Zápisnica

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi konaného dňa 30. októbra 2014 v zasadačke
Obecného úradu v Petrovej Vsi
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Miroslav Pochylý starosta obce
Ing. Stanislav Lasica zástupca starostu,
Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy,
Ostatní prítomní:
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Gabriela Vépyová – účtovníčka OcÚ
Mária Pochylá - zapisovateľka
Účasť občanov: Jarmila Straková, Andrej Ondráš, Branislav Brachtl
Ospravedlnený: Michaela Vrbová, Roman Guček
Dnešné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi otvoril starosta obce Miroslav Pochylý.
Privítal prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadania. Konštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, takže zasadanie je spôsobilé rokovať a prijímať
uznesenia. Schôdza OZ bola riadne písomne zvolaná s uvedením dňa, miesta, hodiny, ako
i s programom rokovania. Starosta obce navrhol do bodu: Rôzne doplniť Aktualizácia Územného
plánu obce.
Poslanci OZ doplnenie programu schválili a riadili sa ním.

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení
4. Interpelácie poslancov
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Petrova Ves
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
7. Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2015 - 2017
8. Návrh zmeny rozpočtu obce Petrova Ves k 31.10.2014
9. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Petrova Ves
10. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
11. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Petrova Ves
12. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií
13. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, ZŠ, MŠ, DHZ
14. Odmeny poslancom za rok 2014
15. Rôzne: Aktualizácia Územného plánu obce
16. D i s k u s i a
17. Rekapitulácia uznesení
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2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie – predseda p. Štefan Beňa , členovia
Jozef Straka a Mgr. Miriam Hricová. Za overovateľov zápisnice určil p. Štefana Beňu a Jozefa Straku.
Zároveň oznámil poslancom, že zápisnica zo zasadania OZ zo dňa 18. septembra 2014 bola
overovateľmi overená bez pripomienok.

3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 18.9.2014 previedol starosta obe. Uznesenie č.
35/2014 - Oznámenie o výberovom konaní na hlavného kontrolóra bolo vyvesené na úradnej tabuli
obce i na webovej stránke obce od 19.9.2014 do 16.10.2014. Uznesenie č. 36/2014 – Posedenie
s dôchodcami sa konalo 19. októbra 2014 v KD. S kultúrnym programom vystúpili žiaci zo ZŠ a ZUŠ
pobočka Petrova Ves, nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny Čvančaranka. Ako občerstvenie sa
podávala roláda s chlebom a uhorkou, káva, čaj, zákusok trubička a medový rez.
Uznesenie č. 37/2014 - podľa slov právnika, i pracovníkov OÚ odbor lesný a poľnohospodársky
poľnohospodárske subjekty uzatvárajú zmluvy najmenej na 5,10,15 rokov. Nie je to v rozpore so
zákonom. V dnešnej dobe majú občania možnosť výberu, komu dajú svoju pôdu do prenájmu.
4. Interpelácie poslancov
Na dnešnom zasadaní neboli podané žiadne písomné ani ústne interpelácie.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Petrova Ves
Výberové konanie na obecného kontrolóra vyhlásilo OZ v Petrovej Vsi 18.septembra 2014.
Oznámenie o výberovom konaní na hlavného kontrolóra bolo vyvesené na úradnej tabuli obce i na
webovej stránke obce od 19.9.2014 do 16.10.2014. Do uzávierky prihlášok 15.10.2014 prišla len
jedna žiadosť. Žiadosť podal súčasný kontrolór Ing. Ivan Gronský. Funkciu hlavného kontrolóra
vykonáva od roku 2006, obecné zastupiteľstvo je spokojné s jeho prácou. Pristúpilo sa k voľbe. Voľba
prebehla verejným spôsobom. Ing. Ivan Gronský bol jednohlasne zvolený za obecného kontrolóra
našej obce.
U z n e s e n i e č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
volí
Ing. Ivana Gronského za hlavného kontrolóra obce Petrova Ves s nástupom od 01.01.2015, úväzok
0,125.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský vo svojom stanovisku k návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017
uvádza, že návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými predpismi, pokrýva základné potreby
reálne možnosti obce, ak aj zámery orgánov obce v oblasti obnovy a rozvoja obecného majetku.
Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.
U z n e s e n i e č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2015 -2017
Hlasovanie:
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Za: 6 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh rozpočtu obce Petrova Ves na roky 2015 - 2017
Starosta obce v spolupráci s účtovníčkou OcÚ p. Vépyovou predložili návrh rozpočtu na roky 2015 2017. Rozpočet na rok 2015 bol predložený ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške
437 185.-, kapitálové príjmy vo výške 3 150.- €, príjmové finančné operácie vo výške 3 694.- €, príjmy
celkom vo výške 444 029.- €. Bežné výdavky boli navrhnuté vo výške 386 847.- €, kapitálové výdavky
vo výške 27 732.- € a výdavkové finančné operácie vo výške 29 450.- €
Výdavky celkom v sume 444 029.- €. Poslanci OZ rozpočet schválili. Rozpočet na roky 2016 – 2017
zobralo OZ na vedomie. Na základe novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obce do
2000 obyvateľov sa môžu rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. OZ
súhlasí s neuplatňovaním programovej štruktúry rozpočtu obce podľa § 4 odst. 5 na roky 2014 2016.
U z n e s e n i e č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015
Bežné príjmy

