Z Á P I S N I C A č. 3/2019
napísaná z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabičove
konaného dňa 04.07.2019
Prítomní :
Starosta obce :

Ján Adámik

Poslanci OZ :

Pavel Boháč
Mgr.Andrea Luptáková
Vladimír Michňa
Ján Repiský
Peter Repiský
Ing. Milan Supuka

Pracovníci obce :
Kontrolórka obce :

Alena Brašeňová
Blanka Szüczová

Ospravedlnení :

Mgr. Katarína Píšová , Matúš Baniari

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začalo o 19,00 hod .
Otvorenie , schválenie programu zasadnutia
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Adámik.
Konštatoval , že zasadnutie bolo zvolané v zmysle §12 zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov .
Program :
1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu riadneho zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Stanovisko hlavného kontrola k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Hrabičov za rok 2018
6. Úprava rozpočtu č.1 k 30.6.2019.7.
7.Návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a zostatku finančných
prostriedkov na realizáciu investičných akcií - podprogramu ,kultúrne a spoločenské služby
pre rok 2019.
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov.
9.Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce mimoškolské aktivity
v ZŠ Župkov a Žarnovica na rok 2019.
-poskytnutie dotácie pre obecnú organizáciu ,, JDS“ na rok 2019
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
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Starosta obce - privítal všetkých prítomných na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva ,
predložil program zasadnutia a vyzval poslancov na vyjadrenie sa k programu zasadnutia
a jeho doplneniu.
Poslanec Pavel Boháč - by chcel doplniť do programu ďalšie body a to Bytový dom súp.č.
189 a súp.č. 214 a ďalší bod Organizácia Dňa obce. ,
Starosta obce - navrhujem tieto dva body doplniť ako bod:
10 . Bytový dom súp.číslo 189 a bytový dom súp.č 214
11. Organizácia Dňa obce
- ostatné body sa posúvajú ako bod :
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver.
Starosta obce dal hlasovať za doplnený program .
UZNESENIE č. 12/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za program zasadnutia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 2 Určenie overovateľov a zapisovateľa
Starosta obce - navrhol za overovateľov : Mgr. Andreu Luptákovú a Ing. Milana Supuku
za zapisovateľku Alenu Brašeňovú
UZNESENIE č. 13/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
za overovateľov zápisnice : Mgr. Andrea Luptáková , Ing. Milan Supuka
za zapisovateľku : Alena Brašeňová
Hlasovanie za overovateľov zápisnice OZ a zapisovateľku
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce - stále je rozpracované uznesenie č. 60/2018 , môžem vás informovať , že
máme riešenie s technickými službami aj spoločne s p. starostom z Kľaku, nakoľko budeme
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na tom trvať, aby Obec Hrabičov tak ako Ostrý Grúň bola vyvážaná samostatne , lebo teraz
máme spoločne zvoz s Kľakom a je to nekontrolovateľné , čo sa týka váhy odpadu. Je to
v jednaní .Tento bod je stále otvorený.
UZNESENIE č. 14/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Hlasovanie za kontrolu uznesení
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za :6
Proti : 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4 Stanovisko hlavného kontrolóra v návrhu Záverečného účtu obce za rok
2018
Starosta obce – vyzval kontrolórku obce p. Szüczovú , aby predniesla svoje stanovisko.
Kontrolórka obce - hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom schváleného na rok 2018 ,
pričom rozpočet bol schválený ako vyrovnaný a v priebehu roka 2018 bol dva krát
upravovaný. Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2018 bol nasledovný :
- príjmy boli v celkovej výške 322 217,52 € , z toho bežné príjmy boli vo výške 271 914,27
€, kapitálové príjmy boli 25 470,09 € a finančné príjmy 24 833,16 €
- výdavky celkom boli 294 623,10 € , z toho bežné 222 420,41 € , kapitálové výdavky
45 984,72 € a finančné výdavky 26 217,97 € .
Výsledok prebytku hospodárenia za rok 2018 bol vo výške 28 979,23 € , z prebytku však
budú odpočítané účelovo určené finančné prostriedky a to vo výške 4 318,53 € - je to
nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, v roku 2018 sa vyčerpalo len
