
 

OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O    V     B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č.6/1. 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 
 

 

a) schvaľuje 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bžany zo dňa  23.07.2019 
 

 

 

 

 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

 

 
 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5         prítomní:3                         neprítomní:2 

  za:3              proti:0            zdržal sa:0            nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V     B Ž A N O C H 

 
 

UZNESENIE 

č. 6/2 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

 

a) schvaľuje 

Výročnú správu za rok 2018. 

 

 

 

 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

 

 

 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5                  prítomní:3              neprítomní:2 

  za:3             proti:0               zdržal sa:0         nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V      B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/3 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

b) schvaľuje 

Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod               č. 

327/40, ostatná plocha o výmere 365 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie 

Valkov, tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom 

Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov vo forme obchodnej verejnej súťaže. 

Zámer bude zverejnený na internetovej stránke obce a v miestnych novinách. Cena za odpredaj 

tohto pozemku je 20,- EUR/1m2. 

c) určuje 

že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 327/40, 

ostatná plocha o výmere 365 m2. Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov, tak 

ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom Stropkov, 

katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov z majetku obce Bžany sa odpredaj bude 

vykonávať vo forme obchodnej verejnej súťaže. 

 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

      
 

 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5           prítomní:3                    neprítomní:2 

  za:3                 proti:0                         zdržal sa:0    nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V     B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/4 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

a) schvaľuje 

Zámer odpredať novovytvoreného pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej 

mape pod č. 92/171, ostatná plocha vo výmere 200m2, k.ú. Valkov tak ako bola táto vytvorená 

návrhom geometrického plánu Adriána Tkáča, Mirka Nešpora,  číslo plánu: 74/2019, 

vyhotovenom dňa 11.6.2019  vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“           č. 92/128 

ostatné plochy vo výmere 4631 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v 

katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1 

katastrálne územie Valkov  v prospech Strednej priemyselnej školy stavebnej Prešov. Cena za 

odpredaj tohto pozemku je 10,- EUR/1m2,   

b) určuje 

že pri predaji novovytvoreného pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape 

pod č. 92/171, ostatná plocha vo výmere 200m2, k.ú. Valkov tak ako bola táto vytvorená 

návrhom geometrického plánu Adriána Tkáča, Mirka Nešpora,  číslo plánu: 74/2019, 

vyhotovenom dňa 11.6.2019  vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“           č. 92/128 

ostatné plochy vo výmere 4631 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v 

katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1 

katastrálne územie Valkov  ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov pravidelne 

organizuje na pozemku, ktorý má byť predmetom  odpredaja kultúrne a športové akcie pre deti 

a mládež, zároveň napĺňa aj sociálnu politiku v oblasti regenerácie pracovných síl pre 

zamestnancov školy.  

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

 

 
Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5          prítomní:3                              neprítomní:2 

  za:3                  proti:0          zdržal sa:0                   nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V     B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/5 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

Zámer odpredať novovytvorenú parcelu KN registra „C“ pod č. 92/173, ostatná plocha vo 

výmere 80 m2, tak ako bola táto vytvorená geometrickým plánom Ján Štiavnicky Geodetické 

a kartografické práce, Komenského 461/18, 089 01  Svidník, IČO: 40 808 564,  číslo plánu: 

49/2019, vyhotovenom dňa 19.07.2019, úradne overeným dňa 23.07.2019 pod číslom G1-

145/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 92/1 ostatné plochy vo výmere 

23177 m2, katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti 

Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie 

Valkov vo forme priameho predaja. Cena za odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým 

posudkom na sumu 20,- EUR/1m2.  

b) určuje 

že pri predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/173, ostatná plocha vo výmere 

80 m2, tak ako bola táto vytvorená geometrickým plánom Ján Štiavnicky Geodetické 

a kartografické práce, Komenského 461/18, 089 01  Svidník, IČO: 40 808 564,  číslo plánu: 

49/2019, vyhotovenom dňa 19.07.2019, úradne overeným dňa 23.07.2019 pod číslom G1-

