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Zápisnica  

zo 6 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 28.06. 2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Mgr. Milan Gál, starosta obce 

 Poslanci :  Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír     

 Klačanský, Peter Kohajda 

Neprítomní:         Mgr. Vladimír Kopec (ospravedlnený), Stanislav Košťál (ospravedlnený) 

     Milan Žitňanský ( ospravedlnený) 

Ďalší prítomní:    Mgr. Helena Paučírová – hlavná kontrolórka obce 

     Zuzana Geršiová – zamestnankyňa obce 

  Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce  

 

NAVRHNUTÝ PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Správa o plnení uznesení  

6. Prerokovanie a schválenie „ Záverečného účtu obce  Oponice a rozpočtového hospodárenia za 

rok 2018“ 

7. Prerokovanie projektu „Spomaľovacie prahy na miestnej komunikácii pri škole“ 

8. Prerokovanie žiadosti p. Igora Štadlera 

9. Prerokovanie žiadosti p. Dušana Čéryho 

10. Prerokovanie žiadosti p. Pavla Jankulu 

11. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu obce Oponice 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané pozvánkami ( príloha č. 1) otvoril 

Mgr. Milan Gál, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že  sú prítomní 

štyria poslanci a   OZ je uznášania schopné. Prezenčná listina je prílohou č.2 zápisnice. 

 

K bodu 2. Schválenie programu  

Starosta obce prečítal návrh programu  zasadnutia, nikto z poslancov nemal k navrhnutému 

programu pripomienky, poslanci pristúpili k schváleniu programu zasadnutia. 

Hlasovanie č.1:      

za:               4  poslanci                 Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                           Klačanský, Peter Kohajda 

proti :          0 poslancov   

zdržal sa:    0 poslancov        

Navrhnutý program 6. zasadnutia OZ bol schválený. 

Prijaté Uznesenie č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje návrh programu zasadnutia v znení: 
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1. Otvorenie 

2.   Schválenie programu 

3.   Voľba návrhovej komisie 

4.   Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5.   Správa o plnení uznesení  

6.   Prerokovanie a schválenie „ Záverečného účtu obce  Oponice a rozpočtového hospodárenia 

za rok 2018“ 

7.   Prerokovanie projektu „Spomaľovacie prahy na miestnej komunikácii pri škole“ 

8.   Prerokovanie žiadosti p. Igora Štadlera 

9.   Prerokovanie žiadosti p. Dušana Čéryho 

10. Prerokovanie žiadosti p. Pavla Jankulu 

11. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu obce Oponice 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

   

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Mgr. Andreu Gálovú, členov : Mgr. Zdenku 

Belohorcovú a Petra Kohajdu  

Hlasovanie č. 2:                      

za:                 4  poslanci        Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda       

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

Uznesenie č.73 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Mgr. Andrea Gálová 

                                                 členovia:  Mgr. Zdenka Belohorcová 

            Peter Kohajda 

 

K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Petra Kohajdu a Vladimíra Klačanského,  za zapisovateľku 

Gabrielu Šiškovú  

Hlasovanie č. 3:                      

za:                4  poslanci           Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda 

proti :           0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

Prijaté Uznesenie č. 74 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie 

1.určenie overovateľov zápisnice:     Peter Kohajda 

                                                           Vladimír Klačanský              

2.určenie zapisovateľa:             Gabriela Šišková                     

 

K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 

Starosta obce predniesol krátku správu ohľadom: 



 4 

Uznesenia  č. 68 – bola zaslaná požiadavka na právnika o zaslanie oficiálneho stanoviska, týka sa to 

projektovej dokumentácie verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu , termín do 01.07.2019. 

Stanovisko zatiaľ nie je. 

Druhá časť uznesenia – zaslanie stanoviska a celej dokumentácie z verejného obstarávania na Úrad 

pre verejné obstarávanie nebola splnená, lebo stanovisko nie je, ale ak príde bude zaslané spolu 

s celou dokumentáciou  na Úrad pre verejné obstarávanie. 

Prihlásil sa Mgr. Marko s otázkou, čo bude stáť obec stanovisko právnika ? . Odpovedal starosta, že 

490 €. 

