Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 09.06.2022 o 18,00 hod. v sále Kultúrneho domu Zamarovce
================================================
Prítomní: podľa prezenčnej listiny prítomných 6 poslancov zo 7 poslancov.
Návrh programu rokovania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Kontrola plnenia uznesení z prechádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2021.
VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady stravy v školskej jedálni.
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – dovybavenie
zberného dvora v obci Zamarovce, kód ŽoNFP: NFP310010CGc3, špecifický cieľ: 1.1.1.
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadu.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2022 obce Zamarovce.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Peter Minárik,
konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú na zasadnutí prítomní 4 poslanci,
poslanec Myslivec Peter sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov - PN, poslanci Omachel
Tomáš a Mgr.Ilavský Pavol sa dostavia na zasadnutie neskôr z dôvodu pracovných povinností,
takže obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 1/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Písaním zápisnice zo zasadnutia bola poverená p. Drienková Otília – administratívna
pracovníčka obecného úradu a za overovateľov zápisnice boli určení Bc. Tibor Drienka a
p. Minárik Ľuboš. Poslanci v počte 4 hlasy za súhlasili s predloženým návrhom.
Hlasovanie: prítomných: 4 poslanci zo 7
Za: 4 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Plšková J., Minárik Ľ., a Myslivec P.
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 2/ Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Na zasadnutí je už prítomný i poslanec Omachel Tomáš. K predloženému
návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy. Poslanci OZ v počte 5 hlasov
za schválili predložený návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných: 5 poslanci zo 7
Za: 5 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Plšková J., Omachel T. a Minárik Ľ.
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Následne starosta obce navrhol doplniť program dnešného zasadnutia v časti za bodom č.7
nasledovne:
Bod 8) Rôzne - sa nahradí názvom: „Návrh na schválenie počtu poslancov na nasledujúce
volebné obdobie 2022-2026.“
Bod 9) Diskusia – sa nahradí názvom: „Návrh na schválenie rozsahu úväzku pre starostu obce
Zamarovce na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026.“
Ostatné body č.8,9,10 sa v poradí prečíslujú ako body č. 10,11,12.
Ako dôvod starosta uviedol vyhlásenie termínu volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov
samosprávnych krajov predsedom NR SR na deň 29.októbra 2022, obecné zastupiteľstvo je
povinné určiť a v lehote ustanovenej vo vyhlásení volieb zverejniť volebné obvody a počet
poslancov v nich na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 a najneskôr 90 dní pred voľbami
určiť na celé nasledujúce funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu.
Nakoľko ide dovolenkové obdobie a predpoklad najbližšieho zasadnutia OZ je až po uplynutí
lehoty na schválenie, navrhuje uvedené schváliť na dnešnom zasadnutí a doplniť predmetné
2 body do návrhu programu rokovania na dnešné zasadnutie. Poslanci obecného zastupiteľstva
nemali k uvedenému pripomienky a v počte 5 hlasov za schválili zmenu programu v zmysle
návrhu starostu obce - rozšírenie návrhu programu o bod č.8 „Návrh na schválenie počtu
poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026.“ a bod č.9 „Návrh na schválenie
rozsahu úväzku pre starostu obce Zamarovce na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026.“
Ostatné body č.8,9,10 sa v poradí prečíslujú ako body č. 10,11,12.
Hlasovanie: prítomných: 5 poslanci zo 7
Za: 5 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Plšková J., Omachel T. a Minárik Ľ
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva boli splnené, resp. sa plnia priebežne. Poslanci v počte 5 hlasov za zobrali
uvedené na vedomie.
Hlasovanie: prítomných: 5 poslanci zo 7
Za: 5 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Plšková J., Omachel T. a Minárik Ľ
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 4/ Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2021.
Individuálna výročná správa obce za rok 2021 bola zaslaná na oboznámenie poslancom
obecného zastupiteľstva, bola skontrolovaná audítorkou obce Ing. Augustínovou. Analýzou
výsledkov hospodárenia môžeme konštatovať, že obec hospodárila s prebytkom niečo viac ako
81 tis. Eur. Prebytok finančných prostriedkov je zdrojom rezervného fondu obce pre rok 2022

