
   Zápisnica 

z 01. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrubá Borša 

dňa 12. 12. 2022 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 
1. Otvorenie, prečítanie a schválenie programu 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia 

4. Správa hlavného kontrolóra obce za I. a II. štvrťrok 2022  

5. Rozpočet obce na rok 2023 

6. VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2 / 2020  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Hrubá Borša 

8. Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby 

9. Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku 

10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena podzemného káblového vedenia na parc. 280/11 

11. Členovia komisií 

12. Termíny zasadnutí OZ 

13. Podujatia na rok 2023 

14. Návrh na úpravu finančného pásma na potraviny na výrobu jedál v školskej jedálni  

15. Rôzne 

16. Záver 

  
K bodu 1 

 

Na  začiatku zasadnutia Obecného zastupiteľstva pán starosta informoval o skutočnosti, že toto 

zasadnutie je vysielané naživo na oficiálnej FB stránke obce Hrubá Borša a bude ho uskutočňovať 

prevádzkovateľ čiže Obec Hrubá Borša.  
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov a občanov. Zasadnutia sa 

nezúčastnil pán Mgr. Martin Stračina, ktorý sa ospravedlnil. Pán starosta konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné (prítomní 6 zo 7 poslancov). Zverejnený návrh programu  bol  

schválený.  

 

 

K bodu 2 

 

Za overovateľov zápisnice a členov mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení  

poslanci  pán Ing. Michal Dekýš a JUDr. Imrich Petheö za zapisovateľku zápisnice určená pani Mgr. 

Jana Šegedová. 

 

 

K bodu 3 

 

Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že 

uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 



 

 

K bodu 4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borše berie na vedomie správu hladného kontrolóra o výsledku 

finančnej kontroly za I. a II. štvrťrok 2022, ktorú hlavný kontrolór vypracoval v súlade so znením § 18 

zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení. 

K bodu 5  

Rozpočet pre roky 2023, 2024 a 2025, ktorý bol vypracovaný v súlade so znením § 9 zákona č. 

369/1990 zb. o obecnom zriadení bol schválený všetkými členmi obecného zastupiteľstva. 

K bodu 6  

Pán starosta prečítal návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za rozvoj od 01. 01.2023, ktorý ma 

povinnosť obec vypracovať v súlade so znením zákona č. 447/2015 zb. o miestnom poplatku za 

rozvoj, ktorý poslanci obdržali vopred spolu s pozvánkou 

K bodu 7  

Pán starosta informoval návrh o Dodatku č. 1 k VZN č. 2 / 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrubá Borša. Obecné zastupiteľstvo navrhované 

zmeny schválilo. 

K bodu 8  

Poslanci schválili Dodatok č.2  k zmluve č. 2018106SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby, ktorú 

obec Hrubá Borša podpísala so spoločnosťou Defense Pro, s.r.o. v roku 2018. Dodatok predložila 

spoločnosť DefensePro, s.r.o. s návrhom úpravy ceny za nimi poskytované služby. 

K bodu 9  

Poslanci vyjadrili súhlas s odpredaním obecného pozemku na základe žiadosti, ktorú podali majitelia 

nehnuteľností na Maloboršanskej ulici. Pri rôznych meraniach geodetov v rámci ich činností na tejto 

ulici bolo zistené, že ploty a tým pádom aj dvory prislúchajúce k budovám postaveným na 

Maloboršanskej ulici sa nachádzajú na obecných pozemkoch. Tento nesúlad vznikol pred desiatkami 

rokov a momentálny vlastníci nehnuteľností, týmto žiadajú o odkúpenie časti obecných pozemkov, 

aby uviedli reálny stav so stavom ako je zakreslený v katastrálnych mapách do súladu. 

K bodu 10  

Poslanci vyjadrili súhlas so zriadením vecného bremena podzemného káblové vedenia na parc. č 

280/11 v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom v Bratislave. 