Prihlásil sa Mgr. Marko s otázkou na poslancov, či Úrad pre verejné obstarávanie bude brať na 

zreteľ stanovisko komerčného právnika ? 

Odpovedala Mgr. Zdenka Belohorcová v tom znení, že ona netuší ako oni zareagujú, ale je to určité 

stanovisko našej obce. 

Mgr. Marko pripomienkoval, že sa môže stať, že ak  to nebude zaslané na PPA, tak prídeme o tie 

peniaze, že on sám dá potom trestné oznámenie na neznámeho páchateľa ak obec príde o tie peniaze. 

Starosta obce Mgr. Milan Gál vyslovil názor, že sa môže stať aj to, že PPA peniaze schváli i napriek 

tomu, že verejné obstarávanie nebolo v súlade so zákonom, že niekedy v budúcnosti budeme musieť 

86 000 € vrátiť, keď nám niekto potvrdil, že verejné obstarávanie  nebolo v poriadku nemôžme 

riskovať, že budeme musieť peniaze vrátiť.  

Poslankyňa Mgr. Gálová  vysvetlila občanom, že tie peniaze nemáme, sú to peniaze schválené, že sa 

nemôžu použiť na nič iné, že poslanci chcú, aby sa to urobilo,, ale aby to bolo v súlade so zákonom, 

PPA sa tiež nevyjadrila, že to je v poriadku, dokonca tam nie je ani platné stavebné povolenie.  

Nakoniec starosta uzavrel diskusiu ohľadom verejného priestranstva v okolí kultúrneho domu s tým, 

že ak príde stanovisko právnika, pošle to Úradu pre verejné obstarávanie. 

Predsedkyňa  návrhovej komisie Mgr. Andrea Gálová prečítala návrh na 

Uznesenie č. 75 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  

Správu o plnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce  Mgr. Milan Gál 

Hlasovanie č. 4                      

za:                   4  poslanci         Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda 

 

proti :      0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Prerokovanie a schválenie „ Záverečného účtu obce  Oponice a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2018 : 

Starosta obce vyzval pani Zuzanu Geršiovú, aby oboznámila prítomných so Záverečným účtom za 

rok 2018 (príloha zápisnice č. 3). Po oboznámení, vystúpila so svojim stanovisko hlavná kontrolórka 

Mgr. Helena Paučírová (príloha č. 4). Nakoniec pani Geršiová prečítala Správu auditora za rok 2018. 

(príloha č. 5) Nikto nemal pripomienky.  

Predseda návrhovej komisie Mgr. Andrea Gálová prečítala návrh na  

Uznesenie č. 76 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

 A. prerokovalo  Záverečný účet obce Oponice za rok 2018 vypracovaný podľa § 16 ods. 5 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

B. berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Oponice za 

rok 2018 

C. berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 

2018 
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D.schvaľuje celoročné hospodárenie obce Oponice za rok 2018 bez výhrad 

E. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu obce vo 

výške 37 292,59 € 

Hlasovanie č. 5                      

za:                4  poslanci            Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

       

K bodu 7 Prerokovanie projektu „Spomaľovacie prahy na miestnej komunikácii pri škole“ 
Starosta oboznámil poslancov s požiadavkou občanov  s vybudovaním spomaľovačov na ceste pri 

škole, že je to tam nebezpečné. V roku 2017 bola vypracovaná dokumentácia, ale nebol tam 

rozpočet, bol oslovený pán Streďanský, ktorý spravil rozpočet , jeho výška je 9 807,41 €. Jedná sa 

o spomaľovacie prahy podmurované, alebo podbetónované, jednalo by sa o dva prahy, jeden by bol 

pri pošte a druhý v blízkosti školy.  

Zástupkyňa starostu Mgr. Zdenka Belohorcová navrhla zistiť i  ďalšie možnosti, lebo tá suma sa jej 

zdá vysoká. 

Poslanec Peter Kohajda vyslovil názor, že je to treba spraviť , lebo čakať na to, že sa tam niečo stane 

a potom rozprávať, že to mohlo byť hotové už bude neskoro. 

Predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Gálová predniesla návrh na  

Uznesenie č. 77 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

A. berie na vedomie podmienky projektu „Spomaľovacie prahy na miestnej komunikácii pri škole 

vrátane predpokladaného rozpočtu vo výške 9 807,41 € 

B. odporúča starostovi obce zahájiť proces zisťovania cenových ponúk na projekt „ Spomaľovacie 

prahy na miestnej komunikácii pri škole „ a vybrať ponuku s najnižšou sumou 

Hlasovanie č. 6                      

za:                4  poslanci            Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 8 Prerokovanie žiadosti p. Igora Štadlera  
Starosta informoval prítomných, že žiadosť  od pána Štadlera ( príloha č.6) bola  zaslaná aj 

poslancom, v žiadosti žiadal o stanovisko k projektovej dokumentácii o povolenie vjazdu a výjazdu, 

dňa 25.06.2019 bol vyzvaný (príloha č.7), aby doplnil žiadosť v rozsahu : 

1. z ktorej komunikácie žiada vjazd  a na ktorú výjazd 

2. o aký druh  výjazdu sa jedná, trvalý alebo prechodný 

3. odôvodnenie a uviesť typ vozidiel, 

Dnes 28.06.2019 bola doručená nová žiadosť, ale už nechce stanovisko k projektovej dokumentácii, 

ale stanovisko k vjazdu a výjazdu. Predložil tiež dokumentáciu, v ktorej je nesprávne uvedená 

parcela, na ktorej je riešená stavba je to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

parcela č. 198/32, je to cudzia parcela, z toho dôvodu dokumentácia je zmätočná.   

Pán Štadler sa vyjadril, že je to chyba projektanta, že každý sa môže pomýliť, ospravedlnil sa 

v mene projektanta, vyslovil tiež  názor, že starosta to vie od decembra, od tej doby čo vyhral voľby, 

že mal ho na to upozorniť. Starosta sa vyslovil, že dokumentácia mu bola doručená 21.06.2019, že                                                                                         

to pán Štadler vedel, že už s ním bude komunikovať len písomne. 

Starosta vyzval  predsedkyňu návrhovej komisie, aby  prečítala  návrh na 
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Uznesenie č.78 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  
žiadosť  p. Igora Štadlera zo dňa 21.06.2019  

Hlasovanie č. 7                      

za:                4  poslanci                  Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                             Klačanský, Peter Kohajda 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov      

Návrh bol prijatý.  

       

K bodu 9 Prerokovanie žiadosti p. Dušana Čéryho 
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p. Čeryho  (príloha č.8), v ktorej žiadal o osadenie 

obrubníka  a vydláždenie plochy pred jeho parcelou. Prihlásil sa pán Štadler, že sa to môže spojiť  do 

jedného, lebo ja oni pred dvomi týždňami žiadali napojiť obrubníky na komunikáciu, môže sa tak  

urobiť na obecnom pozemku jedna pekná plocha, spravia sa tam oblúky, oni nebudú obmedzovať 

nás, my ich, vyriešia sa tri žiadosti a kus obecného pozemku bude upravený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Starosta sa vyjadril, že keď sa o tom bude rokovať, predložia sa na rokovanie všetky tri žiadosti. 

Vznikla  široká rozprava medzi poslanci a občanmi. Nakoniec starosta vyzval predsedkyňu 

návrhovej komisie, aby prečítala návrh na  

Uznesenie č. 79 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

berie na vedomie  

žiadosť p. Dušana Čeryho o vydláždenie a osadenie obrubníkov na obecnom pozemku 186/1 

doručenú 17.06.2019 

Hlasovanie č. 8                      

za:                4  poslanci            Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                      Klačanský, Peter Kohajda 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov      

Návrh bol prijatý.  

    

K bodu 10 Prerokovanie žiadosti p. Pavla Jankulu 
Starosta prečítal žiadosť pána Jankulu (príloha č.9 ), skonštatoval, že je identická so žiadosťou pána 

Čéryho,  vyzval prítomnú  pani Jankulovú, či sa chce k žiadosti vyjadriť, vyslovila sa, že oni vlastne 

žiadajú to isté.  