437 185.- €

Kapitálové príjmy

3 150.- €

Príjmové finančné operácie

3 694.- €

Príjmy spolu :

444 029.- €

Rozpočet na rok 2015
Bežné výdavky

386 847.- €

Kapitálové výdavky

27 732.- €

Výdavkové finančné operácie

29 450.- €

Výdavky spolu:

444 029.- €

2. berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2016 – 2017.
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Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016

Bežné príjmy

459 044.25 €

480 903.50 €

Kapitálové príjmy

3 307.50 €

3 465.- €

Príjmové finančné operácie

3 878,70 €

4 063.40 €

Príjmy spolu:

466 230.45 €

488 431,90 €

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2017

Bežné výdavky

406 189.35 €

425 531.70 €

Kapitálové výdavky

29 118.60 €

30 505.20 €

Výdavkové

finančné 30 922.50 €

32 395.- €

operácie
Výdavky spolu:

466 230.45 €

488 431.90 €

3. s ú h l a s í
s neuplatňovaním programovej štruktúry rozpočtu obce na roky 2015 - 2017 podľa zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov § 4 odst. 5.
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Návrh zmeny rozpočtu obce Petrova Ves k 31.10.2014
Vzhľadom k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti schváleného rozpočtu pripravila účtovníčka OcÚ
p. Vépyová návrh zmeny č. 3 rozpočtu obce na rok 2014. Poslanci obdržali návrh zmeny č. 3/2014
v písomnej forme. Návrh Zmeny č. 3/2014 k 31.10.2014 bol poslancami OZ schválený.

U z n e s e n i e č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
3. zmenu rozpočtu k 31.12.2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 písm. b zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu:

