Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa 26.2.2015 v KD Lalinok
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Prerokovanie VZN
5.Prerokovanie darovacích zmlúv
6.Prerokovanie zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu
7. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2014
8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Divinke otvoril starosta obce Ing. Michal Krško, privítal
všetkých prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa starosta obce určil Bc.Janu Novosadovú a za overovateľov navrhol Ing.Molka
a p.Ťažkého.
3. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu a následne dal hlasovať .
Uznesenie č. 1./ II.15
OZ berie na vedomie:
• zapisovateľa zápisnice Bc.Janu Novosadovú
OZ schvaľuje:
• overovateľov zápisnice – Ing.Molka a p.Ťažkého
• program II. zasadnutia poslancov OZ
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

4. Prerokovanie VZN
Dňa 28.01.2015 bol doručený na obec Divinka protest Okresného prokurátora v Žiline proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Divinka č. 1/2014, o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp, ktorý konštatuje, že toto VZN nie je v súlade s
ustanoveniami § 26 a 36 ods. 7 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach,
nakoľko obec v § 5 a 6 citovaného VZN konala nad rámec svojich právomocí. Toto VZN bolo
spracované na základe odporúčania právnika ZMOS. Nakoľko tento protest bol už prerokovaný na
obecnej rade s tým, že mu bude vyhovené, bol návrh na nové VZN už spracovaný a predložený na
schválenie. Poslanci s protestom prokurátora súhlasili a taktiež schválili nové VZN.

Uznesenie č. 2./ II.15
OZ prerokovalo:
• protest Okresného prokurátora v Žiline č. pd 216/14/5511, zo dňa 20. 1. 2015 proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Divinka č. 1/2014, zo dňa 3.9. 2014 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp.
OZ konštatuje, že:
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Divinka č. 1/2014, zo dňa 3.9. 2014 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp nie je v súlade
s ustanoveniami zákonov citovaných v proteste prokurátora.
OZ vyhovuje:
• Protestu prokurátora úplne a to tak, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Divinka č. 1/2014,
zo dňa 3.9. 2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní
obsahu žúmp ruší a schvaľuje nové VZN, ktoré je v súlade s pripomienkami prokurátora.
OZ prerokovalo:
• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Divinka č. 1/2015 o dočasnom obmedzení
alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp.
OZ schvaľuje:
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Divinka č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

5. Prerokovanie darovacích zmlúv
Starosta ozrejmil situáciu ohľadne darovacích zmlúv. Nakoľko doteraz nebol vysporiadaný pozemok
pod komunikáciou smerom na cintorín v Divinke, tak bola oslovená p.Helenu Gaštanovú o možnosť
darovania tohto pozemku (610m2) s čím aj súhlasila. Taktiež darovali pozemky pod rozšírenie
cintorína v Divinke takmer všetci majitelia - darovacia zmluva je podpísaná. Tieto darovacie zmluvy
je však potrebné schváliť v obecnom zastupiteľstve, aby a mohli zavkladovať na katastri. S týmito
zmluvami poslanci OZ súhlasili.
Uznesenie č. 3./ II.15
OZ schvaľuje:
• bezodplatné nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku - prijatie daru do vlastníctva
obce Divinka, IČO: 00321222, od Hajná Emília, rod.Lisická nar.4.8.1932, Ing.Ján Miksák,
nar.16.12.1966, MUDr.Miksák Peter, nar.11.3.1965, Ing.Treskoňová Mária, rod.Miksáková,
nar.1.9.1959, Čurajová Anna, rod.Miksáková, nar.22.5.1935 Brezány Juraj,ner. 29.6.1967,
Hančinová Mária, rod.Škrková, nar.15.7.1930, Porubec Marián, nar.8.12.1952, Majerík Ján,
nar.26.2.1961, Novosad Jozef, nar.3.1.1953, Antolíková Mária, rod.Kyšková, nar. 14.9.1951,
Kyška Peter, nar.9.8.1946, Hrdličková Helena, rod.Kyšková, nar.28.9.1944, Bubníková
Helena, rod.Beniačová, nar. 25.8.1946 (ďalej len „darca“), ktorého predmetom je pozemok parcela registra „E“ parcelné číslo 138/2 orná pôda o výmere 1437 m2 nachádzajúca sa
v katastrálnom území Divinka, obec Divinka, okres Žilina, zapísaná Okresným úradom
Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1123, pričom spoluvlastnícky podiel
darcu predstavuje 958 m2.
• bezodplatné nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku - prijatie daru do vlastníctva
obce Divinka, IČO: 00321222, od Balalová Anna, rod.Kopčanová, nar.3.8.1960 (ďalej len

