Zápisnica
Napísaná na 1. ustanovujúcom zasadaní Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach,
konanom dňa 7. decembra 2018 o 16.00 hod.
Prítomní:
Ing. Samuel Redecha – starosta (doterajší), Mgr. Dušan Eliáš-starosta
(novozvolený) Anna Horňáková – prednostka, zvolení poslanci: Miroslav Hyža, Vladimír
Hyža, Marcela Mišíková, Ing. Veronika Olšová, Mgr. Lenka Plaskoňová, Boris Trizuliak, Ján
Valášek, Ján Valúch, Pavol Vandelia.
Poslanci, ktorým skončil mandát: Dušan Beblavý, Róbert Patinka, Ing. Peter Hollý.
Ostatní prítomní: zástupcovia inštitúcií, dobrovoľných organizácií a občania.
1. Úvodné náležitosti.
a) Otvorenie.
Ing. Samuel Redecha víta poslancov a všetkých prítomných, čím otvára 1.
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Ing. Samuel Redecha – starosta, určuje za zapisovateľa Annu Horňákovú, prednostku
Obecného úradu Vrbovce.
Za overovateľov zápisnice určuje Borisa Trizuliaka a Jána Valáška.
c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva.
Doterajší starosta Ing. Samuel Redecha sa v krátkosti prihovára všetkým prítomným.
Ďakuje za spoluprácu doterajším poslancom, zástupcom inštitúcií a organizácií ako i všetkým
občanom, ktorí sa podieľali na spolupráci. Praje veľa úspechov novému starostovi
i poslancom.
Vyzýva predsedkyňu miestnej volebnej komisie aby oboznámila s výsledkami volieb
a odovzdala osvedčenia o zvolení.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznamuje poslancov s výsledkami volieb
a zároveň im odovzdáva osvedčenia o zvolení za starostu a poslancov.
Poslanci berú na vedomie výsledky volieb starostu a volieb obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/A/2018:
berie na vedomie
Výsledky volieb starostu a volieb obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta Mgr. Dušan Eliáš zložil zákonom predpísaný sľub starostu,
taktiež všetci poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.
Poslanci konštatujú, že starosta i poslanci zložili predpísaný sľub, hlasujú o prijatí
uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/B/2018:
konštatuje
1. Novozvolený starosta obce Vrbovce Mgr. Dušan Eliáš zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Miroslav Hyža, Vladimír Hyža, Marcela Mišíková, Ing. Veronika Olšová, Mgr. Lenka
Plaskoňová, Boris Trizuliak, Ján Valášek, Ján Valúch, Pavol Vandelia, zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
Novozvolený starosta obce Vrbovce Mgr. Dušan Eliáš vo svojom vystúpení
pozdravil prítomných hostí, poďakoval doterajšiemu starostovi Ing. Samuelovi Redechovi
a poslancom ako i všetkým ktorí s obcou spolupracovali. Poďakoval za prejavenú dôveru pri
voľbe starostu a obecného zastupiteľstva. Vyslovil zámer pokračovať v rozpracovaných
projektoch a čo najviac uspokojiť predstavy občanov v spolupráci so všetkými organizáciami
a občanmi v obci a chrániť záujmy obce.
Poslanci zobrali vystúpenie starostu na vedomie a prijali uznesenie č. 1/C/18: obecné
zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vystúpenie novozvoleného starostu.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0,
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta Mgr. Dušan Eliáš predkladá poslancom návrh programu. Program bol
doplnený o bod i) Prerokovanie delegovania členov do rady školy a bod j) Prerokovanie II.
Zmeny rozpočtu.
a) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
b) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov.
c) Určenie platu starostu obce.
d) Určenie a schválenie sobášiacich.
e) Určenie doby a miesta uzavretia manželstva.
f) Prerokovanie viacročného rozpočtu Obce Vrbovce.
g) Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce.
h) Prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií
i) Prerokovanie delegovania členov do rady školy.
j) Prerokovanie II. Zmeny rozpočtu.
Hlasovanie o návrhu programu:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,

