Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Michalová
konaného dňa 26. júla 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny:
starostka obce: Ing. Terézia Tisovčíková
poslanci OcZ: 8, Ivan Boháčik, Mgr. Ján Dianiš, Ing. Erika Goceliaková, Ing. Ivan Kokavec,
Ladislav Luštiak, Dušan Purgat, František Vojtas, Zuzana Vojasová
hlavná kontrolórka obce: Ing. Iveta Purgatová
prednostka obecného úradu: Jana Herichová
občania obce podľa prezenčnej listiny
Neprítomní - ospravedlnení: Ing. Miloš Dekrét
K bodu 1:
Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová otvorila a viedla Ing. Terézia Tisovčíková, starostka
obce. Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Michalová, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení
Za zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OcZ určila starostka obce Janu Herichovú,
prednostku obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápisnice a uznesení určila starostka obce poslancov: Ing. Ivana
Kokavca a Františka Vojasa
K bodu 3:
Návrh na schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
Starostka obce Michalová, Ing. Terézia Tisovčíková predložila návrh programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Michalová:
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie programu
rokovania Obecného zastupiteľstva obce
Michalová
4. Voľba návrhovej komisie
5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
6. Určenie rozsahu výkonu (úväzku) funkcie starostu obce na celé funkčné (volebné)
obdobie 2018-2022
7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a volebného obvodu na celé
volebné obdobie 2018-2022
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na II. polrok 2018
9. Správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018
10. Návrh na zmenu rozpočtu obce
11. Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti
12. Schválenie zámeru bezodplatného prevodu pozemkov
13. Informácie starostky obce
14. Záver
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválilo
bez pripomienok.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 4:
Voľba návrhovej komisie
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková navrhla do návrhovej komisie poslancov: Ing. Eriku
Goceliakovú a Mgr. Jána Dianiša
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová zvolilo návrhovú komisiu.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5:
Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Vyhodnotenie plnenia uznesení predložila prednostka obecného úradu Jana Herichová.
Skonštatovala, že prijaté uznesenia zo zasadnutia OcZ obce Michalová, konaného dňa 17.
mája 2018 sú splnené.
Splnené je aj uznesenie č. 12/2018 zo dňa 13.3.2018 – prenájom nebytových priestorov
v Dome služieb. Nájomná zmluva s firmou Vodohospodárske stavby Bratislava je podpísaná,
zverejnená, platná a účinná.
Uznesenia z minulých zasadnutí: číslo: 42/2017, 48/2017, 49/2017 zo dňa 22.5.2017 ktoré sa
týkajú prenájmu obecných pozemkov sú v štádiu plnenia.
Uznesenie č. 74/2017 zo dňa 13. júla 2017 - odpredaj pozemkov pre Kláru Zajakovú je
v štádiu plnenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6:
Určenie rozsahu výkonu (úväzku) funkcie starostu obce na celé funkčné (volebné)
obdobie 2018-2022
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. Podľa § 11, ods.4,
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rokov 20182022 rozsah výkonu funkcie starostu. Z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej
funkcie starostu, starostovi obce Michalová na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 obecné
zastupiteľstvo obce Michalová schválilo rozsah výkonu funkcie starostu v celom rozsahu, to
znamená na plný úväzok.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7:
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a volebného obvodu na celé volebné
obdobie 2018-2022
Obec Michalová má ku dňu vyhlásenia volieb 1329 obyvateľov, teda podľa § 11, ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné
zastupiteľstvo počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami podľa počtu
obyvateľov obce podľa písm. d/ od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov. Vo
vzťahu k určeniu počtu volebných obvodov podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v obci, v ktorej sa
má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.
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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová určilo na celé volebné obdobie 2018-2022 počet
poslancov 9 v jednom volebnom obvode.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 predložila hlavná
kontrolórka obce Ing. Iveta Purgatová. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle Zákona
č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, § 18f, písm b/ zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce a poslanci ho jednohlasne schválili.
