Zápisnica
z 11. zasadnutia OZ
obce Oponice - riadneho

V Oponiciach 24. marca 2016

Zápisnica
z 11. zasadnutia OZ v Oponiciach - riadneho, konaného dňa 24.03.2016
o 18. 00 hod. v kultúrnom dome v Oponiciach.

Riadne zasadnutie OZ bolo zvolané starostom obce Petrom Markom, pozvánkami.
Zasadnutia sa zúčastnili poslanci podľa prezenčnej listiny, okrem poslanca Antona Fabiana
a Ladislava Baleja, ktorí sa starostovi ospravedlnili.

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Peter Marko. Privítal všetkých prítomných
občanov, poslancov OZ a pracovníkov obce. Oboznámil všetkých prítomných
s programom zasadnutia.
2. Schválenie programu
Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 12 bodov.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Zloţenie sľubu náhradníka za poslanca OZ
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Prerokovanie ţiadosti miestnych organizácií o dotáciu z rozpočtu obce
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
9. Prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 -2021
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Je v tvare v akom ho dostali poslanci, spýtal sa či má niekto niečo na doplnenie.
Nikto. Dal hlasovať za prednesený program.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Poslanci jednohlasne program schválili ako uznesenie č. 101
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Stanislav Košťál,
za členov Antona Vargu a Michala Geršiho. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto.
Pristúpil teda k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie ako uznesenia č.
102 v znení OZ schvaľuje: Návrhovú komisiu v zloţení : - predseda Stanislav Košťál,
člen Michal Gerši
Anton Varga
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválili
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4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Jozefa Kohajdu a Antona Vargu.
Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Starosta dal hlasovať za znenie
uznesenia č.103 OZ berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Jozef Kohajda
Anton Varga,
zapisovateľka: Zuzana Geršiová
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Poslanci jednohlasne vzali na vedomie určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
5. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca OZ
Starosta oboznámil prítomných o tom, ţe poslanec Ing. Peter Rácek sa vzdal mandátu
poslanca a preto podľa zákona na uprázdnené miesto má nastúpiť náhradník, ktorým je podľa
výsledkov volieb Peter Mateják. Poţiadal poslanca Stanislava Košťála, aby predniesol návrh
na uznesenie, ktorým poslanci vezmú na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu
Ing. Petra Ráceka. Ten predniesol návrh uznesenia v znení Obecné zastupiteľstvo obce
Oponice berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Petra Ráceka ako uzn.č.104
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Poslanci uznesenie jednohlasne vzali na vedomie.
Pristúpil k zloţeniu sľubu za poslanca. Náhradníkom podľa výsledkov volieb z roku 2014 je
Peter Mateják, poţiadal ho, aby predstúpil pred starostu. Peter Mateják prečítal nahlas
pred prítomnými sľub poslanca, ktorý následne potvrdil svojím podpisom. Starosta mu
zablahoţelal. Poţiadal Stanislava Košťála, aby predniesol návrh uznesenia. Ten prečítal návrh
uznesenia č. 105 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice konštatuje, ţe pán Peter
Mateják zloţil sľub poslanca ako náhradník podľa výsledku volieb
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Poslanci jednohlasne konštatovali, ţe pán Mateják zloţil sľub poslanca OZ.
6. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta. Predniesol uznesenia za predchádzajúce
zasadnutia od čísla 82 do čísla 100, všetky boli v splnené. Poţiadal Stanislava Košťála, aby
predniesol návrh uznesenia. Ten prečítal návrh uznesenia č. 106 v znení Obecné
zastupiteľstvo obce Oponice berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prednesenú
starostom obce Petrom Markom
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe poslanci jednohlasne uznesenie prijali.
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7. Prerokovanie žiadosti miestnych organizácií o dotáciu z rozpočtu obce
Na pracovnom stretnutí s poslancami sa oboznámili so ţiadosťami o dotácie, kde sa
dohodli na niektorých technických veciach. Ak niekto nedoloţil IČO alebo bankové spojenie,
