JUDr. Vladimír Urban, starosta obce Stankovany

POZVÁNKA
Starosta obce Stankovany podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvoláva
piate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Stankovanoch, ktoré sa bude konať
13.08.2019 /utorok/ o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Stankovany
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
B./ Schválenie programu rokovania
3. Správy o vykonaných kontrolách - 2019/HK/07
4. Plnenie rozpočtu obce a RO ZŠ s MŠ ku dňu 30.06.2019
5. Návrh Rozpočtového opatrenia 4/2019
6. Návrh VZN Obce Stankovany č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany
7. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach č. 2/2015
8. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

JUDr. Vladimír Urban
starosta obce, v. r.

Materiály zaslané mailom:
Správy o vykonaných kontrolách
Návrh VZN Obce Stankovany č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany
Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach č. 2/2015
Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015

Zápisnica a Uznesenia
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 13. augusta 2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Priebeh zasadania:
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stankovany otvoril o 17:30 hod. a viedol starosta obce JUDr.
Vladimír Urban, ktorý privítal prítomných poslancov a Ing. Petra Dávidíka, starostu obce Ľubochňa.
Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov z celkového počtu 9 poslancov, takže OZ je
uznášaniaschopné. Ospravedlnil Ing. Petra Tomáňa z dôvodu dovolenky mimo územia SR, Michala
Straku z dôvodu pracovných povinností, Ing. Radovana Chorváta z dôvodu pracovných povinností a
hlavnú kontrolórku obce Michaelu Kapustovú z dôvodu dovolenky.
2. A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Peter Lacko, Ján Lacko, Ján Chomist
Návrhová komisia:
Bohuslav Belko, JUDr. Peter Malcho, Miroslava Polohová Ivanová
Zapisovateľ:
Mgr. Ivan Zrník
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

B./ Schválenie programu rokovania
Starosta predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky a navrhol
doplniť program.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
B./ Schválenie programu rokovania
3. Správy o vykonaných kontrolách - 2019/HK/07
4. Plnenie rozpočtu obce a RO ZŠ s MŠ ku dňu 30.06.2019
5. Návrh Rozpočtového opatrenia 4/2019
6. Návrh VZN Obce Stankovany č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany
7. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach č. 2/2015
8. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015
9. Žiadosť Františka Belka o odkúpenie obecného pozemku
10. Rôzne
A. Žiadosť o prenájom pozemkov
B. Nájomná zmluva
11. Diskusia
12. Záver

Uznesenie č.: 67/2019/05
OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e
zmenami a doplnkami.

program rokovania obecného zastupiteľstva s navrhnutými

Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
A./ Určenie a schválenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
B./ Schválenie programu rokovania
3. Správy o vykonaných kontrolách - 2019/HK/07
4. Plnenie rozpočtu obce a RO ZŠ s MŠ ku dňu 30.06.2019
5. Návrh Rozpočtového opatrenia 4/2019
6. Návrh VZN Obce Stankovany č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany
7. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach č. 2/2015
8. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015
9. Žiadosť Františka Belka o odkúpenie obecného pozemku
10. Rôzne
A. Žiadosť o prenájom pozemkov
B. Nájomná zmluva
11. Diskusia
12. Záver
3./ Správy o vykonaných kontrolách - 2019/HK/07
Správu o vykonaných kontrolách predniesol starosta obce. Správy o vykonaných kontrolách boli
poslancom zaslané elektronicky. – príloha č. 1
Uznesenie č.: 68/2019/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e správu o vykonaných kontrolách 2019/HK/07.
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

4. Plnenie rozpočtu obce a RO ZŠ s MŠ ku dňu 30.06.2019
Plnenie rozpočtu obce a RO ZŠ s MŠ Stankovany ku dňu 30.06.2019 predniesla Katarína Králiková,
účtovníčka obce. – príloha č. 2

Uznesenie č.: 69/2019/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e informáciu o Plnení rozpočtu obce a RO ZŠ s MŠ
Stankovany ku dňu 30.06.2019
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

