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J

         OBEC JAKUBOVA VOĽA 
              Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves 

            
 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli, ktoré sa uskutočnilo  

dňa 15. januára 2016  o 18 00 hod.  
 

 

 

 

Miesto konania:    zasadačka obecného úradu (1. posch.) 

 

Prezenčná listina:  

 

Meno a priezvisko Funkcia Prítomnosť Čas  

Poslanci:    

Mgr. Ivan Minárik zástupca starostky obce prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod. 

Ladislav Futej  poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod. 

Ján Hnath poslanec prítomný  18 00 hod. – 19 30 hod. 

Ing. Jozef Mizerák poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod. 

Ing. Stanislav Rimský poslanec prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod. 

Za obecný úrad:    

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce prítomná 18 00 hod. – 19 30 hod. 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce prítomný 18 00 hod. – 19 30 hod. 

Mgr. Katarína Haboráková zapisovateľka prítomná 18 00 hod. – 19 30 hod. 

  

 

Priebeh rokovania 

 

 

Bod č. 1:  OTVORENIE ZASADNUTIA  

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 otvorila a viedla 

starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková, ktorá privítala poslancov. Konštatovala, že počet prítomných 

poslancov je päť a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámila ich s programom 

zasadnutia.   
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Návrh na uznesenie č. 1/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 v tomto znení: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh na odkúpenie budovy od fyzickej osoby do majetku obce, schválenie financovania 

kúpy z úverových zdrojov a schválenie zabezpečenia úveru 

6. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu obce na základe VZN obce Jakubova Voľa                 

č. 10/2015 

7. Návrh na schválenie dotácie pre mestá a obce, ktoré zabezpečujú záujmové vzdelávanie       

pre deti s trvalým pobytom v Jakubovej Voli   

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa na 1. polrok 2016 

9. Rôzne 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Záver 

 

 

Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 2:  URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Za zapisovateľku bola navrhnutá odborná referentka obecného úradu Mgr. Katarína Haboráková 

a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Stanislav Rimský a Ing. Jozef Mizerák. 

 

Návrh na uznesenie č. 2/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

u r č u j e  

 

a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Katarínu Haborákovú, 

b) za overovateľov zápisnice Ing. Stanislava Rimského a Ing. Jozefa Mizeráka. 
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Hlasovanie : 

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský  

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 3:  VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej. 
 

Návrh na uznesenie č. 3/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivan Minárik a Ladislav Futej. 
 

Hlasovanie:  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 4:  KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš predniesol správu o plnení uznesení. 

Konštatoval, že uznesenie č. 65/2015 zo dňa 14.12.2015, ktoré v súvislosti s kúpou budovy so súpisným 

číslom 68, ukladalo starostke obce: 
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a) zorganizovať stretnutie za prítomnosti vlastníka nehnuteľnosti so súpisným číslom 68, znalca                  

na nehnuteľnosti a poslancov obecného zastupiteľstva za účelom obhliadky uvedeného objektu a 

priľahlých pozemkov bolo splnené - stretnutie sa uskutočnilo dňa 17.12.2015 o 8:30 hod., 

b) vyhotoviť zo stretnutia zápisnicu so stanoviskom zúčastnených osôb k stavu daného objektu – 

uznesenie splnené - zápisnica zo dňa 17.12.2016 bola vyhotovená a podpísaná účastníkmi 

obhliadky, 

c) na základe súhlasu s kúpou zvolať obecné zastupiteľstvo a prijať uznesenie o schválení odkúpenia 

budovy a financovania z úverových zdrojov vo výške 20 000,00 Eur - uznesenie splnené - Návrh     

na odkúpenie budovy od fyzickej osoby do majetku obce, schválenie financovania kúpy z úverových 

zdrojov a schválenie zabezpečenia úveru je 5. bodom programu zasadnutia OcZ dňa 15.01.2016.  

 

Ďalej Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli uznesením č. 68/2015 zo dňa 14.12.2015 uložilo starostke 

obce v termíne do 31.12.2015 previesť neodvedený prebytok za predchádzajúce roky vo výške              

13 709,78 Eur z bežného účtu na účet rezervného fondu – bolo splnené - uvedený prebytok bol 

prevedený dňa 29.12.2015. 

 

Návrh na uznesenie č. 4/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

berie na vedomie  

 

Správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva  v Jakubovej Voli  

 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Znenie uznesenia bolo schválené. 

 

 

Bod č. 5:  NÁVRH NA ODKÚPENIE BUDOVY OD FYZICKEJ OSOBY DO MAJETKU OBCE,  

                 SCHVÁLENIE FINANCOVANIA KÚPY Z ÚVEROVÝCH ZDROJOV A  

                 SCHVÁLENIE ZABEZPEČENIA ÚVERU 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková v zmysle uznesenia OcZ č. 65c/2015 zo dňa 

14.12.2015  predložila návrh na schválenie financovania kúpy budovy so súpisným číslom Jakubova 

Voľa 68 z úverových zdrojov a schválenie zabezpečenia úveru. Uviedla, že dňa 17.12.2015 sa o          

8:30 hod. uskutočnila obhliadka uvedenej nehnuteľnosti na mieste za účasti poslancov OcZ, starostky 

obce a prizvaného znalca na nehnuteľnosti. Podľa predbežných prepočtov znalca bola hodnota budovy 

a priľahlého pozemku vyčíslená na sumu 34 000,00 Eur, pričom vlastník požaduje za nehnuteľnosť  

sumu 30 000,00 Eur. Po obhliadke všetci poslanci a starostka obce vyjadrili svoje súhlasné stanovisko    

za odkúpenie predmetnej budovy do vlastníctva obce.  

