OBEC JABLONEC, Jablonec 206, 900 86 Jablonec

Zápisnica zo I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/,
konaného 16.02.2017 o 19:00 hod. v budove Spoločenského domu v Jablonci
Prítomní: - poslanci OZ – podľa prezenčnej listiny
-

Starosta obce Slavomír Pocisk
Zapisovateľka Mgr. Jana Jašurková
Občania obce – podľa prezenčnej listiny
Hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová
Poslanec Ján Meszároš sa ospravedlnil
Poslanec Martin Richnák MBA sa ospravedlnil

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia.
3. Úprava čísla VZN 5/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území
obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016.
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017.
6. Správa hlavnej kontrolórky - kontrola správnosti vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce Jablonec za rok 2015.
7. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec.
8. Schválenie kúpnej a záložnej zmluvy na pozemok v areáli bývalého kúpaliska.
9. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3 v roku 2016.
10. Schválenie 1. úpravy rozpočtu na rok 2017 Obecným zastupiteľstvom.
11. Rôzne.
12. Záver.
K bodu 1.programu:
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Prvé riadne zasadnutie OZ o 19:05 hod. otvoril starosta Slavomír Pocisk, privítal prítomných
poslancov OZ a ostatných obyvateľov.
Starosta skonštatoval, že na OZ sú prítomní 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Návrh programu zasadnutia OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Starosta prečítal navrhovaný program rokovania OZ a navrhol zmenu programu zasadnutia nakoľko
sa bude prednostne riešiť kúpa pozemku pre obec a bod 10 „Schválenie 1.úpravy rozpočtu na rok
2017 Obecným zastupiteľstvom“ bude vypustený a bude sa riešiť na najbližšom zasadnutí OZ.
Starosta dal hlasovať za upravený program zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh programu schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 1/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e program zasadnutia OZ
16.02.2017 podľa upraveného návrhu.
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Za zapisovateľa navrhol Mgr. Janu Jašurkovú, za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Jána
Podmanického a p. Mareka Dzíbelu.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 2/1/2017: 0becné zastupiteľstvo v Jablonci s ch v a ľ u j e
Jašurkovú a overovateľov zápisnice Jána Podmanického a Mareka Dzíbelu.

