
                                                              UZÁVIERKA 

z prípravy materiálov na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 

Uzávierka vykonaná dňa:   20.06.2019 

Predsedajúci: Ing. Michal Chovanec 

Zúčastnení poslanci:  Ing. Milan Boroš, Ing. Michal Kán, Tomáš Medveď, Miroslav Nikel, 

Ing. Zdenko Šándor 

Ostatní zúčastnení:  Ing. Janka Jančová 

 

 

A.  Program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej  komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Informácia o činnosti obecného úradu  

7. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2018 

8. Program hospodárskeho rozvoja obce Bacúch na roky 2016-2020, s výhľadom 

do roku 2023 

9. Komunitný plán sociálnych služieb 

10. VZN ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia 

11. Zmluva o výpožičke priestorov školy  pre Elokované pracovisko ZUŠ Heľpa 

12. Rozpočtové opatrenie 3/2019  

13. Interpelácia poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver   

 

B.   Materiál  k naštudovaniu: 

1. Dôvodové správy s návrhom uznesení k jednotlivým bodom 

2.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

3. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej 

správy za účtovné obdobie končiace 31.12.2018 

4. Výročná správa za rok 2018 

5. Plnenie rozpočtu za rok 2018_tabuľka 

6. Program rozvoja obce 2016-2020 

7. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023 

8. VZN ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia 

9. Finančné pásma na nákup potravín platné od 1.9.2019 

10. Zmluva o výpožičke priestorov školy  pre Elokované pracovisko ZUŠ Heľpa 

11. Rozpočtové opatrenie 3/2019 

 

 



 

C.   Zverejnenie materiálu:  
materiál uvedený v bode B bude poslancom  k dispozícii na internetovej stránke obce 

v záložke Rokovanie obecného zastupiteľstva – Návrh materiálov k zasadaniu – aktuálny rok 

2019 – zasadanie 27.06.2019. 

 

D.   Doručenie materiálu: 

materiál uvedený v bode B. si môže poslanec vyžiadať v tlačenej zostave, na vyžiadanie  mu 

bude doručený. 

 

 

Návrh na uznesenia 

 

 

 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bacúch (volebné obdobie 2018-2022) 

 

 

Uznesenie č. 63  

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

Hlasovali za (menovite): ............................  

                proti (menovite): ............................   

                zdržali sa (menovite): ............................ 

 

 

Uznesenie č. 64 

 

K bodu 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

určuje  

a) Marta Zlúkyová za zapisovateľa zápisnice   

b) Ing. Milan Boroš,  Ján Kán za overovateľov zápisnice.  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

Hlasovali za (menovite): ............................  

                proti (menovite): ............................   

                zdržali sa (menovite): ............................ 

 

 



Uznesenie č. 65 

 

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

volí  

Ing. Michal Kán za predsedu návrhovej komisie, Miroslav Nikel a Ing. Zdenko Šándor za 

členov návrhovej komisie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  

Hlasovali za (menovite): ............................  

                proti (menovite): ............................   

                zdržali sa (menovite): ......................... 

 

Uznesenie č. 66 

 

K bodu 6. Informácia o činnosti obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

berie na vedomie  

informáciu o činnosti obecného úradu v nasledovnom členení: 

- kontrola zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri nakladaní 

s odpadovými vodami 

- projekt na detské ihrisko od Úradu vlády SR bol schválený 

- doriešenie prístupovej cesty k ČOV 

- pokračujú práce na projekte „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice  obce Bacúch“ 

- príprava na Oslavy 745. výročia prvej zmienky o obci 

- výberové konanie na riaditeľku ZŠ Bacúch bude vyhlásené koncom júna 

- bola podaná žiadosť na  hasičňu v rámci výzvy č. V. P HaZZ 2019 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

Hlasovali za (menovite): ............................  

                proti (menovite): ............................   

                zdržali sa (menovite): ............................ 