K bodu 11  

Predsedovia jednotlivých komisií navrhli členov do svojich  komisií a predložili ich na pracovnom 

stretnutí starostovi obce. Ten o komisiách a ich členoch informoval na obecnom zasadnutí. Poslanci 

vyjadrili súhlas s členmi jednotlivých komisii.  

K bodu 12  

V tomto bode poslanci  obecného zastupiteľstva schválili plán zasadnutí   OZ v roku 2023 v počte 7 

a to v riadnych termínoch zverejnených na oficiálnej stránke obce Hrubá Borša.  



K bodu 13  

Starosta informoval o návrhu programu akcií a podujatí v obci Hrubá Borši na rok 2023. 

K bodu 14  

Vedúca školskej jedálne MŠ Hrubá Borša podala návrh na úpravu finančného pásma nákladov na 

potraviny na výrobu jedál. Navrhuje prechod na 3. finančné pásmo A na nákup potravín na jedno dieťa 

podľa vekových kategórii stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023 vo výške 2,10 eur na jedno dieťa, 2,40 

na zamestnancov zariadenia. Poslanci návrh schválili. 

Rôzne: 

- Na FB stránke Hrubá Borša, môžu obyvatelia obce položiť otázky poslancom obecného 

zastupiteľstva alebo starostovi obce počas zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

- Starosta poďakoval za prípravu a iniciatívu pri príprave obecných novín. Prvé výtlačky boli 

distribuované obyvateľom obce. 

- Starosta informoval o vytvorení dočasných prechodov pre chodcov 

- Výstavba workoutového ihriska na ulici Jazerná, na výstavbe sa vo veľkej miere podieľajú 

developeri. 

- Starosta informoval o stave výstavby kanalizácie a o rekonštrukcii verejného osvetlenia 

- Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave a organizácii Mikulášskej akcie 

10.12.2022 

 

K bodu 15 

Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť na zastupiteľstve a Obecné 

zastupiteľstvo ukončil. 

 

 

 

 

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

   Mgr. Jana Šegedová    

        zapisovateľka                                           

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  

            starosta obce       

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Ing. Michal Dekýš                                                     podpis 

   

2.  JUDr. Imrich Petheö                    podpis 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

A)  schvaľuje  

1. návrhovú a mandátovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Michal Dekýš 

a JUDr. Imrich Petheö  

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

2. program 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

B)  berie na vedomie:  

 za zapisovateľa: Mgr. Jana Šegedová    

 

 

Uznesenie č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

berie na vedomie:  

Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly – kontrola príjmov, výdavkov 

a finančných operácií, hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, 

úverovej zaťaženosti a rozpočtového hospodárenia obce Hrubá Borša za obdobie I. štvrťrok 

2022 (01. 01. 2022 – 31. 03. 2022). 

 

 

Uznesenie č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

berie na vedomie:  
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly – kontrola príjmov, výdavkov 

a finančných operácií, hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, 

úverovej zaťaženosti a rozpočtového hospodárenia obce Hrubá Borša za obdobie II. štvrťrok 

2022 (01. 04. 2021 – 30. 06. 2022). 

 

Uznesenie č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje  

rozpočet obce Hrubá Borša na rok 2023 bez pripomienok podľa predloženej prílohy  



 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

Uznesenie č. 13 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

A. berie na vedomie:  

1. rozpočet obce Hrubá Borša na roky 2024 – 2025 podľa predloženej prílohy 

2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  viacročného rozpočtu obce Hrubá Borša 

na roky 2023 – 2025 

 

B. ukladá 

obecnému úradu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ústavného 

zákona o rozpočtovej zodpovednosti  zverejniť schválený viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 

na webovom sídle 

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

 

Uznesenie č. 14 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje  

VZN Obce Hrubá Borša č. 4/2022 o miestnom poplatku za rozvoj od 01.01.2023 

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

Uznesenie č. 15 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje  

Dodatok č. 1 k VZN Obce Hrubá Borša č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrubá Borša 

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

 



Uznesenie č. 16 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2018106SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby 

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

Uznesenie č. 17 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje 

odpredaj nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Hrubá Borša, vedené 