zapisovateľa Mgr. Janu

K bodu 2. Programu:
Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia
Na šiestom riadnom zasadnutí OZ boli prijaté uznesenia č. 57/6/2016, 58/6/2016, 59/6/2016,
60/6/2016, 61/6/2016, 62/6/2016, 63/6/2016, 64/6/2016, 65/6/2016, 66/6/2016. Všetky uznesenia
zo 6.riadneho zasadnutia sú splnené. Zoznam uznesení je prílohou zápisnice a bol k nahliadnutiu
počas rokovania OZ. Starosta obce dal hlasovať za plnenie uznesení.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 3/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie plnenie uznesení.
K bodu 3. Programu:
Úprava čísla VZN 5/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce
Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec
Na poslednom zasadnutí OZ bolo schválené VZN č. 5/2016 o podmienkach zásobovania vodou
z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec. Po spracovaní
VZN sme zistili chybu, že VZN s označením č.5/2016 už máme zo dňa 13.06.2016 a je o podmienkach
a kritériách prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov
na účely podpory bývania v obci Jablonec. Preto VZN o podmienkach zásobovania vodou
prečíslujeme na č. 6/2016. Túto zmenu čísla VZN bude brať OZ na vedomie. Starosta obce dal
hlasovať .
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 4/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie zmenu čísla VZN č.
5/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého
vlastníkom je obec Jablonec na č. 6/2016.
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K bodu 4. programu:
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016
Správa bola poslancom zaslaná 25.01.2017 mailom, aby sa oboznámili s jej obsahom. Starosta obce
odovzdal slovo p. Ing. Alene Gergelovej. Hlavná kontrolórka oznámila poslancom, že jej správa je
sumár kontrol za rok 2016. Poslanci OZ nemali ďalšie otázky k vykonaným kontrolám, preto dal
starosta hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 5/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2016.
K bodu 5. programu:
Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce 02.12.2016.
Návrh plánu je prílohou zápisnice. Žiadne pozmeňujúce návrhy a pripomienky neboli vznesené, preto
dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 6/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci po prerokovaní s c h v a ľ u j e plán
kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017.
K bodu 6. programu:
Správa hlavnej kontrolórky – kontrola správnosti vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce
Jablonec za rok 2015
Správa bola odoslaná poslancom mailom 7.2.2017 na oboznámenie sa s jej obsahom. Starosta
odovzdal slovo kontrolórke Ing. Alene Gergelovej. Hlavná kontrolórka informovala, aké subjekty
dostali dotáciu od obce v roku 2015. Skonštatovala kontrolné zistenia, ktoré prediskutovala so
starostom a so subjektmi, ktoré dotáciu dostali. Upozornila, že dotácie, ktoré organizácie dostali sú to
verejnými prostriedkami a treba dodržiavať zákon o účtovníctve. Do konca roka treba prijať
opatrenia, aby sa tieto nedostatky odstránili. Poslanci už nemali ďalšie otázky ku kontrole. Starosta
dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 7/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
berie na vedomie správu hlavnej
kontrolórky – kontrola správnosti vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Jablonec za rok
2015.
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K bodu 7. programu:
Schválenie dodatku č. 1. k VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec
Na základe kontroly hlavnej kontrolórky a návrhu našej účtovníčky obecný úrad predložil na
rokovanie Obecnému zastupiteľstvu Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 zo
dňa 29.júna 2015. Dôvodová správa spolu s návrhom dodatku bola zaslaná poslancom obecného
zastupiteľstva 31.01.2017 mailom a zároveň bola zverejnená na úradnej tabuli obce Jablonec.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli do dodatku č. 1 § 7 Sankcie, doplniť vetu: „Prvým dňom
omeškania bude 1.január nasledujúceho roka.“ S týmto doplneným znením § 7 Sankcie, sa poslanci
stotožnili, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 8/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci
a) Prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Jablonec
b) s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec.
K bodu 8. programu:
Schválenie kúpnej a záložnej zmluvy na pozemok v areáli bývalého kúpaliska
Na poslednom zastupiteľstve OZ odsúhlasilo zámer kúpy pozemku v areáli bývalého kúpaliska.
Stavebná firma KOMPLETING s.r.o., je vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. 1112 vedenom
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor, Obec Jablonec, katastrálne