 

 

Uznesenie č. 67 

 

K bodu 7. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

I. berie na vedomie   

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za 

účtovné obdobie končiace 31.12.2018 

  

II. Schvaľuje 

a) Celoročné hospodárenie obce bez výhrad  



b) Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  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 v sume 116.321,30 €, upravený 

o nevyčerpané prostriedky zo  ŠR v sume 28.581,70 € vysporiadať nasledovne: 

   
a) prídelom do rezervného fondu (min. 10% z prebytku) vo výške 8.775,00 €  

b) prídelom do fondu rozvoja obce zvyšných 78.964,60 € . 

 

c) Usporiadanie výsledku hospodárenia v schvaľovaní (kladný výsledok hospodárenia) obce 

vo výške 56.051,97 € sa vykoná na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov.  

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

Hlasovali za (menovite): ............................  

                proti (menovite): ............................   

                zdržali sa (menovite): ............................ 

 

Uznesenie č. 68 

 

K bodu 8. Program rozvoja obce Bacúch na roky 2016-2020, s výhľadom do roku 2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 

Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 
Program rozvoja obce Bacúch na roky 2016-2020, s výhľadom do roku 2023 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

Hlasovali za (menovite): ............................  

                proti (menovite): ............................   

                zdržali sa (menovite): ......................... 

 
Dôvodová správa: 

 

         V zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

v znení neskorších predpisov je program rozvoja obce strednodobý rozvojový dokument, 

ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a 

zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na 

území ktorého sa obec nachádza. Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej 

územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis (mestá a obce 

s menej ako 2 000 obyvateľmi nie sú povinné mať územný plán obce, iba ak treba riešiť 

koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci 

alebo umiestniť verejnoprospešné stavby)  je podmienkou na predloženie žiadosti obce 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov. Aktualizácia programu 

sa vypracúva podľa potreby. V zmysle ustanovenia  § 8 ods. 5 program rozvoja obce a jeho 

aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 



  Keďže celkové spracovanie programu nebolo schválené v predchádzajúcom volebnom 

období konštatujem, že program a jeho platnosť bude mať len minimálne využitie. Z tohto 

dôvodu bude potrebné v budúcom roku 2020 prikročiť k jeho rozsiahlej aktualizácii alebo 

tvorbe nového programu, hlavne z dôvodu nastavenia nového programového obdobia na 

čerpanie zo štrukturálnych fondov.   

  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený program 

rozvoja obce na roky 2016-2020 s výhľadom do roku 2023. 

 

Predkladateľ: Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 69 

 

K bodu 9. Komunitný plán sociálnych služieb  

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch na základe ustanovenia § 83 ods. 2 a ods. 4 druhej vety 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 

I.  schvaľuje  

návrh komunitného plánu sociálnych služieb pre  územný obvod obce Bacúch 

II. odporúča 

starostovi obce, aby 

a) predložil komunitný plán sociálnych služieb do 15 dní od jeho schválenia na Úrad 

Banskobystrického samosprávneho kraja 

b) zabezpečil zverejnenie komunitného plánu sociálnych služieb na webovom sídle obce 

a na úradnej tabuli obce 

III.  ukladá 

sociálno-zdravotnej komisii, aby každoročne vyhodnotila stav poskytovania sociálnych 

služieb v súlade s jej prioritami  a predložila správu do 60 dní po ukončení kalendárneho roka. 

 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

Hlasovali za (menovite): ............................  

                proti (menovite): ............................   

                zdržali sa (menovite): ............................ 

 

 

Dôvodová správa: 

 

      V zmysle ustanovenia  § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách („ďalej 

len zákon“) v znení neskorších predpisov obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom 

zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 

poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje 

personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné 

podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu 

územnému celku, v ktorého územnom obvod sa nachádza.  



       Obec je v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona povinná predložiť návrh komunitného 

plánu sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Obec je povinná predložiť návrh komunitného 

plánu sociálnych služieb na schválenie obecnému zastupiteľstvu do šiestich mesiacov od 

zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb.  

