Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 6.12. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý sa
riadil programom rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Pripomienky a návrhy občanov
5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Margecany
7. Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva – WasteServis
s.r.o
8. Zmluva o spolupráci pri vybudovaní optickej siete – Towercom, a.s.
9. Rozpočtové opatrenie č. 8,9,10
10. Predloženie žiadosti projektu „Výstavba detského ihriska v Rolovej Hute“
11. Nájomná zmluva na pozemky pre Detské ihrisko v Rolovej Hute
12. Došlé žiadosti
13. Rôzne - zloženie zásahového družstva DHZO
14. Diskusia
15. Schválenie uznesenia
16. Záver
K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a prečítal
program. Prítomných bolo 7 poslancov, Ing. Jaroslav Vaščura a Ing. Dušan Jakubišin sa
ospravedlnili z dôvodu práceneschopnosti. Program schválený.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 2 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení JUDr. Ľubomír Šima a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Ing. Radovana Bobaka a Miroslava Zvirinského.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Ing.Novotová konštatovala, že na ostatnom zasadnutí nebolo pre starostu prijaté žiadne
poverujúce uznesenie.

Uznesenie OZ č.26/2021/A-1
OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25.10.2021.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu číslo 5 - Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
Pracovník OcÚ Ing. J. Jakubišin oboznámil poslancov s výsledkami hlasovania osobitnej
komisie pre prideľovanie obecných nájomných bytov.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-1
OZ schvaľuje nájomcu v obecnom bytovom dome Školská 594/2A Margecany, byt č.7, s
účinnosťou od 1.1.2022 a to:
- Peter Vaško, bytom Obchodná 9 Margecany.
V prípade, že schválený nájomca odmietne predmet nájmu, postupuje predmet nájmu na
náhradníka v poradí:
1. náhradník: Vladimír Ivan, bytom Hôrka 13 Margecany
2. náhradník: Jaroslav Tokarčík, bytom Vojanského 112, Spišské Vlachy
3. náhradník: Ján Brutovský, bytom Kluknava 356
4. náhradník: Božena Godlová, bytom Železničná 7 Margecany
5. náhradník: Eva Olejárová, bytom Stará 68 Jaklovce
6. náhradník: Marta Tomašová, bytom Kluknava 376.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 6 - VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Margecany
Pracovníčka OcÚ Mgr. Staržecová predstavila navrhované zmeny a zvýšenie niektorých daní
a poplatkov. Zdôvodnila potrebu zvýšenia poplatku za komunálny odpad vzhľadom na
zvyšovanie všetkých položiek, ktoré ho ovplyvňujú. Zvýšenie je nutné, možno ani nepokryje
náklady obce na likvidáciu KO.
Starosta: Keď sme sledovali nárast vstupov – inflácia, minimálna mzda, pohonné hmoty,
elektrina, plyn... vyšla potreba navýšiť poplatok za KO o cca 15% na 25€ /osobu/rok. Od
nového roka bude predpokladáme v prevádzke triediaca linka v Hincovciach, kde sa náklady
na prevádzku vrátane platieb za vyseparované komodity pre odberateľov zatiaľ dohadujú.
Rovnako nie je jasné, aký bude poplatok za uloženie tony odpadu na skládku. Podmienky
Ekoveru zatiaľ nepoznáme, nemáme k dispozícii návrh ročnej zmluvy. Návrh VZN vyšiel
z pracovného stretnutia poslancov OZ.
Poslanec Šima: aký je dôvod zvyšovania dane v § 3? Týka sa to aj našich občanov na Kozinci?