územie Jablonec. Jedná sa o parcely č. 200/1 o výmere 4539 m2, druh pozemku ostatné plochy,
parcela č. 200/3 o výmere 85m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 200/6
o výmere 174 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Následne sa dala vypracovať kúpna
zmluva, s ktorou boli poslanci oboznámení 31.01.2017. Zmluva je dohodnutá tak ako bolo
prezentované a teda pozemok sa kupuje za celkovú sumu 80600EUR na splátky. Prvá splátka sa bude
platiť do 14 dní po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami, ďalšia splátka bude do 15.03.2018
a takto sa bude pokračovať až do roka 2024, kedy bude splatená posledná dohodnutá splátka.
V zmluve je zakotvené, že v prípade, že by Obec Jablonec disponovala finančnými prostriedkami,
môže kúpnu cenu splatiť aj skôr.
Keďže sa pozemok bude splácať postupne, predávajúci na zabezpečenie svojej pohľadávky voči obci
Jablonec zriaďuje aj záložnú zmluvu. Starosta dal hlasovať za realizáciu kúpy, poslanci vzniesli
námietku, že mali pripomienky ku kúpnej zmluve a nevedia, ako sa ich pripomienky spracovali.
Starosta odovzdal slovo p. Jašurkovej, ktorá o žiadnych pripomienkach nevedela. Poslanci predložili
svoje pripomienky písomne a postupne sa rozdiskutovali a prijímali sa konečné znenia do kúpnej
zmluvy. V zmluve bol text, ktorý hovoril, že všetky rovnopisy zmluvy budú uložené u predávajúceho,
ktorý sa upravil tak, že jeden exemplár zmluvy bude mať predávajúci, jeden kupujúci a dva budú
vložené do katastra na zápis. Poslankyňa p. Ing. Bulejčíková mala pripomienku, či je v poriadku, že sa
kupuje pozemok, na ktorom stojí poľovnícka budova a že sú záložné práva na pozemku. Jašurková
tvrdila, že tam žiadne záložné práva nie sú, poslanci chceli vidieť listy vlastníctva, preto starosta
prerušil rokovanie o 19:40 a Jašurková išla vytlačiť predmetné listy vlastníctva. Poslanec p.
Podmanický doplnil informáciu, že v prípade predaja pozemku tretej osobe od p. Kolesára, sa
vysporiada aj vlastníctvo pod budovou poľovníkov.
Po vytlačení listov vlastníctva sa pokračovalo v rokovaní o 19:54. Všetky námietky si vzájomne
vysvetlili, podrobne prebrali zápisy na listoch vlastníctva, Jašurková im vysvetlila, že tam nie sú vecné
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bremená. Obec po kúpe pozemku nebude riešiť pozemok pod budovou poľovníkov, nakoľko tam
bude zriadené záložné právo. Kúpou pozemku sa pre obec vyrieši aj budova Spoločenského domu,
ktorá už bude stáť celá na obecnom pozemku. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 9/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) s c h
v a ľ u j e kúpu nehnuteľností:
Predmet prevodu:
kúpa nehnuteľnosti: pozemok v katastrálnom území Jablonec, parcela registra „C“ č. 200/1 o výmere
4539m2 (ostatné plochy), parcela registra „C“ č. 200/3 o výmere 85m2 (zastavané plochy a nádvoria),
parcela registra „C“ č. 200/6 o výmere 174m2 (zastavané plochy a nádvoria)
Výlučným vlastníkom nehnuteľností je Stavebná firma KOMPLETING spol. s r.o., so sídlom Pri Trati
25, 821 06 Bratislava, IČO: 17330416 zapísaná na liste vlastníctva č. 1112 vedenom Okresným
úradom Pezinok, katastrálny odbor.
Predávajúci: Stavebná firma KOMPLETING spol. s r.o., so sídlom Pri Trati 25, 821 06 Bratislava
IČO: 17330416, zastúpená konateľmi Ing. Ladislavom Kolesárom a Mgr. Michalom
Kolesárom
Kupujúci:
OBEC Jablonec, so sídlom Jablonec 206, 900 86 Jablonec, IČO: 00304794, štatutárny
zástupca: Slavomír Pocisk, starosta obce
Kúpna cena: 80.600,00 EUR vrátane DPH, slovom osemdesiattisícšesťsto eur.
Následne sa pokračovalo v schvaľovaní záložnej zmluvy. Pripomienky, ktoré poslanci zaslali, boli
prerokované aj s predávajúcim, aj s právnikom JUDr. Klimekom. Jašurková vysvetlila všetky
pripomienky, spolu s poslancami ich jednotlivo prešli a dohodli sa na konečnom znení textov
v záložnej zmluve. Starosta dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 10/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci s c h v a ľ u j e zriadenie záložného práva
na nehnuteľnostiach a to konkrétne na:
pozemok v katastrálnom území Jablonec, parcela registra „C“ č. 200/1 o výmere 4539m2 (ostatné
plochy), parcela registra „C“ č. 200/3 o výmere 85m2 (zastavané plochy a nádvoria), parcela registra
„C“ č. 200/6 o výmere 174m2 (zastavané plochy a nádvoria), zapísané na LV č. 1112, Okresného úradu
Pezinok, katastrálny odbor.
Stavebná firma KOMPLETING spol. s r.o., so sídlom Pri Trati 25, 821 06 Bratislava, IČO: 17330416,
zastúpená konateľmi Ing. Ladislavom Kolesárom a Mgr. Michalom Kolesárom je vlastníkom
nehnuteľností.
Záložca: OBEC Jablonec, so sídlom Jablonec 206, 900 86 Jablonec, IČO: 00304794, štatutárny
zástupca: Slavomír Pocisk, starosta obce