21 150 €, tento zbytok sa vyčerpá teraz v roku 2019. Takže prebytok vo výške 24 660,70 €
doporučujem ako tvorba rezervného fondu.
Záverečný účet obce a celé hospodárenie bolo overené aj audítorom , ktorý nemal žiadne
výhrady , tak doporučujem celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
UZNESENIE č. 15/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obec k Záverečnému účtu Obce Hrabičov za rok 2018
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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UZNESENIE č. 16/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Záverečný účet Obce Hrabičov za rok 2018 s výrokom : „Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad “
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 5 Správa audítora k Záverečnému účtu Obce Hrabičov za rok 2018
Kontrolórka obce - predložila správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce
Hrabičov za rok 2018
UZNESENIE č. 17/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Hrabičov za rok 2018
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 6 Úprava rozpočtu č. 1 k 30.6.2019
Kontrolórka obce - je to prvé rozpočtové opatrenie v tomto roku a týka sa viac príjmovej
časti , následne aj výdavkovej . jedná sa o navýšenie dotácie na matriku , ktorá bola vyššia
o 438 € , dotácia s BBSK , kde sme počítali len s 600 € ale dostali sme 800 € , toto sú bežné
dotácie , k nim patrí ešte aj časť dotácie na Wifi vo výške 950 €, ktoré budeme o tieto sumy
navyšovať. Kapitálové dotácie sú aj dotácie na Wifi , lebo dotácia bola rozdelená na dve časti
a to na bežné a kapitálové výdavky, ktorá je vo výške 12 825 €, musíme pripočítať aj dotáciu
na druhé kolo požiarnej zbrojnice 30 000 € a z dotácie na multifunkčné ihrisko musíme
odpočítať 8412,32 € , lebo sme dostali nižšiu dotáciu ako sme dali do rozpočtu . V príjmovej
časti musíme počítať aj so spoluúčasťou na všetky projekty , to budeme používať
z rezervného fondu a jedná sa o projektovú dokumentáciu na požiarnu zbrojnicu vo výške
1500 € , modernizácia požiarnej zbrojnice II.kolo je spoluúčasť 1 500 € , modernizácia
požiarnej zbrojnice ešte dočerpávanie I.kolo 1 229 € , spoluúčasť na Wifi 675 €
a rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorú očakávame je 9 500 € spoluúčasť .Príjmová časť je
teda vo výške 55 065,38 € a v tej istej výške sa upravuje aj rozpočet vo v výdavkovej časti
okrem dvoch položiek , ale to sa nebude navyšovať rozpočet , ale to sa len presunie
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z usporených podpoložiek , ktoré nám ostanú a je to na hudobnú produkciu ku Dňu obce
a potom je tam mimoriadna odmena vo výške 300 €.
Starosta obce - chcel by som len povedať , že čo sa týka Wifi máme už podpísanú aj zmluvu
o diele , budú to robiť Obecné siete Nitra , bude vybudovaných 10 bodov , ktoré by mali
pokryť wifi signálom celú obec .
Ak nebudeme úspešní v projekte modernizácia kultúrneho domu , môžeme potom financie
presunúť a použiť na iný účel. Dostali sme dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry
na multifunkčné ihrisko , keď po úprave projektu sa znížila cena a dotáciu sme dostali bez
spoluúčasti , čím sme ušetrili 6 000 € a po akcii Deň obce môžeme začať s prácami .
UZNESENIE č. 18/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1 k 30.06.2019
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 7 Návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a
zostatku finančných
prostriedkov na realizáciu investičných akcií - podprogramu
kultúrne a spoločenské služby pre rok 2019.
Starosta obce - väčšina financií pôjde na cesty , keď sa stretneme najbližšie , dohodneme sa,
čo budeme riešiť prioritne , niekde urobíme len nejakú vysprávku a niekde spravíme aj celok,
ale musíme ísť aj do osád, aj bočné cesty , kde máme občanov na trvalý pobyt.
Kontrolórka obce - doplnila informáciu , že keď sa bude prerozdelovať prebytok , je to také
orientačné , ak sa niečo do konca roka nezrealizuje , peniaze prechádzajú do ďalšieho roka ale
ostávajú v tom rezervnom fonde .
UZNESENIE č. 19/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použiť prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na opravy obecných komunikácii po
predchádzajúcom prejednaní rozsahu a lokality opravy a následnom schválení Obecným
zastupiteľstvom

Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu č. 8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov
Starosta obce - predložil predsedovi komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť
výkonu funkcií verejných funkcionárov Pavlovi Boháčovi Oznámenie funkcií , zamestnaní ,
činností a majetkových pomerov .
K bodu č. 9.Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
mimoškolské aktivity v ZŠ Župkov a Žarnovica na rok 2019.
-poskytnutie dotácie pre obecnú organizáciu ,, JDS“ na rok 2019
Starosta obce – obdržali sme žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo Základnej
školy Župkov a Žarnovica . Jedná sa o dotácie na mimoškolské aktivity a krúžky pre
školopovinné deti. Vlani sme schválili dotáciu vo výške 35 € na rok na žiaka aj pre ZŠ
Župkov aj pre ZŠ Žarnovica . Ja navrhujem aj na tento rok dotáciu vo výške 35 € na žiaka za
rok , zaplatilo by sa to naraz a na všetky deti rovnako – aj pre Župkov aj pre Žarnovicu.
UZNESENIE č. 20/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dotáciu vo výške 35 € na žiaka a rok pre všetkých žiadateľov o dotáciu na mimoškolské
aktivity detí
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta obce - navrhujem , tak ako aj vlani dotáciu vo výške 600 € pre Jednotu dôchodcov
Slovenska na rok 2019 s tým , že sa potom finančné prostriedky vo výške 150 € presunú pre
p. Uramovú , ktorá vedie záujmový krúžok pre šikovné ruky , zabezpečili aj veľkonočnú
výstavku.
Ďalej navrhujem aj odmenu p. Jánovi Repiskému za to, že všetky akcie fotografuje a nakrúca
vlastným fotoaparátom už niekoľko rokov , investuje svoj materiál a čas , vyhotovuje
fotografie aj DVD .
Ján Repiský – ako predseda okresnej organizácie som navrhol , aby sa náš spevácky súbor
Rozmajrín zúčastnil celoslovenskej prehliadky súborov vo Zvolene v septembri a chcem sa
opýtať , či by bolo možné im uhradiť cestovné výdavky . Starosta obce ani poslanci nemali
námietky proti tejto požiadavke.
UZNESENIE č. 21/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) dotáciu vo výške 600 € pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska na rok
2019
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b) odmenu vo výške 300 € pre poslanca Jána Repiského za fotografické
obecných akcií