Starosta: minulý rok bola zvýšená sadzba pri lesných porastoch, chceli sme to zjednotiť s daňou
z pozemkov.
Šima: navrhujem do ust. § 6 VZN za bod 2, vsunúť samostatný bod 3, s tým, že ostatné sa
označujú za body 4 až 10, v znení : " Obec Margecany v súlade s ust. § 17, ods.2, písm. k) a
ust. § 17, ods. 3, písm. d) zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach oslobodzuje od
dane z pozemkov, od dane zo stavieb a od dane z bytov:
pozemky, stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú občania ( FO ) v hmotnej núdzi,
alebo FO, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP so sprievodcom, alebo FO trvalo odkázané na
komplexnú starostlivosť inou osobou, ak tieto pozemky, resp. stavby na bývanie a byty, slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu alebo trvalé bývanie."
Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane podľa ods.3, predložením LV, preukazu
osoby ZŤP so sprievodcom, rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní trvalej invalidity a
doložením odborného posudku posudkového lekára Soc.poisťovne preukazujúceho rozsah
trvalého zdravotného postihnutia, resp. potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o
trvalej odkázanosti na komplexnú starostlivosť inou osobou."
Staržecová: navrhované zníženie daní pre osoby ZŤP je už v návrhu VZN zahrnuté, inak to nie
je v zmysle zákona možné.
Hlasovanie o návrhu: za: 2 (Šima, Kováč), proti: 2 ( Mondry, Bobák) , zdržal sa: 3 ( Novotová,
Zvirinský, Fidler). Návrh nebol schválený.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-2
OZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Margecany.
Hlasovanie: za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 7 - Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva –
WasteServis s.r.o
Ing. Machilová: mali sme uzavretú zmluvu s firmou Odpad-servis, dali výpoveď, prihlásila sa
fa WasteServis s.r.o, poskytovať službu bude za 103€ / mesačne.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-3
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva
so zhotoviteľom WasteServis s.r.o. Košice.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 8 - Zmluva o spolupráci pri vybudovaní optickej siete – Towercom, a.s.
Ing. Magda: Pod Horou územím prechádza optická sieť Telecomu čo nám spôsobuje problém
pre jednotlivých infraštrukturálnych investíciách. V obci sa realizuje optická trasa
Towercomom, vedenie bude prechádzať z Margecian do Jakloviec, bude teda prechádzať cez
Ružín. Podvŕtať priehradu je viac menej náročné, je možnosť umiestniť optický kábel na
našu cyklolávku. Stavebný úrad Margecany v územnom rozhodnutí súhlasí s využitím lávky,
ak Towercom uskutoční prekládku optiky Pod Horou. Zmluva je našim právnikom
pripravená a bola zaslaná Tawercomu na odsúhlasenie. Je ešte potrebné podpísať zmluvy
medzi jednotlivými stranami ( Towercom, Telecom, obec Margecany).

Starosta: optika prechádza teraz aj cez budúce multifunkčné ihrisko pri TJ, prekládka celej
potrebnej trasy optiky stojí cca 80 tis.€. Ak by sa to podarilo, bude to veľký prínos a posun
v budovaní infraštruktúry Pod Horou, hlavne to umožní realizovať prístupové cesty podľa PD
a odľahčí to procesy výstavby.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-4
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri vybudovaní optickej siete – Towercom,
a.s., Bratislava.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 9 - Rozpočtové opatrenie č. 8,9,10
Ing.Machilová: v rozpočtovom opatrení č.8 ide o štátne prostriedky, OZ ho berie na vedomie.
Po položkách prešla príjmy i výdaje.
Uznesenie OZ č.26/2021/A-2
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Ing.Machilová: v RO č. 9 ide o štátne prostriedky účelovo viazané.
Uznesenie OZ č.26/2021/A-3
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 9.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Pri rozpočtovom opatrení č. 10 prešla Ing.Machilová jednotlivo všetky položky RO,
navyšované boli najmä daň z príjmov a príjem z predaja pozemkov, na strane výdavkovej
vysvetlila dôvod navýšenia alebo zníženia každej položky a použitie.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-5
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 10 - Predloženie žiadosti projektu „Výstavba detského ihriska v Rolovej
Hute“
Pracovník OcÚ Mgr. Stano: Máme zámer podať žiadosť o dotáciu na vybudovanie detského
ihriska v Rolovej Hute v rámci výzvy MPSVR. Žiadať môžeme max. 50 tis. € s 10%
spolufinancovaním. Predpokladaná cena prvkov detského ihriska bude cca 36 tisíc, prvky sa
dajú vybrať z predloženej ponuky.
Kováč: prečo táto lokalita?
Starosta: cesta do Rolovej je využívaná ako prechádzková trasa, na jej konci na mieste
terajšieho parkoviska pod Karenom chceme oddychovú zónu. Teraz sa upravuje breh Ružína,
v rámci projektu OZ Margecianské fajnoty čistí sa od náletových drevín, čo cestu zatraktívni.
KSK plánuje na Ružíne vybudovať niekoľko mól, možné je umiestnenie v Rolovej. Predbežne
je dohoda s vlastníkom pozemku o prenájme pozemku na vybudovanie ihriska. Plochu na