-5-

Rozpočet na rok
2014
v €

Návrh na 3.
zmenu rozpočtu
na rok 2014 v €

3. zmena
rozpočtu na rok
2014 v €

+ 25 028,56

501 372,56

Bežné príjmy

437185.-

1. a 2. zmena
rozpočtu
na rok 2014
v€
476 344.-

Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové

3 150.-

3 150.-

0

3 150.-

3 694.-

42 182,59

0

42 182.59

444 029.-

521 676,59

25 028,56

546 705.15

Rozpočet na rok
2014
v €

1.a 2.zmena
rozpočtu
na rok 2014
v€
441 170.24

Návrh na 3.
zmenu rozpočtu
na rok 2014 v €

3. zmena
rozpočtu na rok
2014 v €

+ 37 336,39

478 506.63

Príjmy spolu

Bežné výdavky

386 847.-

Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
výdavkové

27 732.-

38 432.-

-

12 370.-

29 450.-

32 850.-

-

5 700.-

444 029.-

512 452.24

19 266.39

26 062.27 150.-

531 718.63

Výdavky spolu
Hlasovanie
Celkom prítomných poslancov OZ: 6
Za: 6 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Petrova Ves
Bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Petrova Ves. Predmetom tohto VZN je úprava, spôsob poskytovania dotácií, okruh oblastí,
ktorých sa poskytovanie dotácií dotýka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.
Poslanci OZ návrh VZN dostali v písomnej forme. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od
14.10.2014. K návrhu neboli doručené žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo VZN schválilo.
U z n e s e n i e č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Petrova Ves
Hlasovanie: 7
Za: 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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10. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
Bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015.
Obec nenavrhuje žiadne zmeny v sadzbách dane z pozemkov, stavieb a bytov. Poslanci OZ návrh
dostali v písomnej forme. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 10.10.2014. K návrhu neboli
doručené žiadne pripomienky. Poslanci OZ návrh VZN o dani z nehnuteľnosti schválili.
U z n e s e n i e č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Petrova Ves o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Petrova Ves
Účtovníčka OcÚ p. Vépyová predložila návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Petrova Ves. Zásady upravujú postavenie a funkciu rozpočtu obce Petrova Ves, rozpočtový proces
obce, zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce, finančnú kontrolu, pravidlá rozpočtového
hospodárenia, schvaľovanie zmeny rozpočtu, zostavovanie záverečného účtu obce. Materiál bol
predložený v písomnej forme a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci OZ zásady schválili.
U z n e s e n i e č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Petrova Ves
Hlasovanie :
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Návrh na vytvorenie inventarizačných komisií
Inventarizačné komisie každoročne vykonávajú inventarizáciu majetku vo všetkých strediskách –
organizačných jednotkách OcÚ, KD, DHZ, ZŠ, MŠ. ŠJ, sklad CO. Inventarizácia majetku sa tento rok
vykoná k 30.11.2014, z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy. K 31.12.2014 sa bude
vykonávať inventarizácia prírastkov a úbytkov v jednotlivých organizačných jednotkách. Zároveň sa
vytvára ústredná inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia a likvidačná komisia. Za predsedu
ústrednej inventarizačnej komisie bol navrhnutý Ján Polák, za predsedu vyraďovacej komisie bol
navrhnutý p. Vladimír Vépy, za predsedu likvidačnej komisie bol navrhnutý Roman Guček. Návrh na
vytvorenie inventarizačných komisií bol predložený písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Obecné
zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
U z n e s e n i e č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
1. s ch v a ľ u j e
návrh na vytvorenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku k 30.11.2014
2. u k l a d á
členom inventarizačných komisií vykonať svedomito a zodpovedne inventarizáciu materiálu
k 30.11.2014 v jednotlivých organizačných strediskách.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
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Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0