     Na zasadnutí dňa 28.06.2018 bolo obecné zastupiteľstvo informované  o povinnosti  obce 

vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb, ktorá vyplýva z novely zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov a predložiť ho Vyššiemu územnému celku do 30. 

júna 2018. Obec Bacúch požiadala VÚC o predĺženie tejto povinnosti do 30.09.2018. 

Nakoľko po komunálnych voľbách v roku 2018 došlo k zmene vedenia obce, je povinnosťou 

nového vedenia neodkladne doriešiť túto záležitosť.  

      Priority návrhu vypracovaného komunitného plánu boli zverejnené na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce dňa 12.6.2019, aby sa aj obyvatelia obce Bacúch oboznámili s jeho 

koncepciou.  Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby sa v rámci 

verejnej diskusie na obecnom zastupiteľstve poskytol priestor  aj pre obyvateľov  obce 

vyjadriť sa k tejto veci. Následne po  prerokovaní odporúčam obecnému zastupiteľstvu 

komunitný plán sociálnych služieb schváliť. 

Predkladateľ: Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 70 

 

K bodu 10. VZN ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a 

školského zariadenia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  

zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

I. konštatuje, že 

návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov bol zverejnený na pripomienkovanie  vyvesením na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 07.06.2019 

II. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 



Dôvodová správa: 

 

     V zmysle § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 

výšku príspevku na režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec 

určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 

     Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem 

plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, 

dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené 

zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

podpísala nové finančné pásma s účinnosťou od 1. septembra 2019. Ministerstvo školstva 

zverejnilo na svojej webovej stránke informácie o nových finančných pásmach pre školské 

stravovanie. 

 

      Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín  na jedno jedlo  sa určuje 

jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých 

stravníkov (zamestnanci a iné fyzické osoby) okrem stravníkov s diétnym stravovaním 

a žiakov športových škôl. Výdajná školská jedáleň v Bacúchu vyberá na úhradu nákladov za 

nákup potravín na hlavné jedlo (obed)  podľa 2. finančného  pásma, nakoľko dodávateľ 

hlavného jedla je Základná škola v Polomke, ktorej zriaďovateľ určil toto finančné pásmo. 

Doplnkové jedlá (desiata a olovrant) vyberá Výdajná školská jedáleň podľa 4. finančného 

pásma určeného v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Bacúch č. 3/2017 platného 

od 1.1.2018.  Na základe uvedeného obec Bacúch ako zriaďovateľ Výdajnej školskej jedálne 

je povinná rešpektovať finančné pásmo zriaďovateľa, pod ktorého spadá pôsobnosť výroby 

školských jedál. Zákonní zástupcovia detí budú informovaní o príspevku na nákup potravín na 

jedno hlavné jedlo prostredníctvom zodpovedných zamestnancov školského stravovania. 

Zároveň obec Bacúch ako zriaďovateľ Výdajnej školskej jedálne k stanovisku pre zaradenie 

do nových finančných pásmach platných od 1.9.2019 určil zaradenie do 3. finančného pásma 

(najvyššie pásmo), ktoré vzhľadom na súčasné podmienky a ceny potravín najbližšie 

zodpovedajú úhrade nákladov za nákup potravín v našej prevádzke pre výrobu doplnkových 

jedál. 

 

     Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby schválilo takto 

predložené všeobecne záväzné naradenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 3/2017 

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 1.9.2019. 

                 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka   

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 71 

 

K bodu 11. Zmluva o výpožičke priestorov školy  pre Elokované pracovisko ZUŠ Heľpa 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch  

schvaľuje  

zmluvu o výpožičke priestorov školy pre Elokované pracovisko ZUŠ Heľpa s účinnosťou od 

1.9.2019 na dobu neurčitú. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za :         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

Dôvodová správa: 

 

   Obec Bacúch vstúpila do jednania so ZUŠ  v Heľpe vo veci zriadenia Elokovaného 

pracoviska v priestoroch ZŠ Bacúch. Výsledkom tohto jednania je, že Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR  na základe žiadosti Obci Hel'pa  o zmenu v sieti škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky rozhodlo o zmene, ktorá spočíva  v zaradení Elokovaného 

pracoviska, Hlavná 278, Bacúch, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Školská 590/3, 

Hel'pa, do siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou od 1.9.2019.  