parkovisko si prenajmeme od SVP. Zvažovali sme umiestnenie ihriska aj v Margecanoch, ale
pred nedávnom sme uvádzali do užívania novovybudované atraktívne oddychové centrum pri
bytovom dome, kde je aj detské ihrisko s mobiliárom, alebo pred pár mesiacmi sme pri bytovom
dome v Olši vybudovali detské preliezky, tak nakoniec rozhodnutie padlo na Rolovú hutu.
Treba mať stále na mysli aj otázku dispozície plochy, či pozemku na realizáciu tohto projektu.
Šima: navrhol umiestniť ihrisko na inom mieste, napr. v časti Olše, v obci.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-6
OZ schvaľuje
a/ predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Priestor na socializáciu
a inklúziu detí Margecany – Rolova Huta“ v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR s názvom (§ 9b) - 2022 - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny, ktorého
cieľom je vytvoriť priestor na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska.
Maximálny celkový rozpočet projektu je 55 555,55 €, maximálna výška požadovanej dotácie
50 000 €.
b/ spoluúčasť na projekte „Priestor na socializáciu a inklúziu detí Margecany – Rolová Huta“
vo výške 10 %, t.j. maximálne 5 555,55 € a zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2.
K bodu číslo 11 - Nájomná zmluva na pozemky pre Detské ihrisko v Rolovej Hute
Stano: s vlastníkmi súkromného pozemku sme dospeli k dohode o prenájme pozemku, na
ktorom má stáť detské ihrisko, za 1€ /rok /parcelu.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-7
OZ schvaľuje prenájom pozemkov v súkromnom vlastníctve pre účely realizácie projektu
„Priestor na socializáciu a inklúziu detí Margecany – Rolova Huta“ na dobu 6 rokov s výškou
nájmu 1 €/rok za každú parcelu:
● parcela C – KN č. 280/12, vlastník: Henrich Papcun, druh pozemku: ostatná plocha
o výmere 250 m2 nachádzajúcej sa v obci Margecany, zapísanej na LV č. 47 vedenom
Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom, okres Gelnica, kat. územie Rolova Huta.
● parcela C – KN č. 280/21, vlastník: Henrich Papcun a Monika Papcunová, druh pozemku:
ostatná plocha o výmere 250 m2 nachádzajúcej sa v obci Margecany, zapísanej na LV č. 963
vedenom Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom, okres Gelnica, kat. územie
Rolova Huta.
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-8
OZ schvaľuje prenájom pozemkov pre účely realizácie projektu „Priestor na socializáciu
a inklúziu detí Margecany – Rolova Huta“ na dobu min. 6 rokov za obvyklých nájomných
podmienok:

● časť parcely C – KN č. 280/7, vlastník: Slovenská republika, správca: Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p., druh pozemku: ostatná plocha o výmere 481 m2 nachádzajúcej
sa v obci Margecany, zapísanej na LV č. 270 vedenom Okresným úradom Gelnica,
katastrálnym odborom, okres Gelnica, kat. územie Rolova Huta.
● časť parcely C – KN č. 249/2, vlastník: Slovenská republika, správca: Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p., druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2 ,
nachádzajúcej sa v obci Margecany, zapísanej na LV č. 270 vedenom Okresným úradom
Gelnica, katastrálnym odborom, okres Gelnica, kat. územie Rolova Huta.
Hlasovanie: za: 5, proti: 1, zdržal sa: 1.
K bodu číslo 12 - Došlé žiadosti
a/ Ing.Machilová: dostali sme žiadosť z Okresného súdu SNV o voľbu prísediacich na súde,
pretože končí obdobie, na ktoré boli zvolení. Navrhnutí sú opäť Ing. Holotňák a p. Dubecká.
Uznesenie OZ č.26/2021/C-1
OZ volí do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves na funkčné obdobie
2022 – 2026 Ľudmilu Dubeckú , bytom Školská 138/7 Margecany.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.26/2021/C-2
OZ volí do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves na funkčné obdobie
2022 – 2026 Ing. Dušana Holotňáka , bytom Hôrka 562/22 Margecany.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
b/ žiadosť Miroslava Figeľa, Prešov o odpredaj obecného pozemku
Magda: bol schválený zámer odpredaja pre žiadateľa p. Figeľa a manželku, je už vypracovaný
GP, možno schváliť odpredaj.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-9
OZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to časť parcely registra C
KN č. 128/1, ostatná plocha, k. ú. Rolova Huta ako novej parcely C KN č. 128/258, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2 , podľa geometrického plánu č.
34 605 045 – 81/2021 zo dňa 10. 8. 2021, overený Okresným úradom Gelnica dňa 24. 8. 2021
pod č. 144/2021 ako pozemku zastavaného stavbou a priľahlého pozemku k stavbe –
rekreačná chata s. č. 925 na parcele C KN č. 128/236 vo vlastníctve kupujúcich pre Miroslava
Figeľa a manželku Helenu rod. Hrončákovú, Prostějovská 3, 080 01 Prešov. Predajná cena je
stanovená na 27 €/m2 a je splatná ku podpisu kúpnej zmluvy. Vklad do katastra nehnuteľností
zrealizujú a uhradia kupujúci.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 13 - Rôzne - zloženie zásahového družstva DHZO
a/ Mgr.Staržecová predniesla návrh veliteľky DHZO na zmenu zloženia zásahového družstva,
ktoré má 10 členov.

Uznesenie OZ č.26/2021/B-10
OZ schvaľuje zloženie zásahového družstva DHZO a to: Anna Hicárová, Jozef Salamon,
Radovan Grega, Peter Vaško, Jozef Blaho, Ľubomír Buchlák, Marcel Kišš, Tatiana
Štencelová, Radovan Verba, Martina Hromotová.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
b/ Ing.Machilová oboznámila poslancov so správami nezávislého audítora. AV Audit, s.r.o.
uskutočnila audit individuálnej účtovnej závierky Obce Margecany a konsolidovanej účtovnej
závierky. Obsahuje Súvahu k 31.12.2020, Výkaz ziskov a strát a Poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad, aj Finančné výkazy. Audítor konštatuje, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce a výsledku jej
hospodárenia. Všetky dokumenty sú uložené v registri účtovných závierok.
Uznesenie OZ č.26/2021/A-4
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora – AV Audit s.r.o. Spišská Nová Ves
k účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
c/ Ing.Machilová: v r. 2019 sme TJ Lokomotíva Margecany poskytli prostriedky na nákup
autobusu. Neboli použité podľa podmienok, TJ žiada o predĺženie lehoty na použitie dotácie.
Starosta: išlo o projekt z MAS Hnilec, ktorý bol pre nejasnosti u riadiaceho orgánu vzatý
späť. Pripravujeme novú žiadosť na NFP podľa inštrukcií riadiaceho orgánu. Pri opätovnom
podaní projektu musí TJ preukázať, že má prostriedky na spolufinancovanie k dispozícii.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-11
OZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí mimoriadnej finančnej
dotácie z rozpočtu obce pre TJ Lokomotíva Margecany v súvislosti s termínom použitia
dotácie do 31.12.202.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1.
d/ Ing.Novotová predniesla návrh odmien pre poslancov OZ Margecany za r. 2021 v zmysle
Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisie, keďže v minulom roku neboli vyplatené
žiadne odmeny. Navrhla vyplatenie mimoriadnych odmien nasledovne:
- odmena poslancom - predsedom komisií vo výške 400 €
- odmena ostatným poslancom vo výške 300 €
- odmena členom komisií z radov občanov, ktorých účasť na zasadnutí komisií je vyššia ako
50% vo výške 50 €
- odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 10% zo súčtu mesačných platov za obdobie
1-9/2021.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-12
OZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnych odmien pre poslancov a členov komisií nasledovne :
odmena poslancom - predsedom komisií vo výške 400 € , odmena ostatným poslancom vo