„darca“), ktorého predmetom je pozemok - parcela registra „E“ parcelné číslo 183/1 orná
pôda o výmere 145 m2 nachádzajúca sa v katastrálnom území Divinka, obec Divinka, okres
Žilina, zapísaná Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 994,
pričom spoluvlastnícky podiel darcu predstavuje 145 m2.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4./ II.15
OZ schvaľuje:
• bezodplatné nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku - prijatie daru do vlastníctva
obce Divinka, IČO: 00321222, od Gaštanová Helena, rod.Miksáková, nar.27.8.1952 (ďalej
len „darca“), ktorého predmetom je pozemok - parcela registra „E“ parcelné číslo 7/1 orná
pôda o výmere 610 m2 nachádzajúca sa v katastrálnom území Divinka, obec Divinka, okres
Žilina, zapísaná Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 171,
pričom spoluvlastnícky podiel darcu predstavuje 610 m2.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

6. Prerokovanie a schválenie zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu
Starosta ozrejmil situáciu ohľadne stavebného úradu, kde doteraz sme spolu s 22 obcami mali
spoločný stavebný úrad pod mestom Žilina. Avšak mesto obciam dalo výpoveď , ktorá končí
31.3.2015. Na základe toho sa vytvára nový stavebný úrad, kde bude 11 obcí pod hlavičkou Strečna,
pretože to jedna obec podľa zákona musí zastrešovať a táto obec je najväčšia. Miestom stavebného
úradu bude budova Lesníka na Štefánikovom námestí. Budú zamestnané 2 odborne spôsobilé osoby,
takže predpokladáme, že tento úrad bude svoju činnosť vykonávať promtnejšie ako to bolo doposiaľ.
Potom bližšie informoval o obsahu zmluvy, ktorú musí schváliť každé OZ z obcí tvoriaci tento
spoločný obecný úrad. Poslanci sa postupne informovali o niektorých bodoch zmluvy ako aj
o fungovaní úradu na čo im starosta všetky otázky zodpovedal, pričom neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 5./ II.15
OZ prerokovalo:
• Vstup do Spoločného obecného úradu Strečno a Návrh zmluvy o zriadení Spoločného
obecného úradu Strečno
OZ schvaľuje:
• Vstup do Spoločného obecného úradu Strečno a Zmluvu o zriadení Spoločného obecného
úradu Strečno
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

7. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2014
Hlavný kontrolór oboznámil poslancov so správou o činnosti za rok 2014.
8.Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015
Hlavný kontrolór navrhol jeho plán činnosti na rok 2015, ktorý mali poslanci OZ aj v podkladoch
k čomu nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 6./ II.15
OZ berie na vedomie:
• Správu o činnosti za rok 2014 predloženú HK
OZ schvaľuje:
• Plán činnosti HK na rok 2015
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