Okresným úradom Senec – katastrálny odbor, evidovanej v k. ú. Hrubá Borša na: 

 

LV č. 1, parcely registra „C“: 

 

• LV č. 1, parcela č. 119 o výmere 6994 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

 

Geometrickým plánom vyhotoveným GEOMETRES s. r. o., 831 52 Bratislava, Pekná cesta 19, 

IČO: 47 849 746, číslo plánu: 1406/2022 zo dňa 16.06.2022, úradne overeného Okresným 

úradom v Senci – katastrálny odbor pod číslom: G1-1126/2022 zo dňa 08.07.2022 (ďalej len 

„geometrický plán“) bol z pozemku registra C KN parc. č. 119 o výmere 6994 m2 zastavaná 

plocha a nádvorie odčlenený pozemok registra C KN parc. č. 119/11 o výmere 32 m2 zastavaná 

plocha a nádvorie. 

 

Nehnuteľnosť bude odpredaná zo strany predávajúcej pre kupujúcu Mgr. Alena Pirosková rod. 

Vidrová, nar. ............., r. č..............., trvalým bytom 900 50 Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 

95/54, občianka Slovenskej republiky do výlučného vlastníctva kupujúceho v celosti. 

 

Cena prevádzaných nehnuteľností je stanovená na základe znaleckého posudku vyhotoveného 

znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností – Ing. 

František Honvtári, ul. Vadonská 202/26, 925 21 Malá Mača, objednávka zo dňa 04.11.2022, 

číslo znaleckého posudku 41/2022 za nasledovnú cenu: 

 

• cena za 1 m2 podľa znaleckého posudku č. 41/2022 predstavuje sumu 48,06 Eur 

• celkovo za 32 m2 (parc. č. 119/11) = 32 m2 

• kúpna cena podľa výpočtu predstavuje sumu: 

32 m2 x 48,06 Eur = 1.537,92 Eur, všeobecná hodnota zaokrúhlene 1 540,00 Eur 

 

Kúpna cena spolu podľa znaleckého posudku predstavuje: 1 540,00 Eur 

 

Zmluvný prevod a cena nehnuteľností bola odsúhlasená a schválená uznesením obecného 

zastupiteľstva obce Hrubá Borša č. 17 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 

12. 12. 2022, a to v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 



v znení neskorších zmien a doplnkov so zásadami hospodárenia s majetkom Obce Hrubá Borša, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť bola historicky 

užívaná starými rodičmi, ako aj rodičmi kupujúceho.                                                                                                     

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

Uznesenie č. 18 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje 

odpredaj nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Hrubá Borša, vedené 

Okresným úradom Senec – katastrálny odbor, evidovanej v k. ú. Hrubá Borša na: 

 

LV č. 1, parcely registra „C“: 

 

• LV č. 1, parcela č. 119 o výmere 6994 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

 

Geometrickým plánom vyhotoveným Geodetika, s. r. o., 903 01 Senec, Robotnícka 4417/9, 

IČO: 35 941 464, číslo plánu: 1/2022 zo dňa 21.02.2022, úradne overeného Okresným úradom 

v Senci – katastrálny odbor pod číslom: 393/2022 zo dňa 25.03.2022 (ďalej len „geometrický 

plán“) bol z pozemku registra C KN parc. č. 119 o výmere 6994 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

odčlenený pozemok registra C KN parc. č. 119/8 o výmere 70 m2 zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Nehnuteľnosť bude odpredaná zo strany predávajúcej pre kupujúceho Jozef Duriš rod. Duriš, 

nar. ............ , r. č. ............, trvalým bytom 925 22 Jánovce s. č. 163, občan Slovenskej republiky 

do výlučného vlastníctva kupujúceho v celosti. 

 

Cena prevádzaných nehnuteľností je stanovená na základe znaleckého posudku vyhotoveného 

znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností – Ing. 