5. Návrh Rozpočtového opatrenia 4/2019
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2019 predniesla Katarína Králiková, účtovníčka obce. – príloha č.
3
Starosta obce oboznámil poslancov o požiadavke uhradiť náklady spojené s obstaraním kompostérov
pre domácnosti v našej obci. K uvedenej problematike sa následne vyjadril Ing. Peter Dávidík, starosta
obce Ľubochňa, ktorý informoval o priebehu celého procesu získania kompostérov a potrebe
navýšenia finančných nákladov. Vyzval poslancov OZ, aby rozpočtové opatrenie schválili.
JUDr. Peter Malcho sa opýtal Ing. Dávidíka na dôvody navýšenia finančných prostriedkov na
obstaranie kompostérov.
Bohuslav Belko sa opýtal na spôsob kompostovania.
Ján Chomist sa informoval o možnosti zakúpiť prevzdušňovače do uvedených kompostérov.
Na otázky poslancov odpovedal Ing. Peter Dávidík.
Uznesenie č.: 70/2019/05
OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2019.
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

6. Návrh VZN Obce Stankovany č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany
Návrh VZN obce Stankovany č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany predniesla Katarína Králiková, účtovníčka obce. Návrh
bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na el. úradnej tabuli od 03.07.2019 do
18.07.2019. K uvedenému VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. – príloha č. 4
Bohuslav Belko sa informoval o výške doplatku pre dôchodcov.
Mgr. Peter Lacko poznamenal, že ako bude obec kompenzovať ostatných dôchodcov, ktorí sa v ZŠ
nestravujú, navrhol riešiť uvedený problém pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020.
Starosta obce podotkol, že výhľady v ekonomickej oblasti nie sú priaznivé a teda dotovanie uvedenej
oblasti môže byť problematické.
Uznesenie č.: 71/2019/05
A./ OZ obce Stankovany
r u š í VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia a Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018

B./ OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e VZN Obce Stankovany č. 2/2019 o určení výšky príspevku
od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

7. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015
Starosta obce informoval poslancov o návrhu Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015. Návrh bol zverejnený po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na el. úradnej tabuli od 29.07.2019 do 14.08.2019. K uvedenému
VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. – príloha č. 5
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Viliam Čieško oboznámil poslancov so situáciou ohľadom predajne Čučoriedka. Požiadal poslancov,
aby zrušili trhové miesto pri uvedenej predajni. Jozef Kachút oboznámil poslancov s problémami
ohľadom spoločného dvora.
Bohuslav Belko sa vyjadril k trhovému poriadku, predloženého Nikolou Sajdákovou, navrhol dohodu
vlastníkov na pozemku C-KN 2000/1 za predajňou Čučoriedka.
Nikola Sajdáková objasnila poslancom situáciu ohľadom vlastníctva pozemku. Susedia sú podľa nej
proti vysporiadaniu pozemkov a na tom základe vznikajú spory. Prezentovala rozhodnutia dotknutých
orgánov. Nie je možné pozemok ohradiť, nakoľko susedia nesúhlasia s ohradením pozemku,
zdôraznila, že sa snaží vychádzať v ústrety občanom.
Jozef Kachút sa vyjadril k uvedenej problematike.
Viliam Čieško prezentoval informácie ohľadom parkoviska pri predajni Čučoriedka.
Mgr. Peter Lacko navrhol vytvoriť zábranu proti vchádzaniu cudzích osôb.
JUDr. Peter Malcho navrhol spor vyriešiť súdnou cestou.
Miroslava Ivanová Polohová navrhla taktiež vyriešiť spory súdnou cestou.
Uznesenie č.: 72/2019/05
A./ OZ obce Stankovany r u š í Dodatok č. 1 ku VZN obce Stankovany o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015
B./ OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e Dodatok č. 2 ku VZN obce Stankovany o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

8. Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015
Starosta obce informoval poslancov o návrhu Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany Trhový
poriadok č. 3/2015. Návrh bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na el. úradnej tabuli
od 03.07.2019 do 18.07.2019. K uvedenému VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. Informoval

o obsahu Žiadosti o schválenie trhového poriadku VZN Nikoly Sajdákovej zo dňa 30.07.2019. –
príloha č. 6
Uznesenie č.: 73/2019/05
A./ OZ obce Stankovany r u š í Dodatok č. 1 ku VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015
B./ OZ obce Stankovany
č. 3/2015

s ch v a ľ u j e Dodatok č. 2 ku VZN obce Stankovany Trhový poriadok

C./ OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e Trhový poriadok pri predajni Čučoriedka, Rojkov 388,
parcela a Trhový poriadok pre príležitostný a ambulantný predaj na trhovom mieste na parcele č. 1926,
k.ú. Stankovany, časť Rojkov
D. OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e otváracie hodiny pre:
- predajňa Čučoriedka, súp. č. 388: pondelok – nedeľa 09:00 hod. – 20:00 hod.
- predajňa Matejov Dvor, súp. č. 368: pondelok – nedeľa 09:00 hod. – 19:00 hod.
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

9. Žiadosť Františka Belka o odkúpenie obecného pozemku

Starosta obce informoval OZ o obsahu žiadosti Františka Belka, trvale bytom 034 92
Stankovany 238, o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. E-KN 1843/2 o celkovej
výmere 4799 m2, trvalé trávne porasty ako novovzniknutú parcelu C-KN 1336/2 o výmere
358 m2, trvalé trávne porasty, vytvorenú Geometrickým plánom č. 37043005-022/2019 zo
dňa 06.08.2019, vytvoreným Bohumilom Murinom GEOSERVIS, Bystrická cesta 24/2, 034
01 Ružomberok. Žiadateľ uvedený pozemok o výmere 358 m2 dlhodobo užíva a stará sa oň.
Dôvodom pre navrhované riešenie je vysporiadanie vlastníckych vzťahov k užívaniu
pozemkov.
Uznesenie č.: 74/2019/05

OZ obce Stankovany s c h v a ľ u j e 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer odpredaja
časti obecného pozemku parc. č. E-KN 1843/2 o celkovej výmere 4799 m2, trvalé trávne
porasty ako novovzniknutú parcelu C-KN 1336/2 o výmere 358 m2, trvalé trávne porasty,
vytvorenú Geometrickým plánom č. 37043005-022/2019 zo dňa 06.08.2019, vytvoreným
Bohumilom Murinom GEOSERVIS, Bystrická cesta 24/2, 034 01 Ružomberok priamym
predajom pre Františka Belka rod. Belko, nar. , r. č. trvale bytom Stankovany č. 238 v cene
3,23 EUR/m2.
OZ obce Stankovany p o v e r u j e obecný úrad, aby zverejnil zámer predaja majetku
formou priameho predaja na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce spolu s uvedením
miesta, kde sú zverejnené podmienky priameho predaja majetku obce.
Výsledok hlasovania:

Za: 6

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

10. Rôzne
A./ Žiadosť o prenájom pozemkov
Starosta obce predniesol informáciu o možnosti prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce Stankovany.
Predložil poslancom návrhy zmlúv o prenájom pozemkov, ktoré boli predložené záujemcami
o prenájom. Upresnil, že zmluva bude podpísaná na obdobie 1 roka.
Juraj Vrlík oboznámil poslancov o podmienkach ich návrhu zmluvy.
JUDr. Peter Malcho sa opýtal zástupcov Pozemkového spoločenstva-Urbár Stankovany na dôvody,
prečo by poslanci mali vybrať práve ich. Ján Karas odprezentoval predstavu o budúcnosti tohto
spoločenstva a vysvetlil princíp hospodárenia na pozemkoch.
Ján Lacko sa opýtal, prečo zmluvu o prenájme musia schvaľovať poslanci OZ.
Starosta obce sa opýtal Jána Karasa na objem finančných dotácií za uvedené pozemky. Ján Karas
uviedol, že predpoklad je získanie 20.000,- EUR.
Starosta obce pripomenul povinnosti obce, vyplývajúce zo získania dotácie na nákup traktora
s príslušenstvom.
Uznesenie č.: 75/2019/05

b e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce o možnosti
prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce Stankovany a o d p o r ú č a starostovi obce spracovať
zámer prenájmu obecných pozemkov na prerokovanie na najbližšie zasadnutie OZ.
OZ obce Stankovany

Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

B./ Nájomná zmluva
Starosta obce predniesol informáciu o uzatvorenej Nájomnej zmluvy s Mariánom Gašperom a manž.
Luciou Gašperovou o nájom časti budovy č. s. 495 konkrétne časť západnej steny o výmere 1 m2, a
priestorov v pivnici Budovy, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie, t.j. na – vedenie káblov medzi
zásuvkou a technologickým zariadením nájomcu k umiestneniu, inštalácii a prevádzkovaniu zariadenia
externých Access pointov pre vybavenie obce bezplatným signálom WIFI za ročný poplatok vo výške
1,- EUR.
Uznesenie č.: 76/2019/05

OZ obce Stankovany s ch v a ľ u j e nájom nehnuteľnosti v zmysle Nájomnej zmluvy
v prospech nájomcu za podmienok ustanovených nájomnou zmluvou.
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0

Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

0
0

11. Diskusia
Starosta obce umožnil diskutovať ku každému bodu programu.
Bohuslav Belko sa informoval na situáciu ohľadom prevozu materiálu z klziska do miestnej časti
Rojkov.
Miroslava Polohová Ivanová sa informovala o možnosti intervalu vývozu separovaného zberu.
Ján Lacko sa opýtal na možnosť osadenia tabúľ so zákazom kúpania psov ku jazierkam v Rojkove
a na Močiaroch.
Miroslava Polohová Ivanová sa informovala na možnosť odvozu bielej techniky, nakoľko v obci sa
vyskytujú prípady, že sa vytvárajú skládky takejto techniky v obci. Ďalej informoval o osadení
informačných tabúľ o obci.
Uznesenie č.: 77/2019/05
OZ obce Stankovany b e r i e n a v e d o m i e
Výsledok hlasovania:

Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Neprítomní pri hlasovaní:

obsah diskusných príspevkov.

Za: 6
JUDr. Peter Malcho, Bohuslav Belko, Mgr. Miroslava
Polohová Ivanová, Mgr. Peter Lacko, Ján Chomist,
Ján Lacko
0
0
0
0

12. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívny prístup, trpezlivosť a o 20:30 hod.
rokovanie OZ ukončil.
V Stankovanoch, dňa 13.08.2019
JUDr. Vladimír Urban
starosta obce
Zapísal: Mgr. Ivan Zrník
Overovatelia:
Mgr. Petr Lacko

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

Ján Lacko

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

Ján Chomist

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

Prílohy:
Správy o vykonaných kontrolách
Návrh VZN Obce Stankovany č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany
Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach č. 2/2015
Návrh Dodatku č. 2 ku VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015

Prezenčná listina
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konaného dňa 13. augusta 2019

JUDr. Vladimír Urban, starosta obce

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

Michaela Kapustová, hl. kontrolór obce

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

Ján Chomist

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

Ing. Radovan Chorvát

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

Ján Lacko

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

Mgr. Peter Lacko

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

JUDr. Peter Malcho

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

Mgr. Miroslava Polohová Ivanová

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

Ing. Peter Tomáň

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

Bohuslav Belko

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

Michal Straka

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

Katarína Králiková

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zoznam pozvaných
na piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Stankovany
konané dňa 13. augusta 2019

JUDr. Vladimír Urban, starosta obce

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

Michaela Kapustová, hl. kontrolór obce

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

Ján Chomist

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

Ing. Radovan Chorvát

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

Ján Lacko

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

Mgr. Peter Lacko

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

JUDr. Peter Malcho

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

Mgr. Miroslava Polohová Ivanová

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

Ing. Peter Tomáň

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

Bohuslav Belko

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

Michal Straka

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

Katarína Králiková

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