      Na základe uvedeného je potrebné doriešiť využívanie priestorov v ZŠ Bacúch pre účely 

Elokovaného pracoviska. Obec môže v zmysle čl. 5 ods. 1 Zásad o hospodárení s majetkom 

obce  svoj majetok, ktorý nepotrebuje na výkon samosprávnej pôsobnosti obce a na plnenie 

prenesených úloh štátnej správy prenechať právnickým osobám a fyzickým osobám do nájmu 

nájomnou zmluvou alebo prenechať bezodplatne do výpožičky zmluvou o výpožičke. 

      V zmysle čl. 11 ods. 1 písm. f) zásad zmluvu o výpožičke majetku, ktorej trvanie s tým 

istým vypožičiavateľom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,  schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

     Na základe uvedeného bola vypracovaná zmluva o bezodplatnej výpožičke priestorov 

v základnej škole Bacúch pre účely prevádzky Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa. 

V uvedenej zmluve je vypustené ustanovenie týkajúce sa úhrad nákladov spojených s 

užívaním týchto priestorov (teplo, voda, energie), nakoľko tieto priestory sa budú užívať v 

popoludňajších hodinách to je  v čase keď bude prebiehať aj prevádzka Školského klubu detí.  

Zároveň v tejto súvislosti je treba povedať, že prevádzka Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa 

bude pre žiakov našej školy veľkým prínosom s možnosťou rozšírenia výchovno-

vzdelávacieho procesu o výtvarný a hudobný odbor.    

      Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu takto vypracovanú zmluvu 

o výpožičke priestorov schváliť. 

 

Predkladateľ: Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 72 

 

K bodu 12.  Rozpočtové opatrenie 3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

schvaľuje  

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) rozpočtové opatrenie  3/2019  nasledovne: 

a) v súlade  s § 14 ods. 2 písm. b) zákona povolené prekročenie a viazanie príjmov 

v sume 8.000 eur 

b) v súlade  s § 14 ods. 2 písm. c) zákona  povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

v sume 19.450 eur 

c) v súlade  s § 14 ods. 2 písm. d) zákona  povolené prekročenie a viazanie finančných 

operácií v sume 84.000 eur. 

Počet všetkých poslancov:  7 

Prítomní poslanci (menovite):  

Hlasovali za (menovite): ............................  

                proti (menovite): ............................   

                zdržali sa (menovite): ............................ 

 

Dôvodová správa: 

 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon)  s využitím: 

a)  ustanovenia  § 14 ods. 2 písm. b) zákona na povolené prekročenie a viazanie príjmov 

v sume  8.000 eur, 

b) v súlade  s § 14 ods. 2 písm. c) zákona  povolené prekročenie a viazanie výdavkov 

v sume 19.450 eur, 

c) v súlade  s § 14 ods. 2 písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií  

       z fondu rozvoja obce v sume 84.000 eur 

 

Dôvodom rozpočtového opatrenia sú: 

- schválený projekt na vybudovanie detského ihriska  zo ŠR, vyhlasovateľ Úrad vlády 

SR so spoluúčasťou obce 

- zabezpečenie funkčného vzdelávania pre riadiacich pedagogických zamestnancov  

- zabezpečenie Oslavy 745. výročia zmienky obce  

- podanie projektu na rekonštrukciu hasične Výzva MV SR č. V. P HaZZ 2019 

- zakúpenie traktora s príslušenstvom. 

Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie č. 

3/20119. 

 

Predkladateľ: Ing. Janka Jančová, ekonómka 

 

 

 

 



Uznesenie č. .. 

 

K bodu 14.    Interpelácia poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch 

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

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

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

 

Počet všetkých poslancov:............. 

Prítomní poslanci (menovite):  .............................................................................................                               

Hlasovali za (menovite):         .............................................................................................                                   

                proti (menovite) : ............................   

                zdržali sa (menovite):  ................... 

 

 

 

 

 