9. Rôzne
➢ Návrh na odkúpenie akcií Prima banka
Starosta informoval, že v sme akcionármi Prima banky Slovensko a.s., kde vlastníme 22 akcií.
V súčasnosti sme dostali návrh na ich odpredaj Prima bankou Slovensko, a.s. za hodnotu 600€ za
akciu, t.j.spolu 13 200 €. Akcionármi sme sa stali v roku 2006. Doteraz nám neboli vyplatené žiadne
dividendy. Konštatoval, že finančná situácia obce nevyžaduje nutnosť ich predať, ale nie je si istý, čo
bude v budúcnosti, či bude lepšia cena. Následne otvoril diskusiu, kde p.Ťažký povedal, že on
vzhľadom tomu, že doteraz neboli vyplatené žiadne dividendy by súhlasil s odpredajom, podobný
názor mali aj ostatní poslanci, okrem Ing.Molka, ktorý nie je stopercentne presvedčení o odpredaji
akcií. Ing.Miksák bol proti odpredaju, pretože si myslí, že keď to teraz ponúkli tak asi za tým niečo
je. O diskusií dal starosta hlasovať o zámere odpredaja akcií ako prípad hodný osobitého zreteľa,
pretože tieto sú kmeňové akcie Prima banky a nie je predpoklad, že niekto iný by predložili vyššiu
cenu, náklady na obstaranie predaja by boli vysoké a taktiež, že doteraz neboli vyplatené žiadne
dividendy .
Uznesenie č. 7./ II.15
OZ prerokovalo:
• ponuku spoločnosti Prima Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina zo dňa 5.2.2015 na kúpu cenných papierov, ktoré sú vo vlastníctve obce
Divinka.
OZ schvaľuje:
• zámer predať akcie Prima banka Slovensko, a.s. priamym predajom z dôvodu hodného
osobitého zreteľa za nasledovných podmienok:
Predmetom prevodu sú kmeňové akcie spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vydané v zaknihovanej podobe na meno
nasledovne:
ISIN
Počet kusov
Menovitá hodnota 1
Kúpna cena 1 akcie
akcie
SK1110001270
22
399,- Eur
600,- Eur
Celková kúpna cena za vyššie uvedené akcie predstavuje 13 200 Eur, pričom bude vyplatená
do 7 dní odo dňa zadania príkazu na registráciu prevodu akcií predávajúcim.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa, pre ktorý obec navrhuje predaj cenných papierov, je že
akcie sú kmeňovými Prima banky a nie je predpoklad, že niekto iný by predložili vyššiu
cenu, náklady na obstaranie predaja by boli vysoké a taktiež, že doteraz neboli vyplatené
žiadne dividendy.
za: 6 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Mikurda, Ťažký) proti:0, zdržal sa: 1 (Ing. Miksák, Ing.Molko)
➢ Nákup automobilu
Starosta oboznámil poslancov s potrebou zakúpenia nového osobného automobilu, pretože v
súčasnosti disponujeme osobným motorovým vozidlom Škoda Fabia z roku 2004, ktoré je už značne
opotrebované a starosta je nútený využívať vlastné vozidlo, nakoľko nie je možné toto využívať na
dlhšie vzdialenosti, čo je v mnohých prípadoch nevyhnutné. Taktiež je potrebné ešte jedno vozidlo,
ktoré by bolo určené pre zamestnancov úradu na prácu po obci. Z toho dôvodu navrhol zakúpiť nové
osobné motorové vozidlo. Toto bolo prejednané aj obecnou radou, ktorá s týmto návrhom súhlasila
a navrhla, aby starosta vykonal verejné obstarávanie na jeho kúpu a na základe toho OZ rozhodne
o jej kúpe. Toto obstaranie bolo vykonané a starosta predložil návrh na kúpenie vozidla Suzuki a to
formou leasingu v 4 splátkach. Poslanci starostov návrh jednohlasne podporili.

