenie Doplnok č.2 k Štatútu obce Kojatice a v bode 18 dnešného rokovania predkladajú
na schválenie Doplnok č.2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Kojatice.
Kópia protestu prokurátora tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.

K bodu č. 8 – Schválenie Cenníka za služby poskytované Obcou Kojatice, Obecným 
úradom Kojatice. 

Starosta obce -  nový návrh Cenníka za služby je zverejnený na stránke obce
www.kojatice.sk, poslanci nemali žiadne pripomienky ani návrhy, preto dal starosta hlasovať
o novom Cenníku s platnosťou od 1.1.2021. Návrh Cenníka tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov:    Za:   6 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik, Michal
Roba
Proti :  nikto                                                              Zdržal sa :   nikto 

K bodu č. 9 – Schválenie VZN č. 37/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Starosta obce - návrh VZN č. 37/2020 je zverejnený na stránke obce www.kojatice.sk , návrh
VZN tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Platnosť VZN od 01.01.2021, po diskusii poslancov
dal starosta hlasovať.  
Hlasovanie poslancov :   Za:   5 
Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik, Michal Roba 
Proti :  1 – Ing. Matúš Aštary                                      Zdržal sa : nikto

K bodu č. 10 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
a II. polrok 2021.

Starosta obce -  návrh plánu kontrolnej činnosti bol odoslaný poslancom mailom. Hlavný
kontrolór Ing. Milan Marchevský prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
a na II. polrok 2021 (návrh plánu tvorí prílohu č.8 tejto zápisnice), starosta dal hlasovať.
Hlasovanie poslancov :    Za:   5 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba
Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : 1 - Ing. Stanislav Petrik

K bodu č. 11 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021.

Starosta obce dal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý poznamenal, že posudzuje návrh
rozpočtu na rok 2021 z hľadiska metodiky a či je v súlade s predpismi. Jeho stanovisko bolo
zverejnené na stránke obce www.kojatice.sk od 27.11.2020 aj s návrhom na uznesenie.
Poslanci OZ vzali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie. (stanovisko tvorí prílohu č. 9
tejto zápisnice)
Hlasovanie poslancov :    Za:   5 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba
Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : 1 - Ing. Stanislav Petrik

K bodu č. 12 – Žiadosti.

http://www.kojatice.sk/
http://www.kojatice.sk/
http://www.kojatice.sk/


A) Žiadosť Futbalového klubu Kojatice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kojatice na rok
2021 vo výške 9 000 eur (kópia žiadosti tvorí prílohu č.10 tejto zápisnice). Poslanci
jednohlasne schválili poskytnutie dotácie v požadovanej výške na rok 2021 pre FK Kojatice.
Hlasovanie poslancov:    Za:   6 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik, Michal
Roba
Proti :  nikto                                                              Zdržal sa :   nikto 

B) Žiadosť ZO Únie žien Slovenska v Kojaticiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Kojatice na rok 2021 vo výške 800 eur (kópia žiadosti tvorí prílohu č.11 tejto zápisnice).
Nakoľko ZO ÚŽS Kojatice nemá vlastné IČO nemôže byť dotácia poskytnutá takou formou
ako pre FK. Poslanci jednohlasne súhlasili s poskytnutím finančných prostriedkov na rok
2021 pre ZO ÚŽS Kojatice inou formou.
Hlasovanie poslancov:    Za:   6 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik, Michal
Roba
Proti :  nikto                                                              Zdržal sa :   nikto 

C) Žiadosť občana obce o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Obce Kojatice
(kópia žiadosti tvorí prílohu č.12 tejto zápisnice) prečítal starosta obce. Poslanci po vzájomnej
diskusii  – ak budú pre obec výhodnejšie podmienky odporúčajú, aby starosta obce zistil
následné právne kroky k zmene nájomcu.

Prišiel p. Mgr. Bartek z firmy KOSIT a.s., Košice, starosta mu so súhlasom poslancov udelil
slovo. Oboznámil poslancov ohľadom možností zabezpečiť pre občanov nádoby na triedený
odpad, podmienky - ak sa bude viac triediť odpad budú častejšie vývozy separovaného
odpadu... Kosit ponúka nádoby na separovaný odpad na splátky, zmluva na 5 rokov....., nová
povinnosť obcí – separovať kuchynský odpad... vysvetlil možnosti separácie... podal aj iné
informácie a odpovedal na otázky poslancov.

K bodu č. 13 – Neinformovanie obecného zastupiteľstva o žiadostiach a sťažnostiach 
občanov 
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Starosta obce – keďže absolvoval 4 hod. výsluch na polícii v trestnej veci zneužívania 
právomocí verejného činiteľa aj v tejto veci žiadosti a sťažnosti, nebude sa k tomu vyjadrovať
pokiaľ nebude vyjadrenie z kriminálky.