Záložný veriteľ: Stavebná firma KOMPLETING spol. s r.o., so sídlom Pri Trati 25, 821 06 Bratislava
IČO: 17330416, zastúpená konateľmi Ing. Ladislavom Kolesárom a Mgr. Michalom Kolesárom
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Účel: zabezpečenie pohľadávky.
K bodu 9. programu:
Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3 v roku 2016
Rozpočtové opatrenie bolo odoslané poslancom mailom 10.02.2017. Starosta odovzdal slovo našej
účtovníčke Janke Zápražnej. Pani Zápražná doplnila k rozpočtovému opatreniu, že výdavky a ani
príjmy v roku 2016 sa nenavyšovali, len sa urobila úprava, aby boli pokryté všetky položky. Vysvetlila
jednotlivé položky, ktoré sa menili, ako sa upravili sumy v rozpočte v súvislosti so školskou jedálňou,
pohonnými hmotami, nákupom kníh do knižnice, kultúrnymi podujatiami. Opravilo sa čerpanie miezd
z úradu práce a pod. Spýtala sa poslancov, či majú ešte nejaké otázky ohľadom rozpočtového
opatrenia. Nakoľko poslanci nemali žiadne otázky, starosta dal hlasovať za rozpočtové opatrenie
starostu obce č. 3 v roku 2016.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 11/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie rozpočtové opatrenie
starostu obce č. 3 v roku 2016.
K bodu 10. Programu:
Schválenie prvej úpravy rozpočtu na rok 2017 Obecným zastupiteľstvom
Bod č. 10 bol vypustený z programu.
K bodu 11. Programu:
Rôzne
Starosta sa prihlásil do bodu rôzne ako prvý a dal schváliť akciu varenia kapustnice 25.02.2017
spojenú s chodením maškár a na záver s pochovávaním basy, nakoľko v predbežne navrhovaných
akciách na rok 2017 nebola. Starosta zároveň pozval všetkých na túto udalosť a dal hlasovať.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
5/0/0
Počet prítomných pri hlasovaní:
5
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Uznesenie č. 12/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje akciu „Najlepšia fašiangová
kapustnica“ a Pochovávanie basy 25.02.2017.
Starosta najskôr poďakoval hlavnej kontrolórke za účasť a vyzval prítomných, ktorí majú
pripomienku, návrh na vylepšenie života v našej obci.
Ako prvá sa do tohto bodu prihlásila poslankyňa p. Helena Mackurová. Príspevok dala aj písomne, je
prílohou zápisnice. Navrhla navýšenie platu starostu, nakoľko tento bod programu mal byť zaradený
do rokovania, no finančná komisia sa rozhodla počkať na údaj zo štatistického úradu o počte
obyvateľov. Pani Mackurová vysvetlila svoje dôvody, ktoré považuje za relevantné a odôvodnené na
navýšenie platu starostu. Vyjadrila svoj názor, čo všetko sa za dva roky urobilo pre obec, obyvateľov
Jablonca a považuje to hlavne za výsledok práce starostu obce a jeho zanieteniu pre obec.
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Ďalšou otázkou bolo od p. Polakeviča, prečo nestojí autobus už na novej zastávke pri sídlisku IBV
Sever, ale stále na „sušičke“. Starosta obce vysvetlil, že nová zastávka ešte nie je skolaudovaná,
nakoľko sa nestihli namaľovať priechody pre chodcov ešte pred zimou. Regionálne cesty majú svoje
termíny, ale pri oteplení sa dorobia zvyšné potrebné práce, zastávka sa skolauduje a bude riadne
funkčná.
Na záver do bodu rôzne prispela p. Jašurková, ktorá oboznámila prítomných s aktuálnym dianím
a prebiehajúcimi akciami v obci Jablonec. Na cintoríne prebieha rekonštrukcia domu smútku, pracuje
sa na vybavení zrkadla pri výjazde z OÚ, posun tabúľ označenia obce, obec zriadila FB stránku, aby
sa priblížila strednej a mladšej generácii, otvoril sa detský klub, do ktorého starosta poskytol ako
sponzorský dar okrem iného aj šmykľávku pre deti, otvoril sa mamičkovský klub, vytýčil sa náučný
chodník v časti od ihriska smerom do Jarnej, na OÚ sa prerába sociálne zariadenie, obec podala
projekty na dotácie z BSK, upravil sa zápis v katastri nehnuteľností na Spoločenský dom a 18BJ podľa
pokynov Ministerstva výstavby, vypracoval sa geometrický plán s kompletným zameraním MŠ na
zápis do katastra, spracovali sa zmluvy na dotácie pre naše organizácie.
Na Silvestra sa uskutočnil 1.ročník chôdzobehu, 20.01.2017 bol druhý starostovský ples, podala sa
žiadosť na určenie ceny za vodu na ÚRSO, prebehlo stretnutie poslancov s občanmi ohľadom
záplavovej situácie na dolnom konci obce. Uskutočnil sa zber elektroodpadu, vyzbieralo sa 610kg. Na
úrad sa po materskej dovolenke vrátila p. Mgr. Andrea Hinčeková, p. Martina Havettová sa vrátila
späť na poštu, p. Monika Kusá ukončila pracovný pomer. Zakúpil sa softvér na efektívne spracovanie
daní, prepojeného s katastrom. Do Spoločenského domu sa dokúpili misy, malé poháre a pod.
Starosta dal hlasovať za pripomienky a návrhy v bode rôzne.
Hlasovanie:
za/proti/zdržal sa
Počet prítomných pri hlasovaní:
Poslanci návrh uznesenia schválili.