Uznesenie č. 8./ II.15
OZ prerokovalo:
• Návrh na kúpu osobného motorového vozidla
OZ schvaľuje:
• Kúpu osobného motorového vozidla Suzuki za podmienok stanovených vo verejnom
obstarávaní s víťazným uchádzačom, t.j. A-AUTO, s.r.o. Žilina
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Určenie platu starostu obce
V zmysle § 4, odsek 4 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je daná povinnosť plat
starostu každoročne prerokovať. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat stanovený podľa § 3 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
v z. n. p. rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Návrh na zvýšenie platu predložil predseda finančnej
komisie, keď vzhľadom na dosiahnuté výsledky, finančnú situáciu a pracovné nasadenia navrhol
zvýšenie platu o 40% od 1.1.2015, čo je suma 3088€ a čo podporil aj hlavný kontrolór obce a taktiež
ostatní poslanci s uvedeným návrhom jednohlasne súhlasili.
Uznesenie č. 9./ II.15
OZ prerokovalo:
• plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
OZ schvaľuje:
• starostovi obce v súlade s ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšený plat o 40 %, s účinnosťou od 1.1.2015
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Rozpočtové opatrenie
Starosta predložil návrh n úpravu rozpočtového opatrenia, ktoré spočívalo v príjmovej časti
s navýšením podielových daní nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa prognóza, ďalej
zahŕňa získanú dotáciu z Ministerstva školstva na opravu sociálnych zariadení v MŠ a ZŠ, ktoré
doteraz neboli v rozpočte, taktiež dotáciu na opravu strechy z Úradu vlády, vlastné príjmy ZŠ s MŠ,
predaj akcií. Vo výdavkovej časti to boli náklady na nákup osobného automobilu –prvá splátka,
opravu sociálnych zariadení v MŠ a ZŠ, oprava strechy z Úradu vlády, navýšenie na mzdy a platy.
Poslanci k uvedenému nemali pripomienky. Rozpočtové opatrenie bolo schválené.
Uznesenie č. 10./ II.15
OZ prerokovalo:
• Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2015
OZ schvaľuje:
• Rozpočtové opatrenie č.1/2015
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Žiadosť na mimosúdne vyrovnanie Mikušová
Starosta informoval o liste, ktorý prišiel na OÚ, kde p.Mikušová navrhuje mimosúdne vyrovnanie
nároku na náhradu škody vo výške 4800€ ohľadne pracovného úrazu jej manžela v roku 2008.
Starosta informoval, že podľa nášho právnika sa jedná o premlčaciu dobu a v takomto smere jej bude
aj odpovedané. Poslanci uvedené zobrali na vedomie a poverili starostu na riešenie uvedeného.

Uznesenie č. 11./ II.15
OZ prerokovalo:
• Výzvu na zaplatenie odškodného Mgr.Mikušovej
OZ poveruje starostu:
• Konať v uvedenom prípade – zaslať relevantnú odpoveď na výzvu Mgr.Mikušovej.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Informácia o kronike obce
Starosta informoval poslancov o tom, že Mgr.Mikušová- kronikárka obce na základe výzvy
obecného úradu nedoručila Kroniku obce na obecný úrad Divinke. Výzva jej bola zaslaná z toho
dôvodu, že za posledné roky ani raz nebola predložená na oboznámenie a s ňou a neboli obecnému
zastupiteľstvu predložené žiadne zápisy na schválenie, hoci podľa schválených dokumentov je
povinná tieto predkladať minimálne raz ročne. Poslanci potom po krátkej diskusií poverili starostu
konať v tejto veci v zmysle zákonov.
Uznesenie č. 12./ II.15
OZ berie na vedomie:
• Informáciu starostu o nepredložení Kroniky obce od kronikára Mgr.Mikušovej na Obecný
úrad Divinka
OZ poveruje starostu:
• Využiť všetky zákonné prostriedky na odovzdanie Kroniky obce od Mgr.Mikušovej, nakoľko
je to majetok obce.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Výstavba sociálnych bytov prestavbou obecného úradu
Starosta podrobne informoval o možnosti prestavby obecného úradu na polyfunkčný objekt –
nájomné byty a obecný úrad formou dotácie zo ŠFRB, pričom toto by vystaval súkromný investor
a obec by to stálo minimálne finančných prostriedkov. Je však potrebné dokúpiť časť pozemku cca
170m pri obecnom úrade. Nasledovala diskusia, kde starosta podrobne odpovedal poslancom.
Poslanci s uvedeným predbežne súhlasili a poverili starostu a ostatné komisie v uvedenom konať.
Uznesenie č. 13./ II.15
OZ berie na vedomie:
• Informáciu starostu o možnosti rekonštrukcie obecného úradu
OZ poveruje starostu obce:
• V spolupráci so stavebnou komisiou a finančnou komisiou pripravovať podklady
k investičnému zámeru výstavby nájomných bytov rekonštrukciou obecného úradu, rokovať
s potencionálnymi investormi o podmienkach a rokovať s majiteľmi pozemku potrebného
k realizácií uvedeného o jeho odkúpení za cenu v rozpätí do 30 € za m2.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