Starosta vyzval Mgr. Andreu Gálovú,  aby prečítala návrh na  

Uznesenie č.80 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie   
žiadosť  p. Pavla Jankulu o vydláždenie a osadenie obrubníkov na obecnom pozemku 186/1 

doručenú 17.06.2019. 

Hlasovanie č. 9                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov  

Návrh bol prijatý.     
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K bodu 11 Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu obce Oponice 
Starosta obce prečítal žiadosti pána Jankulu a Čéryho (príloha č. 10), v ktorých žiadajú o zmenu 

územného plánu tak,  aby sa nedalo zariadenie pre seniorov stavať na pozemkoch určených na 

výstavbu rodinných domov. 

Starosta ďalej oznámil prítomným, že požiadal o stanovisko akad. arch. Branislava Kulicha, ktorý 

bol zhotoviteľom pôvodného územného plánu. Stanovisko ( príloha č. 11 ) prečítal, v závere sa píše : 

so stavbou ZSS v zmysle uvedených regulatívov je možné uvažovať len za podmienky zabezpečenia 

statickej dopravy vyplývajúcej z kapacity a funkcie navrhovaného objektu mimo verejných 

komunikácií a bez záberu vzrastlej zelene, zabezpečenia dopravnej dostupnosti existujúcich 

a navrhovaných objektov, ako aj za podmienky rešpektovania okolitej výstavby ( t. j. okrem iného za 

podmienky riešenia osadenia a veľkosti a výšky zamýšľanej stavby v zmysle platných predpisov, 

predovšetkým z hľadiska hygienických, svetelnotechnických požiadaviek vo vzťahu k okolitej 

zástavbe a vplyvu na životné prostredie! A za predpokladu, že budú dodržané príslušné ustanovenia 

zákona č. 50/1976 Zb.( stavebný zákon) ....  

Stanovisko bolo zaslané i Mgr. Gulišovi ( stavebnému úradu), uvidí sa aké stanovisko on zaujme. 

Starosta obce sa obrátil na poslancov, či majú nejaké pripomienky. Skonštatovali, že nemá význam 

otvárať územný plán, pokiaľ sa k stanovisku nevyjadrí pán Mgr. Guliš. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za zmenu ÚP, tak ako je to v žiadosti zo dňa 17.06.2019, 

ktorú poslali pán Čery a pán Jankula.. 

Hlasovanie č. 10                      

za:                0  poslancov              

proti:            4  poslanci            Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                      Klačanský, Peter Kohajda         

zdržal sa:     0 poslancov  

Návrh nebol prijatý.     

 

K bodu 12 Rôzne 

Starosta obce pripomenul pani Markovej, že na minulom zasadnutí sa sťažovala, že jej neboli 

zamestnanci ťahať žumpu o 8 .00 hod ráno, tak ako bolo dohodnuté, preveril to a zistil, že termín bol 

presunutý po súhlase jej manžela s pracovníkmi čo ťahajú žumpy. 

Starosta sa ďalej zaoberal  Zmluvou o výpožičke, ktorá bola uzavretá dňa 29.1.2018 s TJ Oponice, je 

v nej len pozemok pod kabínami a ihrisko, ale aj to nie celé, keďže stále žiadajú, aby sme kosili aj 

pri ihrisku, pod lavičkami, je potrebné im dať do výpožičky aj parcelu pod lavičkami, parcelu , ktorá 

ide krížom cez ihrisko, lebo to bolo vybavované dodatočne. Keď sa im to dá do výpožičky, tak by sa 

mali o to aj starať. Poslanci po úvahe vyslovili názor, že vo výpožičke by mali mať aj kabíny.   

Pani Šišková vysvetlila, že ak budú mať kabíny vo výpožičke, tak musia platiť energie – plyn, 

elektrinu , vodu, že to nemôžu dostať bezodplatne. Náklady na TJ spolu s dotáciou činia cca 13.000 

€,napr.  elektrina 1 100 €, plyn 1600 €. 