K bodu č. 14 – Zmluva o dielo – „Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Kojatice“ – 
vysvetlenie 
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Starosta obce – pozrel si zastupiteľstvo, keď rokovali bez neho a pán Ing.Petrik zavádzal, že 
už sa raz robila rekonštrukcia strechy, čo nie je pravda, strecha sa robila, ale na inej budove 
školy. Čo sa týka projektu bola možnosť ako získať z MŠ SR finančné prostriedky na 
havarijné stavy, rekonštrukciu strechy, celý proces bol vykonaný v súlade so zákonom 
a výsledkom bolo nepridelenie financií, ktoré bolo oznámené listom od ministra školstva. 
Zmluva, ktorá bola v čase, riešilo sa to cez okresný úrad, odbor školstva...
V.Kočiš – vy zavádzate ľudí, v zmluve sa nespomína MŠ ani úrad odbor školstva, ale úrad 
ktorý už neexistuje a kto vyhlásil havarijný stav strechy?.. je to celé výmysel...



Ing.M.Aštary - Sú to budovy cirkvi a nie naše.. Do diskusie sa pridali aj ďalší poslanci, riešili 
aj vzťahy medzi obcou a arcibiskupským úradom, čo je cez právnikov v štádiu riešenia.

K bodu č. 15 – Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu obce Kojatice na rok 2021
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Starosta obce poprosil predkladateľa Ing. M. Aštaryho, predsedu finančnej komisii, aby podal
vysvetlenia ako dospel k týmto pozmeňujúcim návrhom.  
Ing. M.Aštary – dňa 27.10. sa dohodlo aj s hlavným kontrolórom, že sa stretnú a pripraví sa
rozpočet spoločne, navrhované stretnutie na 18.11. sa neuskutočnilo (poslaná SMS) a dňa
27.11. bol poslancom mailom doručený návrh rozpočtu na rok 2021 s tým, že môžu sa
stretnúť k rozpočtu počas pracovnej doby, keďže neboli pozvaní ku tvorbe rozpočtu, preto
rozpočet upravili podľa seba, veď my máme právomoci, my ho schvaľujeme a preto ho
upravili podľa seba a doručili na obecný úrad...Naša ochota z našej strany bola...
Starosta obce – žiadal komentár k položkám, vysvetliť zníženie výdavkov verejnej správy zo
112 000 eur na 100 000 eur, alebo zníženie sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi čo je
dotácia zo ŠR...
Ing.Petrik – lebo tak sme sa rozhodli...
Do diskusie sa pridali aj ďalší poslanci a hlavný kontrolór vysvetľoval zákon o rozpočtových
pravidlách.
Starosta obce aj napriek nesúhlasu dal hlasovať za predložené Pozmeňovacie návrhy
k rozpočtu obce Kojatice na rok 2021. 
Hlasovanie poslancov :   Za:   4 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ing. Stanislav Petrik,  
Proti :  2 – Ján Mikula, Michal Roba                          Zdržal sa : nikto

K bodu č. 16 – Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2021 
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Starosta obce, bez ďalšej diskusie, dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok
2021 so zapracovanými pozmeňujúcimi návrhmi z predchádzajúceho bodu programu. 
Hlasovanie poslancov :   Za:   4 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ing. Stanislav Petrik, 
Proti :  1 – Michal Roba                                               Zdržal sa : 1 – Ján Mikula

Ing. Matúš Aštary dal podpísať poslancom, ktorí hlasovali za, schválené Pozmeňovacie
návrhy k rozpočtu na rok 2021  (príloha č.13 tejto zápisnice) a schválený rozpočet na rok
2021 (príloha č.14 tejto zápisnice) a odovzdal ich zapisovateľke. 

K bodu č. 17 – Schválenie Doplnku č. 2 k Štatútu obce Kojatice
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Starosta obce požiadal predkladateľa Mgr. M.Baňasa o vyjadrenie. Vypracovali Doplnok č.2
k Štatútu obce Kojatice, opravili body, ktoré napadol prokurátor, prešlo to cez viac právnikov.
Starosta prečítal znenie uznesenia a dal hlasovať. 
Hlasovanie poslancov :   Za:   4 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ing. Stanislav Petrik, 
Proti :  nikto                                                        Zdržal sa : 2 – Ján Mikula, Michal Roba



K bodu č. 18 – Schválenie Doplnku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
Kojatice
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Starosta obce dal slovo Mgr. M. Baňasovi, ktorý ozrejmil pojem  najdôležitejšie úkony
týkajúce sa majetku obce. Starosta prečítal znenie uznesenia a dal hlasovať. 
Hlasovanie poslancov :   Za:   4 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ing. Stanislav Petrik, 
Proti :  1 – Ján Mikula                                               Zdržal sa : 1 –  Michal Roba

K bodu č. 19 – Zrušenie paušálu na pohonné hmoty pre súkromné motorové vozidlo
starostu obce
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Ing.S. Petrik - návrh dal on, keďže videl darovaciu zmluvu na osobné motorové vozidlo pre
obec.
Starosta s tým súhlasil, ani by peniaze neprijal  a dal hlasovať.
Hlasovanie poslancov :   Za:   6 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik, Michal
Roba 
Proti :  nikto                                         Zdržal sa : nikto