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
K bodu 9:
Správa o čerpaní rozpočtu obce Michalová k 30.06.2018
Prednostka obecného úradu Jana Herichová predložila Informáciu o zmene rozpočtu obce
Rozpočtovým opatrením č. 6/2018 a 7/2018 v kompetencii starostky obce a informáciu o
plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu obce Michalová k 30.06.2018.
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018 v príjmovej časti je v celkovej výške 288.077,69 EUR,
čo je 37 %. Z toho sú:
bežné príjmy vo výške:
288.077,69 €
kapitálové príjmy vo výške:
0,00 €
finančné operácie
0,00 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2018 vo výdavkovej časti je v celkovej výške 227.717,04 EUR, čo je
29 %. Z toho sú:
bežné výdavky vo výške
216.365,04 €
sú čerpané na 39 %
kapitálové výdavky vo výške
6.240,- €
sú čerpané na 3 %,
a to na kanalizáciu prípravné práce
finančné operácie –splátka úveru vo výške 5.112,00 € sú čerpané na 50 %,
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí: 60.360,65 EUR
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vzalo informáciu o zmenách rozpočtu obce
a Informáciu o plnení rozpočtu k 30.06.2018 na vedomie.
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 10:
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
Z dôvodu zvýšených nákladov na tvorbu a tlač publikácie o obci Michalová je potrebné
zvýšiť rozpočtované výdavky na kapitolu Výkonné a zákonodarné orgány vo výške 9.000,Eur, ktoré prednostka obecného úradu Jana Herichová navrhla presunúť z kapitoly Staroba –
opatrovateľská služba. Celkový rozpočet obce sa presunom rozpočtových prostriedkov
nezmení.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
8/2018.
Hlasovanie: 8 za, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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K bodu 11:
Žiadosti došlé na obecný úrad – majetkové záležitosti
Žiadosti došlé na obecný úrad predložila Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka komisie
finančnej a hospodárenia s majetkom obce.
11.1. Žiadosť p. Petra Kvačkaja, Šupkova 43/1, Podbrezová o odkúpenie pozemku
Na základe súhlasu obidvoch záujemcov o pozemok, parcelu č. KN-C 466, sa uvedená
parcela rozdelila geometrickým plánom a vznikli dve samostatné parcely. Komisia finančná
a hospodárenia s majetkom obce odporučila schváliť odpredaj majetku, parcelu č. 466/2
o výmere 83 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je: malá výmera pozemku
a skutočnosť, že predávaný pozemok bezprostredne susedí a hraničí s pozemkami vo
vlastníctve menovaného a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
s užívanými pozemkami vo vlastníctve Petra Kvačkaja, Šupkova 43/3, Podbrezová za
navrhnutú cenu 2,- Eur/m2 +náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, teda 286,Eur.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová rozhodlo predať pozemok parcelu KN-C č. 466/2
o výmere 83 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 286,- Eur.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
11.2. Žiadosť p. Petra Boháčika, Predné Hálny 33, Brezno o odkúpenie pozemku
Na základe súhlasu obidvoch záujemcov o pozemok, parcelu č. KN-C 466, sa uvedená
parcela rozdelila geometrickým plánom a vznikli dve samostatné parcely. Komisia finančná
a hospodárenia s majetkom obce odporúča schváliť odpredaj majetku, parcelu č. 466/1
o výmere 72 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je: malá výmera pozemku
a skutočnosť, že predávaný pozemok bezprostredne susedí a hraničí s pozemkami vo
vlastníctve menovaného a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
s užívanými pozemkami vo vlastníctve Petra Boháčika, Predné Hálny, 33, 977 01 Brezno, za
navrhnutú cenu 2,- Eur/m2 +náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, teda 264,Eur.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová rozhodlo predať pozemok parcelu KN-C č. 466/1
o výmere 72 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 264,- Eur.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
11.3.