145/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 92/1 ostatné plochy vo výmere 

23177 m2, katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti 

Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie 

Valkov z majetku obce Bžany sa odpredaj bude vykonávať vo forme priameho predaja. 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

 

 

 
 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5          prítomní:3                           neprítomní:2 

  za:3                 proti:0                 zdržal sa:0           nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O       V      B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č.6/6 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

Zámer odpredať novovytvorenú parcelu KN registra „C“ pod č. 92/168, ostatná plocha vo 

výmere 48 m2, tak ako bola táto vytvorená geometrickým plánom Ján Štiavnicky Geodetické 

a kartografické práce, Komenského 461/18, 089 01  Svidník, IČO: 40 808 564,  číslo plánu: 

17/2019, vyhotovenom dňa 15.04.2019, úradne overeným dňa 29.04.2019 pod číslom G1-

72/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 92/1 ostatné plochy vo výmere 

23177 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti 

Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie 

Valkov. Cena za odpredaj tohto pozemku je stanovená znaleckým posudkom na sumu 20,- 

EUR/1m2. 

b) určuje 

že pri predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/168, ostatná plocha vo výmere 

48 m2, tak ako bola táto vytvorená geometrickým plánom Ján Štiavnicky Geodetické 

a kartografické práce, Komenského 461/18, 089 01  Svidník, IČO: 40 808 564,  číslo plánu: 

17/2019, vyhotovenom dňa 15.04.2019, úradne overeným dňa 29.04.2019 pod číslom G1-

72/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 92/1 ostatné plochy vo výmere 

23177 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti 

Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie 

Valkov sa odpredaj bude vykonávať vo forme priameho predaja.  

 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 
 

 

 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5          prítomní:3                        neprítomní:2 

  za:3                 proti:0                   zdržal sa:0           nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O      V      B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/7 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

Zámer odpredať novovytvorenú parcelu KN registra „C“ pod č. 92/174, ostatná plocha vo 

výmere 578 m2, tak ako bola táto vytvorená geometrickým plánom Progres GEO , s.r.o., 

Masykova 16, Prešov, IČO: 31688560,  číslo plánu: 31/2019, vyhotovenom dňa 28.08.2019, 

úradne overeným dňa 06.09.2019 pod číslom G1-182/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN 

registra „C“ č. 92/128 ostatné plochy vo výmere 4 631 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako 

je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č. 1 katastrálne územie Valkov. Cena za odpredaj tohto pozemku je stanovená 

znaleckým posudkom na sumu 9,86 EUR/1m2. 

b) určuje 

že pri predaji novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 92/174, ostatná plocha vo výmere 

578 m2, tak ako bola táto vytvorená geometrickým plánom Progres GEO , s.r.o., Masykova 16, 

Prešov, IČO: 31688560,  číslo plánu: 31/2019, vyhotovenom dňa 28.08.2019, úradne 

overeným dňa 06.09.2019 pod číslom G1-182/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra 

„C“ č. 92/128 ostatné plochy vo výmere 4 631 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto 

zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č. 1 katastrálne územie Valkov sa odpredaj bude vykonávať vo forme priameho 

predaja. 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 
 

 

 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5             prítomní:3                        neprítomní:2 

  za:3                   proti:0                 zdržal sa:0              nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V    B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/8 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

Zámer odpredať pozemok, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod                     

č. 245/145, ostatná plocha o výmere 101  m2 , Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie 

Valkov, tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1 , vedenom Okresným úradom 

Stropkov, katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov. Cena za odpredaj tohto pozemku je 

9,80 EUR/1m2.  

b) určuje 

že pri predaji pozemku, parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 245/145, 

ostatná plocha o výmere 101  m2 , Okres Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov, 

tak ako je tento zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Stropkov, 

katastrálny odbor, katastrálne územie Valkov sa odpredaj bude vykonávať vo forme priameho 

predaja.  