tak ho vyzveme o doplnenie údajov do 30 dní, to bude vlastne podmienka toho, ţe poslanci
schvália dotáciu v takej a v takej výške. Horšie to uţ bude pri kontrolovaní čerpania a účelu
vyuţitia. Tam sa budú musieť poslanci stretnúť a určiť si predsedu finančnej komisie, pretoţe
by to mal kontrolovať niekto z poslancov. Na ďalšom zasadnutí, keď bude zastupiteľstvo
kompletné by sa mala doriešiť aj táto otázka predsedu finančnej komisie. Dal slovo
poslancom.
- prihlásil sa poslanec Jozef Kohajda, ktorý informoval prítomných, ţe vlastne okrem
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Drobnochovateľov, ostatné ţiadosti mali všetky
potrebné náleţitosti
- poslanec Anton Varga sa vyjadril ţe do 30 dní sa to nestihne, starosta odpovedal, ţe sa
môţe dať aj 60 dní
- potom poţiadal o prednesenie návrhu uznesenia č. 107, ktoré predniesol poslanec Stanislav
Košťál v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice odporúča starostovi:
Aby v rámci pôsobnosti Obecného úradu vyzval miestne organizácie na doplnenie prípadných
nedoloţených náleţitostí do 60 dní.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
Potom prešiel jednotlivé ţiadosti o dotácie z rozpočtu obce, ktoré sa individuálne budú
schvaľovať.
- OZ Veteran Car Club Appony poţiadal o 500,00 eur na akciu zrazu veteránov na hody
- poslanec Jozef Kohajda sa vyjadril, ţe tam nie je o čom, ţe je to veľká akcia pre širokú
verejnosť aj okolité obce s tým súhlasili aj ostatní poslanci starosta dal teda hlasovať
za uznesenie č. 108 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje výšku finančnej
dotácie v 500,00 Eur pre organizáciu Veteran Car Club Appony Oponice.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Skonštatoval, ţe uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
- TJ Oponice náleţitosti splnili poţiadali o 7.000,00 eur, poslanci nemali ţiadne pripomienky
starosta dal hlasovať za uznesenie č. 109 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje výšku finančnej dotácie 7 000,00 Eur pre organizáciu TJ Oponice.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
- Slovenský zväz chovateľov - Oblastný výbor Topoľčany, ktorý zastrešuje miestnu
organizáciu drobnochovateľov - pokiaľ doloţia chýbajúce veci, len vtedy budú môcť čerpať
financie, ktoré sa im dnes poslanci schvália. Ţiadajú 500 eur. Starosta dal hlasovať
za uznesenie č. 110 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje výšku finančnej
dotácie v sume 500.00 eur pre organizáciu Slovenský zväz chovateľov v Oponiciach.
Za: hlasovali poslanci Stanislav Košťál, Michal Gerši, Jozef Kohajda a Peter Mateják
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Proti: nikto
Zdrţal sa: Anton Varga
Starosta skonštatoval, ţe uznesenie bolo prijaté.
- ţiadosť o dotáciu miestnej organizácie dôchodcov, ktorá je pod hlavičkou JD z Topoľčian, ,
tieţ musia doplniť nejaké náleţitosti, ţiadajú o 1 310,00 eur na vstupenky a na dopravu.
- prihlásil sa poslanec Michal Gerši, ktorý dal návrh na 500,00 s tým súhlasil i poslanec Jozef
Kohajda
- starosta dal najprv hlasovať za výšku dotácie uvedenú v ţiadosti 1 310,00 eur
Za: nikto
Proti: všetci
Zdrţal sa: nikto
tento návrh nebol schválený, potom dal hlasovať za návrh poslanca Michala Geršiho a to
za výšku dotácie 500 eur
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe tento návrh bol jednohlasne schválený ako uznesenie č.111
- OZ Oponické slniečko, k ţiadosti majú všetky náleţitosti, ţiadajú 300,00 Eur na športové
náčinie. Nikto nemal pripomienky, dal teda hlasovať za uznesenie č. 112 v znení Obecné
zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje výšku finančnej dotácie v sume
300.00 EUR
pre organizáciu Občianske zdruţenie Oponické slniečko
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe tento návrh bol jednohlasne schválený
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Starosta informoval, ţe sa nám vzdal hlavný kontrolór funkcie (chcel poţiadať
o predčasný dôchodok, takţe nemohol byť zamestnaný) a teda podľa zákona sme povinní
vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra tak ako naposledy. Informoval o podmienkach voľby a
náleţitostiach prihlášky. Ďalej informoval o úväzku hlavného kontrolóra, ktorý bol doteraz 7
%. Spýtal sa poslancov, či chcú uskutočniť voľbu tajným alebo verejným hlasovaním.
Poslanci sa dohodli, na verejnom hlasovaní. Voľba by mala prebehnúť 5. mája no starosta
informoval poslancov, ţe pokiaľ by sa nikto neprihlásil, nebude na tento termín zvolávať