dokumentovanie

Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 10 . Bytový dom súp.číslo 189 a bytový dom súp.č 214
Poslanec Pavel Boháč - je tam nejaký problém s kúrením
Poslanec Ing. Milan Supuka- je tam problém s kúrením už dlhšiu dobu , bolo by to treba
prehodnotiť , lebo ten kotol v najväčšej záťaži hrkoce, teraz síce bolo urobené nejaké
vyčistenie systému , lenže všetci nájomcovia dome neboli , radiátory mali byť všetky
pootvárané , ale neboli a tak to nie je urobené tak , ako by to malo byť.
Starosta obce – bol tam p. Koloň , vymenil a dal tam nejaký filter , nebol som dôverníkom
informovaný, kedy sa to bude vykonávať , lebo by som bol oznámil nájomníkom , aby si
zabezpečili prístup do bytov , aby to bolo urobené poriadne. Musíme to urobiť, kým sa
nezačne kúriť.
Ďalej chcem podotknúť , že o obidvoch bytovkách je stále problém so zatváraním
vchodových dverí , môže tak ktokoľvek a kedykoľvek vojsť.
Poslanec Pavel Boháč - k prideľovaniu bytov – niekto sa odtiaľ sťahuje-Debnárovci ,viem ,
že Anton Holý dával žiadosť , aj niekto predtým .
Starosta obce - Debnárovci sa z trojizbového bytu odsťahovali do rodinného domu do
Ostrého Grúňa a Monika Svitková s p. Herkom mali žiadosť o výmenu dvojizbového za
trojizbový a tým pádom zostal voľný dvojizbový byt a ten som obsadil p.Antonom Hólym s
p.Kamenskou.. Predchádzajúci žiadatelia o byt už dostali buď v Župkove , alebo v Ostrom
Grúni a ja som nemohol nechať neobsadený byť , lebo elektrikári nechcú nechať hodiny len
za udržiavací poplatok , lebo je to bytový dom a potom by sme museli platiť nový
pripojovací poplatok cca 220 € a to isté je aj s plynom. K dnešnému dňu máme len jednu
žiadosť na byt a to p. Beňovej.
Poslanec Pavel Boháč - táto informácia mi chýbala , voľakedy sme to odsúhlasovali , lebo
udialo sa a my o tom nevieme.
Starosta obce - tu sa ani iné nedalo riešiť , lebo za mesiac to museli medzi sebou všetko
urýchlene vyriešiť.
Poslanec Ján Repiský - ja navrhujem , či by nebolo vhodné doplniť alebo buď nové predpisy
o prideľovaní bytov , že pokiaľ je jeden záujemca, nech to rozhodne starosta , keď je viac ,
nech to rozhodne komisia alebo poslanci , aby sme boli informovaní. Zvoliť nejakú formu
informovanosti .
Poslanec Pavel Boháč - navrhujem , aby sme pozreli VZN o prideľovaní bytov, aby mal
nejakú právomoc starosta a nejakú starosta plus poslanci.
UZNESENIE č. 22/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
navrhuje
vykonať revíziu všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní bytov na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
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Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu č. 11. Organizácia Dňa obce
Starosta obce - organizačné zabezpečenie Dňa obce dňa 3.8.2019 – momentálne sa robí
plagát , program som odkonzultoval s p. zástupkyňou – futbalový turnaj žiakov o 14,00 hod.,
hokejbalový zápas Hrabičov – výber okresu ZC od 18,00 hod. ,sprievodný program pre deti :
kolotoč, veľké požiarnicke auto , skákací hrad , cukrová vata , maľovanie na tvár , penová
šou- to budeme ešte jednať s hasičmi , vystúpenie kynologického družstva , jazda na
koníkoch, o 17,00 hod bábková rozprávka pre deti , kultúrny program : od 15,00 do 18,00
hod country kapela Tradicionál ZH , od 18,00- 20,00 hod Vrchári z Kysúc , o 20,00 hod.
tombola , od 20,30 – 02,00 hod. zábava pod holým nebom hrajú AKCENT LIVE a KL
BAND , o 21,30 hod by sme chceli ohňostroj , aby mali zážitok aj deti. V ponuke bude guláš
od poľovníkov , kulinárske špeciality- tie som zabezpečil – firma Macík z Hliníka nad
Hronom , bude mať kebab , hranolky a pod. , pivo, kofola , káva bude robiť p. Michňa ako
po iné roky , pivo zabezpečím zo Steigeru .
Poslanec Pavel Boháč - preto som aj navrhol tento bod , či by nešlo viac zahrnúť domáce
organizácie napr. Jednota dôchodcov , alebo hasiči do bufetov – pivo, kofola a pod. ,
jednoducho je z toho nejaký zisk, tak nech to ostane potom v tej zložke, v tej organizácii.
Proste viac zapojiť domácich .
Starosta obce – dôchodcov som už na párance nenahovoril, je to dosť náročné a majú už svoj
vek.
Poslanec Peter Repiský - za hasičov - my momentálne bufet nestíhame , máme toho dosť
zabezpečiť
Poslanec Ján Repiský - máme ešte sedenie vo štvrtok , tak to môžeme ešte prejednať ,
najhoršie je však to , že to všetko zabezpečujú stále tí istí ľudia , kolektív spevákov , ktorí
potom riešia viac vecí súbežne , je to náročná práca.
K bodu č. 12