hlasovalo proti 0,

zdržalo sa 0,

a) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Starosta informuje poslancov že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov o obecnom zriadení je potrebné poveriť poslanca zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch daných týmto zákonom t.j.
dlhodobá neprítomnosť starostu, alebo že by starosta z nejakého iného dôvodu nezvolal
zasadnutie
Starosta navrhuje, aby povereným poslancom bola Mgr. Lenka Plaskoňová. Poslanci
nemajú pripomienky ani iné návrhy, starosta dáva hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0,
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Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/D/18:
poveruje
poslankyňu Mgr. Lenku Plaskoňovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľby predsedov, členov.
Starosta konštatuje, že je možné zriadiť viacero komisií. Teraz však navrhuje, aby bola
zriadená komisia pre ochranu verejného záujmu, ktorá je povinná v zmysle zákona 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov. Z tohto zákona tiež vyplýva náplň práce komisie. Čo sa týka ďalších
komisií, môžu sa riešiť neskôr podľa potreby.
Poslanci prerokúvajú návrh a s uvedeným súhlasia. Aktuálne bude zriadená komisia
pre ochranu verejného záujmu. Navrhujú členov: Marcelu Mišíkovú, Pavla Vandeliu, Ing.
Veroniku Olšovú, Vladimíra Hyžu. Za predsedu navrhujú Marcelu Mišíkovú.
Starosta dáva hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie o návrhu programu:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/E/18:
zriaďuje
Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v zložení : Marcela
Mišíková, Pavol Vandelia, Ing. Veronika Olšová, Vladimír Hyža a volí predsedu komisie:
Marcelu Mišíkovú.
c) Určenie platu starostu obce.
So zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov oboznámila poslancov prednostka Anna
Horňáková.
Podľa vyššie citovaného zákona patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov
štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Ďalej možno podľa vyššie
citovaného zákona starostovi obce starostovi plat zvýšiť až o 65 %.
Poslanci sa dohodli, že plat starostu určujú vo výške stanovenej zákonom, čo je súčin
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 2,20 násobku podľa zákona.
Plat starostu spolu predstavuje 2099 €.
Starosta dáva hlasovať o návrhu poslancov.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0,
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/F/18:
určuje
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. Dušana
Eliáša vo výške 2099 €.
d) Určenie a schválenie sobášiacich.
Starosta informuje poslancov, že je potrebné v zmysle zákona o matrikách určiť
sobášiacich. Okrem starostu je vhodné poveriť ešte jedného sobášiaceho z poslancov, aby
boli obrady zabezpečené v prípade neprítomnosti starostu.
Starosta navrhuje Mgr. Lenku Plaskoňovú. Poslanci s návrhom súhlasia.
Starosta dáva hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0
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Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/G/10:
schvaľuje
Poverenie sobášiaceho poslanca v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z, z. o rodine pre
toto volebné obdobie Mgr. Lenku Plaskoňovú.
e) Určenie doby a miesta uzavretia manželstva.
Starosta oboznamuje poslancov, že v zmysle zákona o rodine je potrebné určiť dobu
i miesto uzavretia manželstva, navrhuje poslancom aby miestom uzavretia manželstva bola
sobášna sieň v budove obecného úradu a dňom uzavretia manželstva sobota.
Poslanci s návrhom súhlasia, starosta dáva hlasovať o návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/H/2018:
určuje
1. Sobotu ako deň uzavretia manželstva,
2. Sobášnu miestnosť v budove Obecného úradu Vrbovce ako miesto uzavretia manželstva.
f) Prerokovanie viacročného rozpočtu Obce Vrbovce.
Poslancom bol návrh rozpočtu na rok 2019 doručený v písomnej podobe, v zákonnej
lehote bol zverejnený na www. stránke obce Vrbovce a na informačných tabuliach. K tomuto
návrhu rozpočtu neboli zo stránky občanov žiadne pripomienky.
K návrhu môžu poslanci klásť otázky a navrhovať prípadné zmeny. Súčasťou rozpočtu je
i viacročný rozpočet na roky 2020-2021.
Poslanci prerokovali rozpočet na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021, po
zodpovedaní na niektoré otázky konštatovali že nemajú pripomienky ani návrhy.
Starosta dáva hlasovať o schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 a o vzatí na vedomie
viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/I/18:
schvaľuje
1. Rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2019:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2019
v€
1 575 710
1 040 810
47 000
9 900
0
478 000
1 539 636
1 066 592
602 500
434 920
0
38 124
36 074
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2. berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky
2020- 2021:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok
2020
v€
1 116 384
1 069 384
47 000
0
0
0
1 101 282
1 088 202
636 400
8 280
0
4 800
15 102