Žiadosť Ladislava Goceliaka a manž. Michaely Goceliakovej o odpredaj
pozemkov, parcelné číslo KN-C 1108 a číslo KN-C 1111
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová uznesením č. 32/2018 zo dňa 17.5.2018 schválilo
zámer predať svoj pozemok par. KN – C č. 1108 o výmere 707 m2 druh pozemku TTP a
pozemok par. KN – C č. 1111 o výmere 699 m2 druh pozemku TTP, vedený na liste
vlastníctva č. 500, k. ú. Michalová na základe obchodnej verejnej súťaže. Podmienky verejnej
obchodnej súťaže, ako jediný uchádzač splnili Ladislav Goceliak, Varguľa 6, Pohronská
Polhora, 976 56 a Michaela Goceliaková, Podpoľanou 35/545, Pohronská Polhora, 976 56.
Komisia zriadená pre vyhodnotenie návrhov verejnej obchodnej súťaže určila víťaza súťaže:
Ladislav Goceliak, Varguľa 6, Pohronská Polhora, 976 56 a Michaela Goceliaková,
Podpoľanou 35/545, Pohronská Polhora, 976 56.
Prednostka obecného úradu Jana Herichová predložila prítomným oznámenie Ladislava
Goceliaka, že z dôvodu kúpy nehnuteľnosti ďalej nemá záujem o kúpu uvedených pozemkov.
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Ing. Erika Goceliaková, predsedníčka komisie finančnej a hospodárenia s majetkom obce
informovala prítomných, že Obchodná verejná súťaž prebehla a je potrebné prijať predložené
uznesenie o predaji uvedených pozemkov. Keď menovaný kúpnopredajnú zmluvu nepodpíše,
uznesenie sa zruší.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová rozhodlo predať pozemky par. KN – C č. 1108
o výmere 707 m2 a par. KN – C č. 1111 o výmere 699 m2 Ladislavovi Goceliakovi, Varguľa
6, Pohronská Polhora a Michaele Goceliakovej, Podpoľanou 35/545, Pohronská Polhora.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
11.4. Žiadosť Juraja Vnenčáka – Cubicom, o prenájom časti vedenia obecného
rozhlasu
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom odporučila Obecnému zastupiteľstvu
v Michalovej schváliť prenájom časti stĺpov slúžiacich na umiestnenie káblových rozvodov
miestneho rozhlasu, ktoré stĺpy sa nachádzajú na ulici Ulička a ulici Potočná v obci
Michalová, pre umiestnenie rozvodov optických vlákien slúžiacich na prenos internetovej
siete, s tým, že predmetné stĺpy budú i naďalej slúžiť i na káblové rozvody miestneho
rozhlasu;
nájomcovi: Juraj Vnenčák – CUBICOM, Hrable 41, Michalová, na dobu určitú: 10 rokov, za
cenu nájmu: 1,- Eur ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je skutočnosť, že Obec
Michalová má záujem o rozvoj a sprístupnenie internetu pre obyvateľov obce ako
i spoločnosti a organizácie uskutočňujúce činnosť na území obce a predmetné stĺpy budú
prenajaté práve za účelom ich využitia pre umiestnenie optických vlákien slúžiacich na
pripojenie na internet.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenechať nehnuteľný majetok do nájmu menovanému.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
11.5: Žiadosť Janky Piliarovej, Rázusova 976/55, Brezno o nájom nebytových priestorov
Komisia finančná a hospodárenia s majetkom odporučila Obecnému zastupiteľstvu
v Michalovej schváliť zámer prenajať nebytové priestory na prízemí Domu služieb
v Michalovej obchodnou verejnou súťažou za minimálnu výšku ročného nájmu 720,- €.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vyhlásilo za prebytočný majetok obce Michalová a to
nebytové priestory o výmere 34 m2 , schválilo zámer prenajať nebytové priestory obchodnou
verejnou súťažou, schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, podmienky obchodnej
verejnej súťaže, minimálnu výšku ročného nájmu a zriadilo komisiu pre vyhodnotenie
návrhov Obchodnej verejnej súťaže v zložení: Ing. Erika Goceliaková, František Vojtas
a Jana Herichová.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 12:
Schválenie zámeru bezodplatného prevodu pozemkov
12.1 .pozemky:
KN-C č.1557 o výmere 1533 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
KN-C č.1711/2 o výmere 581 m2 druh pozemku ostatné plochy
KN-C č.1563 o výmere 3383 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
KN-C č.1562 o výmere 140 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
sú vedené na liste vlastníctva č. 253, SR-Lesy Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica, k.