zasadnutie. Spýtal sa poslancov na to či súhlasia s úväzkom 7 %.
- poslanec Jozef Kohajda sa prihlásil, ţe by bolo dobré zvýšiť to na 10 %, keď sa nikto
nehlási
starosta dal hlasovať za návrh poslanca Jozefa Kohajdu
Za: hlasovali poslanci Stanislav Košťál, Anton Varga, Jozef Kohajda a Peter Mateják
Proti: nikto
Zdrţal sa: Michal Gerši
Starosta skonštatoval, ţe uznesenie č. 113 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 10 % bolo prijaté.
Potom dal hlasovať za návrh uznesenia č. 114 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje :
Podmienky voľby hlavného kontrolóra obce a náleţitosti prihlášky:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
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2. Náleţitosti prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
- výpis z registra trestov ( nie starší ako tri mesiace)
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný ţivotopis
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Ţiadateľ, ktorého prihláška nesplňuje náleţitosti ustanovené obecným zastupiteľstvom
nebude uvedený v zozname kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra. Uchádzač
na funkciu hlavného kontrolóra obce Oponice zašle svoju písomnú prihlášku v zalepenej
obálke označenej „ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “ na adresu: Obec
Oponice, č. 105, 956 14 Oponice najneskôr do 20.04.2016 do 12.00 hod.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni Obecného úradu Oponice.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené poţiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku
so všetkými náleţitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra
v súlade s § 18 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Deň nástupu do zamestnania : 09.05.2016
Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti,
ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti
hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje ţrebom. Voľba hlavného
kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním dňa 05.05.2016 na zasadnutí OZ
v Oponiciach.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe tento návrh bol jednohlasne schválený
9. Prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 -2021
Starosta informoval prítomných o tomto pláne, ţe je to 50 stranový elaborát, kde sú
sociálne a štatistické ukazovatele, bol tam doplnený bod ohľadom rekonštrukcie malého
kaštieľa a vybudovanie zberného dvora. Momentálne sú vonku uţ nejaké výzvy, na ďalšej
schôdzi sa budeme nimi zaoberať. Plánované investičné zámery boli nezáväzné, ale budeme
sa ich snaţiť zrealizovať Rekonštrukcia kultúrneho domu 2016-2017 táto ţiadosť bola
podaná, rekonštrukcia chodníkov 1. etapa a 2. etapa - toto sme nestíhali, ale starosta má echo,
ţe tieto výzvy budú znovu, rekonštrukcia obecnej cesty- tam sa nám podarilo podať ţiadosť
aspoň časti od malého kaštieľa po materskú školu, ďalej rekonštrukcia MŠ, ZŠ, verejných
priestranstiev pri kaštieli, rekonštrukcia domu smútku, výstavba kanalizácie II. etapa - táto
etapa by mala zahŕňať celý zvyšok obce, výstavba detského ihriska, rekonštrukcia miestneho
rozhlasu a ústredne, rekonštrukcia verejného osvetlenia na LED, výstavba športoviska
na školskom dvore, rekonštrukcia areálu ihriska a kabín - na tomto sa práve pracuje
(exteriérové fitnes stroje dráhu pre kolieskové korčule a tribúnky), výstavba obecných
bytoviek, rekonštrukcia oplotenia cintorína, rozšírenie kamerového systému, rekonštrukcia
starého kultúrneho domu, to sú zámery ktoré sú nezáväzné, ktoré sú odkonzultované
s poslancami
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- Pán Janošovič Michal sa spýtal, či je tam aj vyhliadková veţa spomínaná, starosta
odpovedal, ţe nie je nakoľko vlastníkom miesta- pozemku, kde by to bolo moţné nie je obec
a vlastník nedá súhlas
- starosta sa spýtal či má ešte niekto nejaké pripomienky, nikto. Dal teda hlasovať za návrh
uznesenia č. 115 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje PHSR obce Oponice
na roky 2016 - 2021
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe tento návrh bol jednohlasne schválený
10. Rôzne
V rámci tohto bodu prečítal ţiadosť pána Ing. Miroslava Nováka, ktorý ako konateľ
NOARE s.r.o. spoločnosti ţiada o prenájom obecných pozemkov parc. č. 52/1, jedná sa
o školskú záhradu, prenájom by bol od roku 2017 na tri roky, pozemok by si oplotili