13. Návrh na vyradenie z inventáru OcÚ, KD, ZŠ, MŠ, DHZ
Základná škola v Petrovej Vsi predložila návrh na vyradenie z inventáru ZŠ nábytkové skrinky
a pomôcky pre žiakov v celkovej hodnote 1 388,80 €. Z inventáru MŠ bol predložený návrh na
vyradenie v hodnote 697,74 €. Z inventáru OcÚ sa vyraďujú popolnice plechové, nefunkčný vysávač
v hodnote 754,20 € a z inventáru KD zosilovače a reproskrine v hodnote 1 711,48 €. Poslanci OZ
návrh na vyradenie schválili.
U z n e s e n i e č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
návrh na vyradenie z inventáru ZŠ materiál v hodnote 1388,80 €
návrh na vyradenie z inventáru MŠ materiál v hodnote 697,74 €
návrh na vyradenie z inventáru KD materiál v hodnote 1 711,48 €
návrh na vyradenie z inventáru OcÚ materiál v hodnote 754,20 €
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Odmeny poslancom za rok 2014
Poslancom OZ sa poskytuje odmena za účasť na zasadaniach v zmysle poriadku odmeňovania.
starosta obce navrhol poslancom 50.- € mimoriadnu odmenu za účasť na akciách poriadaných obcou.
Zástupcovi starostu Ing. Stanislavovi Lasicovi navrhol odmenu vo výške 400.- €, hlavnému
kontrolórovi Ing. Gronskému pri príležitosti jeho životného jubilea navrhol odmenu vo výške 25%
z ročného platu. Ing. Lasica vyhlásil, že sa odmeny dobrovoľne vzdáva, venuje ju na dobročinné účely.
U z n e s e n i e č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
s ch v a ľ u j e
vyplatenie mimoriadnych odmien za rok 2014 pre poslancov OZ vo výške 50.- €,
zástupcovi starostu vo výške 400.- €, hlavnému kontrolórovi vo výške 25 % z ročného platu.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ján Polák, Jozef Straka, Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 1 /Ing. Stanislav Lasica/
15. Rôzne: Aktualizácia Územného plánu obce
Územný plán našej obce bol schválený 27.09.2010. V zmysle stavebného zákona je obec povinná
aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu najmenej raz za štyri roky, či netreba obstarať zmeny,
doplnky. Ak nie sú potrebné zmeny, je potrebné vypracovať správu o stave územného plánu, schváliť
ju OZ a zaslať na Okresný úrad v Trnave. Ponuku na spracovanie tejto správy predložil Doc.Ing.arch
Jaroslav Coplák, PhD, ktorý nám územný plán vypracoval. Ing. Lasica hovoril, že ešte nemáme
ukončené pozemkové úpravy, nevieme, ako sa všetko dorieši. Navrhol zobrať na vedomie túto
ponuku, keď budú skončené pozemkové úpravy, bude sa musieť urobiť zmena územného plánu,
obrátime sa na neho.
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Uznesenie č. 48/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi
b e r i e na v e d o m i e
ponuku Doc. Ing. arch Jaroslav Coplák, PhD na spracovanie správy o stave územného plánu našej
obce.
Hlasovanie:
Celkom prítomných poslancov OZ: 7
Za: 7 /Štefan Beňa, Alojz Cvečka, Mgr. Miriam Hricová, Ing. Stanislav Lasica, Ján Polák, Jozef Straka,
Vladimír Vépy/
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. D i s k u s i a
V diskusii vystúpili:
p. Straková hovorila, že sa od marca zúčastňovala každého zasadania OZ, pozvánky neboli v tomto
období zverejňované na webovej stránke, ani zasadania neboli hlásené v miestnom rozhlase, taktiež
uznesenia zo zasadaní neboli zverejnené do 3 dní po zasadaní. Občania nemali možnosť zistiť, že sa
zasadania OZ konajú.
Ďalej bola diskusia vedená o pamätnom kameni našej rodáčke Jozefíne Marečkovej, ktorý OZ
objednalo v roku 2002 u Kamko Vladimír Kovalovský Gbely a bola zaň zaplatená zálohová faktúra vo
výške 1360. 95 €. Starosta obce vyjadril svoju nespokojnosť, že kameň bol nedávno prevezený do
našej obce na obecné náklady a za aktívnej pomoci p. Straku, no po čase bol za nie jasných okolností
opäť z obce odvezený. P. Straková mu oponovala, že obec sa nevyrovnala s jeho súčasným
vlastníkom, no starosta odpovedal, že žiadnu konkrétnu finančnú požiadavku obec nedostala.
P. Straková kritizovala vedenie obce, že v tejto záležitosti za dlhé obdobie nevyvinulo viac úsilia
s cieľom získať pamätný kameň a v závere vyhlásila, že ho teraz odkúpila ona a chce darovať obci.
P. Beňa namietol, že kameň z väčšej časti zaplatila obec , ako ho chce p. Straková obci darovať.
V ďalšej časti diskusie sa p. Straková vyjadrila, že nepovažuje za dostatočné odpovede obce
a materiály (ktoré si predtým vyžiadala z OcÚ v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z. z o slobodnom
prístupe k informáciám). Predložila nový zoznam požiadaviek. Starosta obce poznamenal, že
vyhľadávane týchto dokumentov spôsobuje významné spomalenie práce obecného úradu (ide
o dokumenty, ktoré sú už archivované).
Starosta obce hovoril, že 30.10.2014 komunikoval s pracovníkmi OÚ v Senici odbor pozemných
komunikácií a cestnej dopravy ohľadom vybudovania chodníka od bytových domov cez križovatku
a vybudovania prechodu pre chodcov pri základnej škole. Na vybudovanie chodníka od bytoviek sa
musí spracovať projekt. Na vytvorenie prechodu sa musí zabezpečiť tunelové svetlo cez štátnu cestu.
p. Hricová – informovala , že na zasadaní kultúrnej a sociálnej komisie sa dohodlo, že sa bude konať
Mikuláš pre deti 7.12.2014 pred KD a v nedeľu 14.12.2014 sa bude v KD konať výstava „Vianočná
kuchyňa našich babičiek“
14. Rekapitulácia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi na svojom zasadaní dňa 30.10.2014 prijalo uznesenia , ktorými
číslo 38/2014 volí
číslo 39/2014, 40-2/2014, 48/2014 berie na vedomie
číslo 40-1/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 44/2014, 45-1/2014, 46/2014, 47/2014 schvaľuje
číslo 40-3/2014 súhlasí
číslo 45-2/2014 ukladá.
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15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta obce Miroslav Pochylý poďakoval prítomným za
aktívnu spoluprácu. Z príležitosti ukončenia volebného obdobia a konania volieb do orgánov
samosprávy poslancom odovzdal pamätné ďakovné listy a zasadanie obecného zastupiteľstva
ukončil. Zaželal všetkým prítomným veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov do ďalšej práce.

Ing. Stanislav Lasica
zástupca starostu

Miroslav Pochylý
starosta obce

Štean Beňa

overovateľ

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

Jozef Straka

overovateľ

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

Mária Pochylá
zapisovateľka