Rôzne

Poslanec Ján Repiský – požiadal starostu obce o informáciu , ako pokračuje riešenie
usporiadania pozemkov k ceste pri cintoríne
Starosta obce - pokročili sme pomerne dosť , pozemok od Komunity Kráľovnej pokoja je už
vysporiadaný , vycestoval som do Močenku , páter zmluvu podpísal , je to už zapísané aj
v katastri , čo sa týka parcely č. 7/1, tam troška nastal problém , všetci podpísali , len pani
Ing. Oslancová z Voznice zatiaľ nechce podpísať , tak to teraz rieši JUDr. Petrušová .
Ing. Emil Miškov - medzi iné povinnosti obci pribudla aj povinnosť viesť kroniku obce ,
nikto sa k tomu nemal , tak som sa podujal na to ja. Ja som to robil len tak , popri zamestnaní.
Konečne sa mi to podarilo dať tak trochu dokopy , za pomoci a aj nejakých občanov. Spísal
som to na počítači , p. Brašeňová to stiahla do počítača .Obecné zastupiteľstvo by sa malo
vyjadrovať k vedeniu kroniky , ročný zápis by sa mal predkladať tak v júli a po schválení
obecným zastupiteľstvom by sa mal zapísať do kroniky. Je to zatiaľ len v elektronickej
podobe , bolo by dobré, keby ste si to prečítali , zatiaľ sa mi nepodarilo zohnať všetky
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dátumy a keby ste mali nejaké vedomosti k udalostiam alebo fotografie , tak by sme to mohli
doplniť. Zapisujú sa tam dôležité veci , čo sa týka života v obci.
Starosta obce – všetkým vám prepošleme ten zápis a ja navrhujem , aby každý niečo
vyhľadal a doniesol a potom by sme sa aj s Ing. Miškovom tomu viac venovali .
Starosta obce - dostali sme žiadosť od Občianskeho združenia Múzeum ozbrojených zložiek
Slovenskej republiky 1939-1945 , Partizánske, ktorí nás požiadali o finančný príspevok na
vyhotovenie liatinového kríža s tabuľkou pre nášho rodáka Ondreja Michalova , nar.
7.12.1919 Hrabičov , ktorý padol dňa 22.7.1941 v Lipovci. Pri príležitosti 75.výročia bitky
pri Lipovci bol obnovený pomník slovenským vojakom a v druhej etape rekonštrukcie budú
obnovené hrobové miesta .
Poslanci nemali námietky a schválili zaslať uvedenému združeniu finančný príspevok vo
výške 100 € za obnovu kríža nášho rodáka .
UZNESENIE č. 23/2019 OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
príspevok vo výške 100 € za obnovu kríža na hrobe vojaka Ondreja Michalova padlého
v Lipovci Občianskemu združeniu Múzeum ozbrojených zložiek Slovenskej republiky 19391945 , Partizánske
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia
Všetkých poslancov : 7
Prítomných poslancov : 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Ing. Emil Miškov – ešte by som mal pripomienku , veľa ľudí – návštevníkov chodí po dedine
a nevedia sa dopátrať adresy , bolo by dobre pripraviť prečíslovanie domov v Hrabičove
Starosta obce - teraz má každý dom určený adresný bod ,sú to gps súradnice , tak v dnešnej
dobe nie je problém nájsť akúkoľvek adresu a navyše je to veľmi náročné a nákladné nie len
pre obec ale aj pre občanov , v našej obci to nie je zatiaľ tak veľmi rozhádzané a veľa by sa
tým do budúcnosti nedoriešilo.
Mgr. Andrea Luptáková – kontajner v Tŕninách , aký má zmysel a účel
Starosta obce - bolo tam navozené veľké množstvo odpadu od ľudí aj z inej obce, ale aj od
Šestákov sa tam vyčistilo , kontajner naplníme a bude odvezený.
Mgr. Andrea Luptáková - psy u Šestákov , staré dva psy zmizli ale sú tam tri nové šteniatka ,
ale tie psy behajú po ihrisku , špinia tam a útočia na deti , je to len otázka času , kedy sa tam
niečo stane .Musíme riešiť tento problém.
K bodu č. 13 Diskusia
Bez diskusných príspevkov .
K bodu č. 14 Záver
Záverom starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabičove skončilo o 21,55 hod.

Ján A d á m i k
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Mgr. Andrea Luptáková

Zapisovateľka :

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

Ing. Milan Supuka

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

Alena Brašeňová

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