a po ukončení nájmu ba ho vrátili v pôvodnom stave. Na pozemku by bol postavený prstenec
o priemere do 24 metrov, šírka cca 4 metre výška do 1,6 metra napustený vodou, bude v ňom
demonštrovaný odporujúci plávajúci prstenec v rámci základného výskumu, na ktorom
sa bude podieľať Slovenská technická univerzita Bratislava, Slovenská technická univerzita
Trnava, Univerzita Ţilina, Výskumný a skúšobný letecký ústav Praha.
Dal slovo poslancom.
- prihlásil sa Michal Gerši, ktorý povedal, ţe by sa mali najprv vyjadriť k tomu občania, ktorí
tam bývajú, nevieme či to nebude mať aj nejaký zvukový efekt a druhá vec aj riaditeľka školy
by sa mala vyjadriť, moţnoţe ten priestor vyuţíva
- poslanec Jozef Kohajda navrhol aby sa ţiadosť zobrala na vedomie a nech pán Ing. keď to
chce aţ od roku 2017 sa bliţšie k tomu dielu vyjadrí, moţnoţe tam budú potrebné i vyjadrenia
nejakých inštitúcií
nikto iný nemal pripomienky starosta teda dal hlasovať za návrh uznesenia č. 116 v znení
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice berie na vedomie ţiadosť p. Ing. Miroslava Nováka
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe toto znenie návrhu bolo jednohlasne vzaté na vedomie.
Potom poslanec Stanislav Košťál predniesol návrh uznesenia č. 117 v znení Obecné
zastupiteľstvo obce Oponice odporúča starostovi:
a) oficiálnou písomnou cestou poţiadať o stanovisko vlastníkov susediacich nehnuteľností
b) poţiadať o stanovisko vedenie školy a rady školy
c) poţiadať o informáciu p. Ing. Miroslava Nováka o vplyve projektu na ţivotné prostredie,
prípadne o doloţenie predbeţnej štúdie k tomuto projektu
Starosta dal hlasovať za tento návrh.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Starosta skonštatoval, ţe uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
- ďalším bodom v rôznom bola informácia pre prítomných, ţe PhDr. Roman Gerši je
momentálne administratívnym zamestnancom obce Oponice zatiaľ na dobu 9 mesiacov,
starosta ho poţiadal, či by so svojou skúsenosťou nemohol pripraviť nejaké publikácie o obci.
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Ponúkol vydanie niečoho kompletnejšieho, ktoré ale bude zloţené z viacerých častí. Odovzdal
slovo PhDr. Geršimu Romanovi. Hovoril o propagácii obce publikačnou činnosťou, formou
prác, ktoré písal a publikoval v odborných kruhoch ako študent. Potom činnosťou ako nájsť
klientelu či uţ pre publikácie alebo klientelu do malého kaštieľa. Hovoril aj o tom, ţe si treba
zachovať malý kaštieľ je to budova obce, ktorá je ale v dezolátnom stave, treba porozmýšľať
ako ju zachovať.
-starosta na margo opravy malého kaštieľa povedal, ţe robíme len to čo môţeme v rámci
svojich moţností, je to kultúrna pamiatka, môţeme urobiť len to čo povolia pamiatkari,
nemáme tam zrealizovaný architektonicko-historický výskum, bez ktorého sa nepohneme
ďalej. Teraz sme poţiadali o peniaze z výzvy Ministerstva kultúry "Obnovme si svoj dom"
na tento architektonicko-historický výskum. Stojí od 4000 do 15000 eur. Celková
rekonštrukcia Malého kaštieľa sa odhaduje na 600 aţ 900 tisíc eur. Obec na to z vlastných
zdrojov nemá. Musíme hľadať cez nejaké výzvy, to len v skratke ku kaštieľu a poďakoval
PhDr. Romanovi Geršimu a teší sa na spoluprácu a publikačnú činnosť.
- poslanec Michal Gerši sa vyjadril, aby to nedopadlo jak so spravodajcom koľko uţ nevyšiel
- starosta odpovedal, ţe si to berie on na zodpovednosť, ţe v tomto prípade si sype popol
na hlavu, zmenili sme ho na občasník, ale sme ho ešte od vtedy nevydali, prisľúbil nápravu
- v rámci rôzneho predostrel aj kalkuláciu rekonštrukcie kabín toho čo je v havarijnom stave
- informoval o tom, ţe bolo potrebné zakúpiť do MŠ nové lehátka
- poslanec Michal Gerši sa vyjadril ku kabínam, ţe je potrebné zrekonštruovať toalety,
pretoţe nie sú tam sociálne zariadenia pre ţeny, robia sa tam akcie a ţeny nemajú kde ísť
na toaletu musia chodiť na pánske, druhá vec je treba aj tie kabíny upratať poriadne
- poslanec Jozef Kohajda sa vyjadril ku kabínam, ţe by sa malo pomôcť materiálom a práce
uţ svojpomocne, aby to bolo lacnejšie, je to budova obce
- poslanec Peter Mateják sa tieţ vyjadril zoznam vecí je čo treba máme, obec by to mohla
zabezpečiť, máme tu aj šikovných ľudí, či uţ na verejnoprosp. prácach alebo aj z členov TJ
- starosta prisľúbil pomoc materiálnu aj s ľuďmi
- pán Tomáš Aneštík- predseda TJ sa prihlásil, ţe by bolo dobré zvonku dostaviť sociálne
zariadenia pre ţeny, to čo je v kabínach by malo slúţiť pre hráčov