➢ Obmedzenie zvozu drevnej hmoty po miestnych komunikáciách
V súčasnosti je schválené VZN, kde za zvoz drevnej hmoty po miestnych komunikáciách sa platí
obci 20€ za zvoz. Nakoľko však bolo opravených viacero ciest po ktorých sa toto drevo zváža je
potrebné sa opätovne zaoberať spôsobom zvozu dreva aby nedošlo k poškodeniu komunikácií po
ktorých sa toto drevo zváža, či už je to obmedzením dĺžky, hmotnosti prípadne iným spôsobom.
Ing.Miksák navrhol aby sa toto riešilo priamo s predstaviteľmi jednotlivých spoločenstiev a hľadalo
sa vhodné riešenie pre všetkých. S týmto návrhom súhlasili všetci.

Uznesenie č. 14./ II.15
OZ poveruje starostu obce:
• V spolupráci s obecnou radou rokovať s predstaviteľmi lesných spoločenstiev v obci
o možnostiach zvozu dreva po miestnych komunikáciách.
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0

zdržal sa: 0

10. Diskusia
V rámci diskusie vystúpil starosta obce, ktorý informoval poslancov OZ o podaných
a pripravovaných žiadostiach na rôzne inštitúcie a to na rozšírenie MŠ, kamerový systém, ďalej
oprava kaplnky – grant z Kie, okná na KD – envirofond, zateplenie MŠ – ministerstvo financí. Ďalej
informoval o regulácií vodných tokov, o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia, zastávke pri
večierke v Divinke, o uskutočnenej schôdzi TJ Divinke a o uskutočnených a pripravovaných akciách
organizovanými obcou Divinka. Ďalej v diskusií vystúpil p.Mikurda, ktorý pripomienkoval
a navrhoval, aby sa niečo robilo so zákazom parkovania na otočke v Lalinku, nakoľko sa sťažujú
šoféri autobusu. Pani Hofericová k tomuto mala zase pripomienku, že prečo parkuje autobus SAD na
hlavnej ceste, keď obmedzuje premávku a keď samá riešiť zákaz parkovania na ceste, tak je potrebné
riešiť aj toto. Pán Ťažký sa spýtal, či bol doručený obci nejaký podnet, načo pán starosta odpovedal,
že nie. Následne sa p.Ťažký pýtal prečo sa máme zaoberať pripomienkami šoférov, keď tí majú
svojich nadriadených a v prípade sťažností to je potrebné riešiť so SAD a nie s ich šoférmi a aj cesta,
ktorej sa to týka je v správe ŽSK. S týmto názorom sa stotožnili aj ďalší poslanci a diskusia bola
ukončená.
Uznesenie č. 15./ II.15
OZ berie na vedomie:
• Informácie starostu obce o uskutočnených a plánovaných aktivitách obecného úradu
• Pripomienku p.Mikurdu
za: 8 (Hajný, Hofericová, Holeša, Holúbek, Ing. Miksák, Ing.Molko, Mikurda, Ťažký) proti: 0
16.

zdržal sa: 0

Záver.
Starosta poďakoval všetkým poslancom OZ za aktívnu účasť a zasadnutie OZ ukončil.

V Divinke, dňa 26.2.2015
Zapisovateľ : Bc.Jana Novosadová
Overovatelia : Ľubomír Ťažký

Ing.Jozef Molko

Ing. Michal Krško
starosta obce