K bodu č. 20 – Vykonanie kontroly hlavným kontrolórom obce na neplnenie uznesenia
č. 115/10/2020 prijatého obecným zastupiteľstvom
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Starosta obce prečítal znenie uznesenia – jednalo sa o zverejnenie odmien poslancov za rok
2018 a 2019. 
Mgr. Baňas – zastáva názor, že všetci ktorí zastávajú verejné funkcie sú platení z verejných
financií a nechápe prečo, ak niekomu zanikne mandát, je potrebný jeho súhlas na zverejnenie.
Starosta obce -  postupovali sme podľa aktuálneho zákona tzv. GDPR a bez súhlasu sme
odmeny nezverejnili.  Hlavný kontrolór, ak mu dajú úlohu vyjadrí sa. Starosta obce dal
hlasovať - vykonanie kontroly hlavným kontrolórom na neplnenie uznesenia s termínom do
31.01.2021.
Hlasovanie poslancov :   Za:   5 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ing. Stanislav Petrik, Michal Roba 
Proti :  nikto                                                   Zdržal sa : 1 – Ján Mikula

K bodu č. 21 – Upozornenie prokurátora na porušenie zákona o obecnom zriadení
v postupe starostu obce a pre porušenie zákona o obecnom zriadení zo strany zástupcu
starostu obce
- bod programu doručený e-mailom Mgr. Matúšom Baňasom

Starosta obce vyzval predkladateľa Mgr. Baňasa. Mgr. Baňas sa vyjadril, že ide už o tretie
alebo štvrté upozornenie prokurátora, kde prokurátorka vyjadruje, že podľa § 12 zákona
o obecnom zriadení, ak nie je prítomný starosta obce zástupca starostu je povinný viesť
zastupiteľstvo.  
J.Mikula – akceptuje vyjadrenie prokurátorky a on si vo vlastnom záujme zistí, či je to
povinnosť alebo má možnosť odmietnuť viesť zastupiteľstvo bez porušenia zákona. 



K bodu č. 22 – Záznam z kontroly plnenia uznesení za roky 2018 - 2020
- doplnený bod programu na návrh hlavného kontrolóra

Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. M. Marchevskému. Bola mu uložená úloha, aj
keď na každom zastupiteľstve je bod programu Kontrola plnenia uznesení. Hlavný kontrolór
prečítal niektoré schválené uznesenia, z ktorých vyplývala nejaká sledovanosť alebo
dodržanie termínu. Väčšina uznesení nebola podpísaná starostom obce, kde starosta uplatnil
sistančné právo. Po prelomení – opätovnom schválení boli uznesenia napr. o schválení
pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu na rok 2020 a rozpočet na rok 2020 zapracované.  
Ing.Petrik – nebolo zorganizovanie stretnutia s PlastItaly ohľadom predaja budovy.
Marchevský – starosta nesúhlasí s predajom a využil sistančné právo.
J.Mikula – stretnutie sa uskutočnilo dohodli sa na oprave.
Poslanci začali v tomto bode diskutovať aj o iných záležitostiach, preto starosta ukončil tento 
bod.

K bodu č. 23 – Diskusia 
Starosta obce:

- Nemáme predsedu kultúrnej komisie, navrhnite niekoho do budúceho zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov :   Za:   4 
Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba 
Proti :  nikto                                          Zdržal sa : 2 –  Ing. Matúš Aštary, Ing. Stanislav Petrik

- Mikuláš – „ďakujem za pomoc a spoluprácu“ ....
- Nakúpená vianočná výzdoba 10ks za cca 2500 eur...

Ing. M.Aštary – na poslednú chvíľu ste kúpili sám bez nás, žiadne cenové ponuky netreba?.... 
J.Mikula – prebehla mailová komunikácia
Starosta obce - nemáme kronikára a knihovníka navrhnite do budúceho zastupiteľstva,

          - pivnica – zodpovednosť, doteraz sa nenašiel zodpovedný človek...
          - Fábia – čo s autom, rozmýšľajte...

Ľ.Kočiš – je za opravu auta a mohli by sme ho využiť
Ing.S.Petrik – ohľadom darovaného auta, treba začať viesť knihu jázd alebo nejaké GPS
Starosta obce – od kedy je auto, je zavedená kniha jázd
Ing. M.Aštary – pre ľudí treba dať vedieť, že je tu územný plán 
 Ing. S.Petrik – dať ho na stránku obce
Starosta obce – ak budeme mať v takej podobe, zverejnime
Starosta obce – každý bude pozvaný na verejné prerokovanie k územnému plánu, ale 
v dnešnej dobe to nie je možné.

K bodu 24 –  Záver.
Starosta obce poďakoval a poprial krásne a príjemné Vianočné sviatky a ukončil XX. 
rokovanie  obecného zastupiteľstva  približne o 20:10 hod.. 
Zasadanie OZ bolo  zaznamenané live audio-video  záznamom. Celý záznam zastupiteľstva je
online na stránke www.vafec.sk časť archív. 

Zapisovateľka:   Monika Marusinová  Overovatelia:  Ján Mikula 
Michal Roba 

Starosta obce:    Anton Aštary                                                                                                      
                                                                                                             

http://www.vafec.sk/