Rozpočet na rok 2021
v€
1 116 384
1 069 384
47 000
0
0
0
1 093 002
1 088 202
636 400
0
0
4 800
23 382

g) Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Ob
ce Vrbovce .
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou
o komentárom. Bol zverejnený na www. stránke obce ako i verejných vývesných tabuliach.
Občania k tomuto v zákonnej lehote nevzniesli žiadne námietky, pripomienky, návrhy.
Starosta oboznamuje poslancov so situáciou s poplatkami za odpady. Konštatuje,
že od marca 2019 sa bude výrazne meniť poplatok za uloženie na skládku. Je pravdepodobné
že poplatky vyberané doteraz, by obci nepokryli náklady.
Poslanci návrh prerokovali, prehodnotili, konštatujú že súhlasia s návrhom.
Starosta dáva hlasovať o návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/J/18:
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce.
h) Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií .
Starosta informuje poslancov, že v zmysle zákona o obecnom zriadení
zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania, podľa ktorého sa potom riadi pri odmeňovaní
za ich činnosť.
Poslanci o uvedenom rokujú, niektorí navrhujú možnosť vzdať sa odmien. Po
prerokovaní stanovujú výšku odmien na 15 € vo všetkých prípadoch, no v konečnom
dôsledku sa odmien vzdali, čo i písomne potvrdili.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/K/18:
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií č. 1/2018.
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i) Prerokovanie delegovania členov do rady školy.
K uvedenému bodu sa vyjadrila Mgr. Lenka Plaskoňová, na ktorej podnet bol tento
bod doplnený. Konštatuje, že poslancom ktorí boli delegovaní za obec doteraz skončila
funkcia uplynutím funkčného obdobia.
Poslanci podávajú návrhy a zhodujú sa na členoch: Boris Trizuliak, Ján Valúch,
Pavol Vandelia.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 8,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 1
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/L/18:
deleguje
Členov školskej rady poslancov : Boris Trizuliak, Ján Valúch, Pavol Vandelia .
j) Prerokovanie II. Zmeny rozpočtu
Ekonómka Janka Olšová informuje poslancov že škole boli navýšené normatívne
príspevky na prenesené kompetencie základnej školy s materskou školu. Túto skutočnosť sme
sa dozvedeli až po odoslaní pozvánok. Keďže tento príjem prechádza účtovne rozpočtom
obce je potrebné v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách urobiť zmenu rozpočtu.
Poslanci k uvedenému nemajú námietky ani pripomienky.
Hlasovanie:
Prítomní:
9 poslancov,
hlasovalo za 9,
hlasovalo proti 0,
zdržalo sa 0
Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie č. 1/M/18:
II. zmenu rozpočtu v roku 2018 (navýšenie normatívnych príspevkov na prenesené
kompetencie základnej školy s materskou školou):
Rozpočet na rok
Rozpočet po 1.
Rozpočet po 2.
2018 v €
zmene 2018 v €
zmene 2018 v €
Príjmy spolu
1 037 626
1 193 809
1 205 228
Bežné príjmy
937 626
969 683
981 102
z toho RO
47 000
47 000
47 000
Kapitálové príjmy
5 000
64 738
64 738
z toho RO
0
0
0
Finančné operácie príjmové
95 000
112 388
112 388
Výdavky spolu
1 035 950
1 180 762
1 192 181
Bežné výdavky
902 626
942 112
953 531
z toho RO
527 400
527 400
538 819
Kapitálové výdavky
100 000
187 938
187 938
z toho RO
0
0
0
Finančné
operácie
33 324
50 712
50 712
výdavkové
Hospodárenie obce
1 676
13 047
13 047
3. Diskusia
V diskusii sa prerokovávalo nasledovné :
výstavba bytového domu, zatekanie strechy na dome smútku – podaná reklamácia
zhotoviteľovi, projekt cyklotrasa Tri Kamene, oprava točne pri materskej škole, dorobenie
komunikácie na Laskoch, vyriešenie parkovania na námestí, morálne uctenie si občanov
ktorí budú aktívne pracovať v kultúre, športe a pod. (pamätné listy, ocenenia); rekonštrukcia
kablovky, verejného osvetlenia; rozpočet na futbalový klub, náklady a výnosy za
prenajímané priestory, prípadné možnosti zníženia nákladov; vytvorenie profilu obce na
faceboku, hlásenie rozhlasom - zasielanie sms správ občanom, ktorý nemajú alebo nie je
počuť rozhlas.
Niektoré s prerokovaných pripomienok sa už priebežne riešia, ostatné sa budú riešiť
postupne v nasledujúcom období.
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Na 1. zasadnutí boli prijaté nasledovné uznesenia:
berie na vedomie
Výsledky volieb starostu a volieb obecného zastupiteľstva.
konštatuje
1. Novozvolený starosta obce Vrbovce Mgr. Dušan Eliáš zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Miroslav Hyža, Vladimír Hyža, Marcela Mišíková, Ing. Veronika Olšová, Mgr. Lenka
Plaskoňová, Boris Trizuliak, Ján Valášek, Ján Valúch, Pavol Vandelia, zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
berie na vedomie
Vystúpenie novozvoleného starostu
poveruje
poslanca Mgr. Lenku Plaskoňovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
zriaďuje
Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v zložení : Marcela
Mišíková, Pavol Vandelia, Ing. Veronika Olšová, Vladimír Hyža a volí predsedu komisie:
Marcelu Mišíkovú.
určuje
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. Dušana
Eliáša vo výške 2099 €.
schvaľuje
Poverenie sobášiaceho poslanca v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z, z. o rodine pre
toto volebné obdobie p. Mgr. Lenku Plaskoňovú.
určuje
1. Sobotu ako deň uzavretia manželstva,
2. Sobášnu miestnosť v budove Obecného úradu Vrbovce ako miesto uzavretia manželstva.
schvaľuje
1. Rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na rok 2019:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO

Rozpočet na rok 2019
v€
1 575 710
1 040 810
47 000
9 900
0
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Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

478 000
1 539 636
1 066 592
602 500
434 920
0
38 124
36 074

2. berie na vedomie viacročný rozpočet bez programovej štruktúry podľa prílohy na roky
2020- 2021:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
z toho RO
Kapitálové príjmy
z toho RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok
2020
v€
1 116 384
1 069 384
47 000
0
0
0
1 101 282
1 088 202
636 400
8 280
0
4 800
15 102

Rozpočet na rok 2021
v€
1 116 384
1 069 384
47 000
0
0
0
1 093 002
1 088 202
636 400
0
0
4 800
23 382

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce.
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií č. 1/2018
deleguje
Členov školskej rady poslancov : Boris Trizuliak, Ján Valúch, Pavol Vandelia .
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu v roku 2018 (navýšenie normatívnych príspevkov na prenesené
kompetencie základnej školy s materskou školou):
Rozpočet na rok
Rozpočet po 1.
Rozpočet po 2.
2018 v €
zmene 2018 v €
zmene 2018 v €
Príjmy spolu
1 037 626
1 193 809
1 205 228
Bežné príjmy
937 626
969 683
981 102
z toho RO
47 000
47 000
47 000
Kapitálové príjmy
5 000
64 738
64 738
z toho RO
0
0
0
Finančné operácie príjmové
95 000
112 388
112 388
Výdavky spolu
1 035 950
1 180 762
1 192 181
8

Bežné výdavky
z toho RO
Kapitálové výdavky
z toho RO
Finančné
operácie
výdavkové
Hospodárenie obce

902 626
527 400
100 000
0
33 324

942 112
527 400
187 938
0
50 712

953 531
538 819
187 938
0
50 712

1 676

13 047

13 047

4. Záver
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.

................................................
Mgr. Dušan Eliáš
starosta obce

....................................
Anna Horňáková
prednostka OcÚ

Overovatelia:

Boris Trizuliak ....................................................
Ján Valášek
....................................................

Zapisovateľka: Anna Horňáková
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