ú. Michalová. Predmetné pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Michalová, na
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ktorých je vybudovaná miestna komunikácia na ulici Hrable, ktoré vybudoval bývalý Miestny
národný výbor Michalová v roku 1967 a je potrebné ich vysporiadať, preto starostka obce Ing.
Terézia Tisovčíková odporúča schváliť zámer na bezodplatný prevod pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve Lesov Slovenskej republiky š.p., SNP 8, Banská Bystrica
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vyhlásilo, že predmetné pozemky sa nachádzajú
v zastavanom území obce Michalová, na ktorých je vybudovaná miestna komunikácia na ulici
Hrable, ktoré vybudoval bývalý Miestny národný výbor Michalová v roku 1967 a schválilo
zámer na bezodplatný prevod pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Lesov Slovenskej republiky
š.p., SNP 8, Banská Bystrica.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
12.2. pozemky:
KN-C č.1713/25 o výmere 391 m2 druh pozemku trvale trávny porast, vedený na liste
vlastníctva č. 524 Slovenský pozemkový fond, Bratislava,
KN-C č.1732/4 o výmere 201 m2 druh pozemku lesný pozemok, vedený na liste vlastníctva č.
253, SR-Lesy Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica, k. ú. Michalová
sú súčasťou stavby „Výstavba rodinných domov – Hrable I, Hrable II – prístupové
komunikácie“ a je potrebné ich vysporiadať, preto starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková
odporúča schváliť zámer na bezodplatný prevod pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava a Lesov Slovenskej republiky š.p., SNP
8, Banská Bystrica.
Obecné zastupiteľstvo obce Michalová vyhlásilo že, Obecné zastupiteľstvo obce Michalová
schválilo stavbu „Výstavba rodinných domov – Hrable I, Hrable II – prístupové komunikácie“
na pozemkoch parc. KN C č. 1713/19 a 1733/1 v k.ú. Michalová a prehlásilo, že uvedená
stavba je verejnoprospešná stavba a že súčasťou stavby sú aj uvádzané pozemky. A schválilo
zámer na bezodplatný prevod predmetných pozemkov.
Hlasovanie: 8 za, Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 13:
Informácie starostky obce:
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková predložila prítomným nasledovné informácie:
- Výstavba kanalizácie pokračuje v Pohronskej Polhore, začína sa aj s výstavbou ČOV. Na
kontrolnom dni riešili vyskytnuté problémy, prekládky káblov, poškodenie vodovodu. Obec
Michalová poskytovala posledné informácie pre úrad pre verejné obstarávanie na vodovod.
- pokračuje údržba Kultúrneho domu, zateplenie, náter strechy, údržba sály kultúrneho domu,
prerába sa pódium, rieši sa vybavenie kultúrneho domu zariadením, maľovanie.
- prebieha úprava verejných priestranstiev okolo Kultúrneho domu. Luštiarne, stredu obce
- čo sa týka rekonštrukcie Materskej školy, ešte nie je ukončené verejné obstarávanie,
- blížia sa Dni obce, na toto podujatie sme dostali finančný príspevok z rozpočtu BBSK
- finančný príspevok z rozpočtu BBSK dostal aj Dobrovoľný hasičský zbor, nakoľko sme
zaradený do vyššej kategórie hasičských zborov dostávame aj vyššiu dotáciu zo štátneho
rozpočtu a to vo výške 3000,- Eur
- využili sme aj grantové výzvy z VSP Muránska planina a dostali sme 500.- Eur na obnovu
tabúľ + doplnenie ďalšej tabule
- na nákup kompostérov je rozbehnuté malé verejné obstarávanie
- zatiaľ nevybavená žiadosť o dotáciu je na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
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Ivan Boháčik, poslanec položil otázky, či je vytýčený vodovod pre stavbu kanalizácie, keď pri
prácach pretrhli potrubie. Či bola strecha na kultúrnom dome aj poplátaná pred maľovaním,
prečo sa neopravili komíny na kultúrnom dome a prečo sa nekosia verejné priestranstvá na
ulice Hrable.