výške 300 €, odmena členom komisií z radov občanov, ktorých účasť na zasadnutí komisií je
vyššia ako 50% vo výške 50 €.
Hlasovanie: za: 5, proti: 2, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.26/2021/B-13
OZ schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce za rok 2021, ktorá je súčtom mesačných
platov vo výške 10%, za obdobie 1-9/2021.
Hlasovanie: za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 14 - Diskusia
Šima: medzi podjazdami asi 4 mesiace chýba zrkadlo. Tiež odporúčam umiestniť tabuľku pri
vstupe na lávku ponad Ružín – vstup na vlastnú zodpovednosť, nebezpečenstvo pošmyknutia.
Ing.Fidler: v jednej časti v Olši zle počuť rozhlas.
Starosta informoval poslancov:
- zrkadlo medzi podjazdami odstránili pracovníci technického úseku, bolo rozbité
- technický úsek realizoval významnejšiu revíziu a aj opravu verejného rozhlasu vrátane
výmeny všetkých vadných reproduktorov, čiže malo by to byť už v poriadku, ale prezistím
- rozhodnutie o pridelení financií z Envirofondu na vodovod a kanalizáciu sme dostali na
konci r. 2021, čo znamená, že realizácia bude v 1.polroku 2022
- máme úspešný projekt opatrovateľskej služby na 23 mesiacov, prebieha výber pracovníčky
na plný úväzok. Dopredu sme zisťovali záujem o opatrovanie, pretože za službu sa dopláca
- beží proces vyhodnocovania pripomienok ku zmenám a doplnkom územného plánu
- realizáciu projektu rekonštrukcie autobusovej zastávky finišujeme
- cestný most pri vstupe do obce sa bude opravovať v roku 2022, premávka bude obmedzená
do jedného jazdného pruhu, ale cca 10 dní bude uzavretý pre všetku dopravu okrem peších
- ohňostroj tento rok vzhľadom na okolnosti nebude, finančné prostriedky na ohňostroj sme
použili na nákup respirátorov, ktoré budeme roznášať po 2 ks do každej domácnosti spolu
s hlásnikom.
- beží projekt OZ Margecianské fajnoty na čistenie brehov nádrže Ružín od náletových drevín
smerom do Rolovej
- bolo vydané pre KSK stavebné povolenie na stavbu cyklotrasy na cintorín – oceľová lávka
s gabiónami ...predpokladaná realizácia v roku 2022 – investor KSK
- testujeme zamestnancov, ktorý nie sú očkovaný, alebo neprekonali Covid, pri prvom
testovaní sme zachytili 4 pozitívnych na Covid
- pokračujeme s výkupmi pozemkov na infraštruktúru Pod Horou.
Ing.Magda: bola nám schválená dotácia na dokončenie príjazdov k mostu Olše, vrátane
vybudovania prístrešku pre cyklistov, ako to vyplýva z projektu

- bola schválená dotácia cca 97 000 € na nájazdy k lávke cez Ružín
- práve dnes bola spustená nová web stránka obce, od nového roka bude možné stiahnuť si
k nej aj tzv.„ aplikáciu v obraze“, kam budú chodiť notifikácie na nové zverejňované
dokumenty.
K bodu číslo 16 – Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a do nového roku poprial veľa zdravia,
úspechov a pohody a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

.......................................

Overovatelia: Miroslav Zvirinský

.......................................

Ing. Radovan Bobak

........................................

Ing. Igor Petrik
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Margecany
Prehľad o účasti a hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch dňa 6.12. 2021
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Legenda:
Uznesenie
Hlasovanie

P = prijaté
N = neprijaté
A = hlasovanie za prijatie uznesenie
P = hlasovanie proti prijatiu uznesenia
Z = zdržal/a sa hlasovania
N = nehlasoval/a
# = neprítomný/á pri hlasovaní

Poznámka:
Informácia zverejnená podľa § 5 zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zapisovateľka:
Ing.Eva Novotová

___________________
(podpis)