5/0/0
5

Uznesenie č. 13/1/2017: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci berie na vedomie pripomienky a návrhy
občanov.
Starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom, občanom za účasť na zastupiteľstve.
Rokovanie bolo ukončené o 20:59 hod.

Prehľad hlasovania za jednotlivé uznesenia:
Hlasovanie za uznesenia OZ z 16.02.2017
Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
1
2
3
Ing. Pavlína Bulejčíková
A
A
A
Marek Dzíbela
A
A
A
Ján Meszároš
O
O
O
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová A
A
A
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
O
O
O
Zápisnica OZ z 16.02.2017

4
A
A
O
A
A
A
O

5
A
A
O
A
A
A
O

6
A
A
O
A
A
A
O

7
A
A
O
A
A
A
O

8
A
A
O
A
A
A
O

9
A
A
O
A
A
A
O
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Čísla uznesení:
Poslanci OZ:
10
11
12
Ing. Pavlína Bulejčíková
A
A
A
Marek Dzíbela
A
A
A
Ján Meszároš
O
O
O
Helena Mackurová
A
A
A
Ing. Miroslava Minaričová A
A
A
Ján Podmanický
A
A
A
Martin Richnák MBA
O
O
O

Vysvetlivky:

13
A
A
O
A
A
A
O

hlasovanie "ZA"
hlasovanie "PROTI"
zdržal sa hlasovania
neprítomný ospravedlnený

"A"
"N"
"Z"
"O"
neprítomný neospravedlnený "Y"

Prílohy zápisnice:
- prezenčná listina poslancov OZ a hostí
- Prezenčná listina prítomných občanov
- „cd“ s nahrávkou zasadnutia
- Materiály k bodom 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Zapisovateľ:

Mgr. Jana Jašurková

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

Overovatelia:

Ján Podmanický

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

Marek Dzíbela

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

Slavomír Pocisk

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

Starosta obce:
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