vo výške 81.147,13 € na pokrytie kapitálových výdavkov (investícií), a finančných operácií.
Individuálna výročná správa, ako i správa nezávislého audítora bola zverejnená na webovom
sídle obce a na úradnej tabuli. Poslanci v počte 5 hlasov za bez pripomienok schválili
Individuálnu výročnú správu obce Zamarovce za rok 2021, ako aj Správu nezávislého audítora
2021, ktoré tvoria súčasť zápisnice.
Hlasovanie: prítomných: 5 poslanci zo 7
Za: 5 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Plšková J., Omachel T. a Minárik Ľ
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 5/ VZN č.1/2022, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
stravy v školskej jedálni.
Z dôvodu neúmerne rastúcich cien energií, tovarov a služieb je potrebné pristúpiť k úprave
výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ako i k výške príspevku čiastočnej úhrady
nákladov v školskej jedálni. Uvedené navýšenie nepokrýva zvýšené náklady obce na prevádzku
MŠ a ŠJ, ale čiastočne eliminuje finančných schodok, ktorý zvyšujúcimi cenami nastal. Návrh
uvedeného VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle, zo strany občanov neboli
vznesené žiadne pripomienky. Suma stravného sa zvyšuje z 2,95 € na 3,12 €, čo predstavuje
navýšenie o 0,17 €, výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ sa zvyšuje z doterajších 20 € na
25 € za mesiac. Účinnosť predmetného VZN je od 01.09.2022. (nový školský rok). .Poslanci
v počte 5 hlasov za (3/5 väčšina všetkých poslancov) schválili predložený návrh VZN č.1/2022,
ktorý tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie: prítomných: 5 poslanci zo 7
Za: 5 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Plšková J., Omachel T. a Minárik Ľ
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 6/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok –
dovybavenie zberného dvora v obci Zamarovce, kód ŽoNFP:
NFP310010CGc3, špecifický cieľ: 1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu
a podpora predchádzania vzniku odpadu.
Na zasadnutí je už prítomný i poslanec Mgr. Pavol Ilavský. Starosta uviedol, že obec
Zamarovce spracovala Žiadosť o nenávratný finančných príspevok z operačného programu
Kvalita životného prostredia, ktorého cieľom je dovybavenie zberného dvora technikou a
softvérom. Z prostriedkov európskej únie žiadame o nákup šmykom riadeného nakladača,
štiepkovača, kontajnery, kamerový systém na zbernom dvore a softvér na elektronickú
evidenciu odpadov ZD v celkovej hodnote niečo viac ako 140.000,-€ s 5% spoluúčasťou obce.
Uvedená problematika už bola prejednávaná na predchádzajúcom zasadnutí v apríli. Poslanci
k uvedenému nemali pripomienky a v počte 6 hlasov za schválili
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok dovybavenie zberného dvora v
obci Zamarovce, kód ŽoNFP: NFP310010CGc3, špecifický cieľ: 1.1.1. Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