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

 

 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5            prítomní:3                      neprítomní:2 

  za:3                    proti:0                zdržal sa:0         nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V      B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/9 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

Zámer odpredať pozemok okolo rekreačnej chaty, teda ide o predaj novovytvorenej parcely 

KN registra „C“ pod č. 85/290, ostatná plocha vo výmere 537 m2, tak ako bola táto vytvorená 

geometrickým plánom Ján Štiavnicky, Geodetické a kartografické práce, Komenského 461/18, 

089 01  Svidník, IČO: 40 808 564,  číslo plánu: 50/2019, vyhotovenom dňa 22.07.2019, úradne 

overeným dňa 26.07.2019 pod číslom G1-148/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra 

„C“ č. 85/245 ostatná plocha vo výmere 1243 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto 

zapísaná v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č. 1 katastrálne územie Valkov. Cena za odpredaj tohto pozemku je stanovený 

podľa znaleckého posudku v sume 8,- EUR/1m2.  

b) určuje 

že predaj novovytvorenej parcely KN registra „C“ pod č. 85/290, ostatná plocha vo výmere 

537 m2, tak ako bola táto vytvorená geometrickým plánom Ján Štiavnicky, Geodetické 

a kartografické práce, Komenského 461/18, 089 01  Svidník, IČO: 40 808 564,  číslo plánu: 

50/2019, vyhotovenom dňa 22.07.2019, úradne overeným dňa 26.07.2019 pod číslom G1-

148/2019 vytvorená z pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 85/245 ostatná plocha vo výmere 

1243 m2 katastrálne územie Valkov tak, ako je táto zapísaná v katastri nehnuteľnosti 

Okresného úradu Stropkov, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie 

Valkov sa odpredaj bude vykonávať vo forme priameho predaja.  

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                      starosta obce 
 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5           prítomní:3                     neprítomní:2 

  za:3                  proti:0       zdržal sa:0                  nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O      V       B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/10 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

zámer na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok, parcela KN registra 

„C“  evidovaný na katastrálnej mape pod č. 250, vodná plocha vo výmere 3140 m2 okres 

Stropkov, obec Bžany, katastrálne územie Valkov a pozemok, parcela KN registra „E“ 

evidovaný na mape určeného operátu pod č. 606, číslo 607, okres Stropkov, obec Bžany, 

katastrálne územie Valkov, ktorý bude bližšie špecifikovaný geometrickým plánom pre p. 

Petra Lička. 

 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5        prítomní:3                        neprítomní:2 

  za:3              proti:0                     zdržal sa:0           nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 

 



 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V    B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/11 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

                                       pristúpenie k projektu: „Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry v obciach s prítomnosťou MRK“  Ide o rekonštrukciu miestnej 

komunikácie a výstavba chodníka v obci Bžany. vysporiadanie pozemkov 

s Vodohospodárskou výstavbou, odkúpenie parciel registra ,,C“ za 1 Euro. 

Parcela číslo 158/1 o výmere 168 m2 a parcela číslo 160/3 o výmere 2630 

m2 a následné zaslanie žiadosti k uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy.  

 

 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

 

 

 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5           prítomní:3                     neprítomní:2 

  za:3                proti:0                      zdržal sa:0               nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 

 
OBEC BŽANY  

   

O B E C N É      Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V     B Ž A N O C H 
 

 

UZNESENIE 

č. 6/12 

z 6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Bžanoch 

konaného dňa12.09.2019 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bžanoch  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien 

 

a) schvaľuje 

pristúpenie a padanie žiadosti k výzve o poskytnutie dotácie na podporu budovania 

elektrických nabíjacích staníc. Termín predkladania žiadosti je do 1.10.2019 a suma dotácie je 

od 2000 do 5 000€. 

 

 

 

Podpísané dňa: 12.09.2019 

 

 

 

 

 

Bc. Ladislav Vrábeľ, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlasovanie poslancov:  počet poslancov:5            prítomní:3            neprítomní:2 

  za:3                proti:0                       zdržal sa:0                  nehlasoval:0 

 

Za: Juraj Kasarda, Miroslav Tarabčák, Simona Jakubová 

Proti:- 

Zdržal sa:- 

Nehlasoval:- 

 

 

 