Starosta ďalej informoval o stretnutí  s pánom farárom, na ktorom rokovali o zámene pozemkov na 

cestu smerom na Súlovce, pán farár sľúbil, že sa opýta vyššie, či to bude možné zameniť alebo 

predať, lebo ešte nemajú splatenú rekonštrukciu prepadnutej podlahy v kostole.  

Starosta sa v ďalšom bode venoval zriadeniu prípojok konča záhrad na Súlovskej ulici, rátal, že by 

sa tam malo zriadiť okolo 52 prípojok, jedna, keď stojí 209 €, tak by to stálo 10 000 €, zaplatili by 

sme to a  potom by sme to vymáhali od jednotlivých občanov. 

Starosta ďalej informoval, že vyšla výzva na rekonštrukciu ciest, ale je to len pre obce, ktoré majú 

marginalizované skupiny. 

Starosta v ďalšom bode rôzneho venoval štiepkovaniu drevnej hmoty, ktorá sa nachádza na zbernom 

dvore, obvolal firmy, ale ani jedna nie je ochotná to zoštiepkovať, pán Péli bol ochotný to 

zoštiepkovať za 800 €, teraz toho už bude určite viac. 
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Starosta sa vrátil k rekonštrukcii ciest, vyslovil názor, že by bolo dobré dať vypravovať projekt, aby 

sa dal použiť ak výjde výzva. Jednalo by sa o vypracovanie projektu na cestu pri pošte.Ing. 

Streďanský predbežne povedal, že projekt by stál približne 1 200€. 

Prihlásil sa Mgr. Marko , ktorý oboznámil prítomných s tým, že projekt na cestu od  Geršiových po 

kaštieľ vypracovaný je a že ho vypracovala pani arch. Marková. Mgr. Paučírová pripomenula, že 

originál projektu je na kriminálnej polícii v rámci riešenia kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. 

Prihlásila sa pani Šmatláková, ktorá popísala katastrofálny stav cesty smerom k bytovkám, že je tam 

nános štrku, po dažďoch blata, že ísť na bicykli tadiaľ je nebezpečné, že či by sa tá cesta nedala 

zrekonštruovať , že je tam už aj kanalizácia. 

Starosta sa vyjadril, že zistí, čo by stálo dorobenie projektu na cestu pri pošte, vypracovanie projektu 

na cestu smerom k majetkom, že keď to bude vedieť dá to na rokovanie do ďalšieho zastupiteľstva. 

Starosta sa potom spýtal, či má niekto niečo do  rôzneho, Nikto nemal nič, tak vyzval predsedkyňu 

návrhovej komisie, aby prečítala návrh na 

Uznesenie č.81 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A.berie na vedomie   
1. informáciu o rokovaní starostu obce Mgr. Milana Gála so správcom farnosti Mgr. Michalom 

Šrankom o prípadnej zámene alebo odpredaji cirkevných pozemkov smerom na Súlovce 

2.informáciu o prípadnom zriadení elektrických prípojok smerom na Súlovce za záhradami občanov 

3.informáciu starostu o výzve na rekonštrukciu ciest, ale len pre obce, ktoré majú marginalizované 

skupiny 

B.odporúča starostovi 

1.rokovať  s Telovýchovnou jednotou Oponice o predloženom dodatku k zmluve o výpožičke 

pozemkov a kabín 

2.zabezpečiť zoštiepkovanie drevnej hmoty na „zbernom dvore“ prieskumom trhu 

3.schvaľuje  

sumu 800,00 EUR na zoštiepkovanie drevnej hmoty uskladnenej na „ zbernom dvore“ 

Hlasovanie č. 11                      

za:              4  poslanci            Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                    Klačanský, Peter Kohajda         

proti:           0 poslancov  

zdržal sa:     0 poslancov  

Návrh nebol prijatý.     

 

K bodu  13. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť, poprial všetkým pekné hody  a zasadnutie OZ ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19 hod. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

V Oponiciach  07.07.2019 

 

Zapísala: Gabriela Šišková  ............................ 

Overovatelia:  

Peter Kohajda             ..........................................          

 

Vladimír Klačanský      .........................................      

                                                                                       

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

                                                               Mgr. Milan Gál  starosta obce 
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