a podpora predchádzania vzniku odpadu.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie realizovaného projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie: prítomných: 6 poslancov zo 7
Za: 6 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Ilavský P., Mgr.Plšková J., Omachel T., a Minárik Ľ
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 7/ Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2022 obce Zamarovce (návrh
na zmenu rozpočtu r.2022).
Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtového opatrenia starostu obce č.5/2022
obce Zamarovce v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Zmeny boli spôsobené navýšením príjmových položiek dotácií zo štátneho
rozpočtu a o tieto sumy navýšené aj účelovo viazané výdaje s kódom zdroja 111.
Ostatné zmeny nenavyšujú príjmy a výdaje, ide o presuny finančných prostriedkov
z jednotlivých položiek na iné kvôli výkazom za druhý kvartál.
Poslanci v počte 6 hlasov za zobrali na vedomie predložené rozpočtové opatrenie starostu obce
č.5/2022, ktoré tvorí súčasť zápisnice.
Hlasovanie: prítomných: 6 poslancov zo 7
Za: 6 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Ilavský P., Mgr.Plšková J., Omachel T., a Minárik Ľ
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8/ Návrh na schválenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
2022-2026.
Starosta uviedol, že v zmysle § 166 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo je
povinné určiť a v lehote ustanovenej vo vyhlásení volieb zverejniť volebné obvody a počet
poslancov v nich na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026. Keďže podľa počtu obyvateľov
môže mať naša obec 7-9 poslancov starosta navrhuje vytvoriť jeden volebný obvod, jeden
volebný okrsok a počet poslancov 7 tak, ako bolo doteraz. Miestnosť určená na hlasovanie
zostáva sála KD Zamarovce.
Poslanci v počte 6 hlasov súhlasili s predloženým návrhom starostu a určujú podľa § 166 ods.
3 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. a § 9 zákona SNR č. 346/1990 zb. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že Obecné zastupiteľstvo v
Zamarovciach bude mať vo volebnom období 2022-2026 celkom 7 poslancov, ktorí budú
zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec, l volebný okrsok, miestnosť na
hlasovanie je určená sála kultúrneho domu.
Hlasovanie: prítomných: 6 poslancov zo 7
Za: 6 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Ilavský P., Mgr.Plšková J., Omachel T., a Minárik Ľ
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 9/ Návrh na schválenie rozsahu úväzku pre starostu obce Zamarovce na
nasledujúce volebné obdobie 2022-20226
Starosta uviedol, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov má obecné zastupiteľstvo určiť najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé nasledujúce funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu.
Podľa skúseností z predchádzajúcich volebných období starosta navrhuje stav ponechať tak
ako doposiaľ, t.j. výkon funkcie starostu obce Zamarovce na plný úväzok. Poslanci
k uvedenému nemali pripomienky a v počte 6 hlasov za súhlasili s predloženým návrhom
starostu a určujú na volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah funkcie starostu na plný úväzok.
Hlasovanie: prítomných: 6 poslancov zo 7
Za: 6 – Adaška B., Bc.Drienka T., Mgr.Ilavský P., Mgr.Plšková J., Omachel T., a Minárik Ľ
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 10/ Rôzne:
Do bodu Rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov, nakoľko všetko bolo
prerokované na pracovnej porade poslancov dňa 2.6.2022.
K bodu 11/ Diskusia:
- Ing.Meravý Murárik – výstavba splaškovej kanalizácie na ul. Pod Kopánky a MK
K Diaľnici
Bližšie vysvetlenie podal starosta obce, jednak čo sa týka možností realizácie výstavby
splaškovej kanalizácie na ul. Pod Kopánky, ako aj výstavby MK K Diaľnici.
Teraz sa určité obdobie nevenoval danej problematike, a to z dôvodu vyhlásenia výzvy na
získanie finančných prostriedkov z európskej únie - pripravoval sa projekt a podklady na
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dovybavenie zberného dvora, zo
strany obce by bola škoda nezapojiť sa do tejto výzvy a nevyužiť možnosť získania finančných
prostriedkov zo strany EÚ (viď bod č. 6).
Čo sa týka výstavby MK ul. K Diaľnici, najskôr sa musí realizovať výstavba vodovodu
a kanalizácie na ulici Pod Kopánky. Od zostatku finančných prostriedkov (cena za výstavbu sa
toho času nedá určiť z dôvodu neustále sa meniacich, ale predovšetkým zvyšujúcich sa cien
tovarov a služieb) sa bude odvíjať aj dokončenie chodníka, asfaltového povrchu cesty
a dažďovej kanalizácie na predmetnej ulici. V blízkosti MK K Diaľnici by malo dôjsť
k výstavbe. Prebiehajú zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce, ktoré s tým priamo súvisia a je možné
spojiť túto výstavbu s vybudovaním MK K Diaľnici. Okrem dokončujúcich zmien a doplnkov
ÚPN obce je potrebné osloviť vlastníkov pozemku parc.č. 117/186 lokalita Horná Záhrada za
účelom odkúpenia predmetnej parcely s tým, aby cestné napojenie na danú lokalitu bolo práve
cez tento pozemok.
Starosta poďakoval hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Otovi Ondrkálovi za bezplatný prevoz
viac ako 70-tich paliet stavebného materiálu určeného na výstavbu MK Športová I a tiež
i p.Ľubošovi Minárikovi za poskytnutie finančného daru vo výške 30,- € na akciu Deň detí.

Na záver starosta obce Mgr. Peter Minárik poďakoval všetkým prítomným poslancom ako
i občanom obce za účasť a za pozornosť a riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Drienková O.