František Honvtári, ul. Vadonská 202/26, 925 21 Malá Mača, objednávka zo dňa 25.10.2022, 

číslo znaleckého posudku 39/2022 za nasledovnú cenu: 

 

• cena za 1 m2 podľa znaleckého posudku č. 39/2022 predstavuje sumu 48,06 Eur 

• celkovo za 70 m2 (parc. č. 119/8) = 70 m2 

• kúpna cena podľa výpočtu predstavuje sumu: 

70 m2 x 48,06 Eur = 3.364,20 Eur,  všeobecná hodnota zaokrúhlene 3 360,00 Eur. 
 
Kúpna cena spolu podľa znaleckého posudku predstavuje: 3 360,00 Eur. 

 

Zmluvný prevod a cena nehnuteľností bola odsúhlasená a schválená uznesením obecného 

zastupiteľstva obce Hrubá Borša č. 18 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 

12. 12. 2022, a to v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších zmien a doplnkov so zásadami hospodárenia s majetkom Obce Hrubá Borša, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  



Dôvod hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť bola historicky 

užívaná starými rodičmi, ako aj rodičmi kupujúceho. 

 

                                                                                                                                                      

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

Uznesenie č. 19 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje 

Zmluvu o zriadení vecných bremien podzemného káblového vedenia (22kV) na parcele reg. „C“ č 

280/11- ostatné plochy kat. územie Hrubá Borša  v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a. s. so sídlom v Bratislave. 

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

Uznesenie č. 20 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje 

členov komisií: 

A. Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie, predseda Michal Dekýš, členovia 

Imrich Petheö, Martin Halmo, Igor Glova st., Tomáš Panák  

B. Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku, predseda Maroš 

Blaho, členovia Silvester Érsek, Eduard Mlynský, Róbert Savitský, Róbert Smolka, Martin 

Harenčár, Richard Vydra, Luboš Hlaváč, Ladislav Kučera ml., 

C. Komisia pre rozpočet, financie a nakladanie s majetkom, predseda Ivica Matošová, 

členovia Silvia Slobodová, Jana Šegedová, Eva Kučerová, Viliam Harvan 

D. Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami, predseda Imrich 

Petheö, členovia Michaela Hangya, Dominika Kolenčíková, Maroš Blaho, Róbert Savitský 

E. Komisia pre mládež a šport, predseda Martin Stračina, členovia Tomáš Panák, Tomáš 

Monosza,  Juraj Babjak, Lukáš Masár, Lucia Navrátilová 

F. Komisia pre regionálny rozvoj a cestovný ruch, predseda Ladislav Kučera ml., členovia 

Janka Sláviková, František Repaský, Gregor Mareš, Maroš Blaho  

G. Komisia pre školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo, predseda Silvia Slobodová, 

členovia Marek Kril, Martin Munka, Lenka Lučanská, Ivica Matošová, Daniela Masárová, 

Dominika Kolenčíková 

 

 



Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

Uznesenie č. 21 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje 

Plánu zasadnutí OZ Hrubá Borša v roku 2023 

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

 

Uznesenie č. 22 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje 

Program akcií a podujatí v obci Hrubá Borša na rok 2023 

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

Uznesenie č. 23 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši dňa 12. 12. 2022 

 

schvaľuje 

úpravu finančného pásma nákladov na potraviny na výrobu jedál v školskej jedálni, ktorá je 

súčasťou MŠ Hrubá Borša vo výške 2,10 Eur na jedno dieťa a zamestnancom školského zariadenia  

2,40 Eur od 01. 01. 2023 

 

Hlasovanie:   za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0.                                                                                                                                                                                                                                                                 

(za:  Maroš Blaho, Ing. Michal Dekýš, Ladislav Kučera, Ing. Ivica Matošová, JUDr. Imrich 

Petheö, Mgr. Silvia Slobodová)   

 

 

 

 

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

     Mgr. Jana Šegedová 

        zapisovateľka                                            

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

       Mgr. Ján  K l a č k o  



            starosta obce       

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Ing. Michal Dekýš                                                     podpis 

   

2.  JUDr. Imrich Petheö                   podpis 