Starostka obce, Ing. Terézia Tisovčíková odpovedala, že na vodovode nebola veľká porucha,
strechu na kultúrnom dome urobili tak, aby sa dala natierať a budú sa robiť aj komíny. Čo sa
týka kosenia, zamestnanca obce sme mali na chorej, nemohol kosiť a je potrebné aby si pred
domom a za domom priestranstvá udržiavali občania.
Ladislav Luštiak, poslanec upozornil, že v obchodoch Domu služieb nefungujú ventilátory,
predavačky sa sťažujú.
František Vojtas, poslanec upozornil, že je potrebné rozšíriť parkovisko pri Dome smútku a
treba označiť WC.
Mgr. Ján Dianiš, poslanec vyslovil uznanie za to že Kultúrny dom dostáva podobu akú si
zaslúži a apeluje na potrebu vypracovať štúdiu na oddychovú zónu okolo kultúrneho domu.
Ľudia potrebujú zónu na oddych. Položil otázku v majetku koho sú chodníky, sú v majetku
obce?
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková vysvetlila, že chodníky sú súčasťou ciest, na liste
vlastníctva Slovenskej správy ciest, ale chodníky a zelené priestranstvá sú v správe obce.
Pripravuje sa zákon, ktorým obec bude povinná udržiavať a čistiť chodníky, čo však nebude
v silách obcí.
Ivan Boháčik, poslanec upozornil na skutočnosť že je potrebné opraviť kanál na chodníku na
ulici Trosky, pol roka je na chodníku paleta a nič sa s tým nerobí.. Buď treba vyzvať cestárov,
aby to opravili, alebo nech to opraví obec. Je to na hanbu. Je potrebné opraviť aj zastávku pri
materskej škole, chýbajú šindle, niektoré časti sú polámané.
Starostka obce navrhuje tieto zastávky zrušiť a kúpiť nové.
Mgr. Ján Dianiš, poslanec upozornil na skutočnosť, že malé vodné toky sú zarastené, ak by
prišla väčšia búrka, voda ide vrchom, narobí škodu. Treba vyzvať správcov vodných tokov
o údržbu.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková vysvetlila, že malé vodné toky sú v správe štátnych
lesov, potok Rohozná je v správe Povodia Hrona. Niektoré malé potôčiky aktivační
zamestnanci vyčistili, ale zarastajú veľmi rýchlo.
František Vojtas, poslanec upozornil že je porušený most k Petrovi Vígľašskému.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková povedala, že do budúcnosti bude treba počítať
s veľkou údržbou všetkých mostov, aj zábradlia.
Michal Ľupták, občan predložil prítomným problém, ktorý rieši 4 roky. Potrebuje opraviť
strechu na svojom rodinnom dome, čomu mu bráni sused. Nedovolí mu prístup na pozemok.
Bolo mu povedané, že obec musí dať stanovisko, že sa jedná o havarijný stav.
Starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková vysvetlila, že na vydanie stanoviska obce je potrebné
predložiť obecnému úradu žiadosť a bude sa tým zaoberať. Dohodnú sa na stretnutí a osobne
to príde pozrieť.
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14. Záver
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Michalová ukončila.

V Michalovej, 26.7.2018
Zapísala: Jana Herichová

________________________
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

______________________
Jana Herichová
prednostka obecného úradu

___________________
Ing. Ivan Kokavec
overovateľ I.

________________________
František Vojtas
overovateľ II.
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