Overovatelia: Bc. Drienka Tibor
p. Minárik Ľuboš

Starosta obce Mgr. Peter Minárik

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

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zamarovce
zo dňa 9.6.2022
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 31/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach
u r č u j e zapisovateľa p. Drienkovú Otíliu a
a Bc. Tibora Drienku a p.Ľuboša Minárika za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 9.6.2022.
V Zamarovciach dňa : 09.06.2022
...........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik
2. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 32/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach s c h v a ľ u j e predložený návrh
rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 09.06.2022

programu

V Zamarovciach dňa : 09.06.2022
...........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik

Uznesenie č. 33 /2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach
s c h v a ľ u j e zmenu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Zamarovciach zo dňa 9.6.2022 v zmysle návrhu starostu obce
a to doplnenie 2 bodov programu - bod č.8 - Návrh na schválenie počtu poslancov na
nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 a bod č.9 - Návrh na schválenie rozsahu úväzku pre
starostu obce Zamarovce na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026. Ostatné body č.8,9,10
sa v poradí prečíslujú ako body č. 10,11,12.
V Zamarovciach dňa : 09.06.2022
...........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 34/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.04.2022.
V Zamarovciach dňa : 09.06.2022

...........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik
4. Individuálna výročná správa obce Zamarovce za rok 2021.

Uznesenie č. 35/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach s c h v a ľ u j e
Zamarovce za rok 2021 bez pripomienok.

Individuálnu výročnú správu obce

V Zamarovciach dňa : 09.06.2022
...........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik
5. VZN č.1/2022, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady stravy v školskej
jedálni.

Uznesenie č. 36/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach s c h v a ľ u j e predložený návrh VZN č.1/2022,
ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady stravy v školskej jedálni s účinnosťou od
01.09.2022.
V Zamarovciach dňa : 09.06.2022

...........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik

6. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – dovybavenie
zberného dvora v obci Zamarovce, kód ŽoNFP: NFP310010CGc3, špecifický cieľ: 1.1.1.
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadu.

Uznesenie č. 37/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach s c h v a ľ u j e :
a)

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok dovybavenie zberného dvora
v obci Zamarovce, kód ŽoNFP: NFP310010CGc3, špecifický cieľ: 1.1.1. Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu
a podpora predchádzania vzniku odpadu.

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie realizovaného projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
V Zamarovciach dňa : 09.06.2022
...........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik
7. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2022 obce Zamarovce (návrh na
zmenu rozpočtu r.2022).

Uznesenie č. 38/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 14 ods. 1 a § 14
ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenie č.5/2022
starostu obce Zamarovce v prílohe na základe predloženého návrhu.
V Zamarovciach dňa : 09.06.2022
...........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik
8. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie.

Uznesenie č. 39/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach

ur č uj e

podľa § 166 ods. 3 zákona NR SR č.

180/2014 Z.z. 9 zákona SNR č. 346/1990 zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, že Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach bude mať vo
volebnom období 2022-2026 celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom
obvode utvorenom pre celú obec, l volebný okrsok, miestnosť na hlasovanie je určená sála
kultúrneho domu.
V Zamarovciach dňa : 09.06.2022
.........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik
9. Schválenie rozsahu úväzku pre starostu na nasledujúce volebné obdobie.

Uznesenie č. 40/2022
Obecné zastupiteľstvo v Zamarovciach u r č u j e podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie
2022 – 2026 rozsah funkcie starostu na plný úväzok.

V Zamarovciach dňa : 09.06.2022
.........................................................
Starosta obce Zamarovce
Mgr. Peter Minárik

Overovatelia:

Bc. Drienka Tibor

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

p. Minárik Ľuboš

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

Starosta obce: Mgr. Peter Minárik

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

Výpis hlasovania:
.
Číslo
Uznesenia:

Boris
Adaška

Bc.Tibor
Drienka

Mgr.Pavol
Ilavský

Ľuboš
Minárik

Peter
Myslivec

Tomáš
Omachel

Mgr.Jana
Plšková

31/22

I

I

N

I

N

N

I

32/22
33/22
34/22
35/22
36/22
37-A,B,C/22
38/22
39/22
40/22

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

N
N
N
N
N
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

N
N
N
N
N
N
N
N
N

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Vysvetlivky:

I - za

O – zdržal sa

X - proti

N - neprítomný