11. Diskusia
Starosta sa spýtal či má niekto niečo do diskusie
- do diskusie sa prihlásil poslanec Michal Gerši, ktorý sa spýtal na prípojky vody k bytovkám
v akom je to štádiu
- starosta odpovedal, ţe čakáme na vyjadrenia, lebo uţ prebieha proces stavebného povolenia
a následne po vydaní stavebného poţiadame hneď o kolaudáciu, lebo ZSL vodárenská to chce
prevziať pod správu bez prípojok, na tomto sa intenzívne pracuje
- predseda TJ Tomáš Aneštík ponúkol, aby sa konal Deň detí na ihrisku, a spýtal sa na termín
hodov v obci
- starosta odpovedal, ţe to len uvítame aj Oponické slniečko určite to uvíta, termín hodov
zatiaľ nevie
- pán Tomáš Aneštík sa potom poďakoval OZ za podporu TJ a schválenie dotácie
- pán Michal Janošovič - predseda Veteran Car Clubu sa tieţ poďakoval za schválenie
dotácie
Viac sa nikto do diskusie neprihlásil
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12. Záver
Starosta vyčerpal všetky body programu zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

V Oponiciach 24. marca 2016
Zapísala :

Zuzana Geršiová

Overovatelia :

Jozef Kohajda

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

Anton Varga

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

Peter Marko

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

Starosta obce :

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