Obec v roku 2016 plánuje zrealizovať niekoľko investičných akcií,  na spolufinancovanie 

ktorých musí použiť vlastné prostriedky z rezervného fondu. Aby ostala rezerva finančných prostriedkov 
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aj na neočakávané výdavky, je potrebné predmetnú budovu vo výške 20 000,00 Eur financovať 

z úverových zdrojov.  

 Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš predniesol svoje stanovisko k prijatiu 

návratných zdrojov financovania, v ktorom uviedol, že obec môže vstupovať len do takých záväzkov 

vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť 

bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Keďže obci zatiaľ nebol doručený návrh Úverovej zmluvy, 

pri kontrole vychádzal z predpokladu očakávanej výšky ročných splátok návratných zdrojov 

financovania, ktorý  predložil Obecný úrad v Jakubovej Voli.   

 

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec 

môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania za podmienok: 

a) že celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka, čo predstavuje sumu 81 959,00 Eur - podmienka splnená, 

b) že suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo predstavuje sumu 

34 150,00 Eur - podmienka splnená. 

 

Na základe vyššie uvedeného hlavný kontrolór obce konštatoval, že v súlade s § 17 ods. 9 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  boli obe podmienky              

na prijatie návratných zdrojov financovania kontrolovaným subjektom splnené. 

Na záver odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť prijatie návratných zdrojov financovania 

na kúpu budovy so súpisným číslom Jakubova Voľa 68 a priľahlých pozemkov vo výške 20 000,00 Eur,  

pričom upozornil na nevyhnutnosť zostavenia vyrovnaného rozpočtu obce v budúcich rozpočtových 

rokoch, na dodržiavanie rozpočtových pravidiel pri čerpaní rozpočtu obce, na opatrnosť pri hospodárení 

s rozpočtovými prostriedkami obce a na kontrolu plnenia podmienok, ktoré obci vyplývajú aj budú 

vyplývať zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Poslanec OcZ Ladislav Futej navrhol, aby sa kúpa nehnuteľnosti, na ktorú chce obec prijať 

dlhodobý úver, zabezpečila uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom nehnuteľnosti. 

Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili.  

 

Návrh na uznesenie č. 5/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený materiál a    

 

1. b e r i e   n a    v e d o m i e  

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania  

 

2. s c h v a ľ u j e  

a) prijatie návratných zdrojov financovania (dlhodobého úveru) v objeme 20 000,00 Eur                       

na financovanie kúpy budovy so súpisným číslom Jakubova Voľa 68 a priľahlých pozemkov,  

b) zabezpečenie  prijatia dlhodobého úveru blanko zmenkou.  

 

3. u k l a d á  starostke obce  

a) osloviť bankové inštitúcie so žiadosťou o predloženie ponuky na prijatie dlhodobého úveru, 

b) menovať členov komisie z radov poslancov pre posúdenie predložených ponúk z jednotlivých 

bankových inštitúcií a výber najvýhodnejšej ponuky, 

c) vyhodnotiť jednotlivé ponuky, výsledky zosumarizovať v tabuľkovej forme a predložiť členom 

komisie na posúdenie a výber najvýhodnejšej ponuky, 

d) uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom budovy so súpisným číslom Jakubova 

Voľa 68.  
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 6:  NÁVRH NA ROZDELENIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE NA ZÁKLADE VZN  

                 OBCE JAKUBOVA VOĽA č. 10/2015 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

 Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková v zmysle VZN č. 10/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce predložila poslancom na rokovanie žiadosti dvoch subjektov        

na poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok 2016, a to: 

 

1. Stolnotenisový oddiel Telovýchovná jednota Sokol ŠM Jakubova Voľa podal dňa 27.10.2015 

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 500,00 Eur na výdavky spojené              

so zabezpečením stolnotenisových zápasov (cestovné, občerstvenie, nákup stolnotenisových 

rakiet, poťahov, loptičiek). Oddiel nemá žiadne vlastné príjmy, a tak požadovaná dotácia 

z celkových plánovaných výdavkov tvorí 100 %.  

 

2. Futbalový klub Telovýchovná jednota Sokol ŠM Jakubova Voľa podal dňa 30.11.2015 žiadosť 

o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 Eur na výdavky spojené                     

so zabezpečením futbalových zápasov (odmeny delegátom, cestovné,  registrácia  hráčov, 

administratíve poplatky, zdravotnícke potreby, vápno na označenie ihriska, elektrická energia). 

Požadovaná dotácia tvorí z celkových plánovaných výdavkov 48 %. 

 

  

Návrh na uznesenie č. 6/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

 

s c h v a ľ u j e  

a) dotáciu na rok 2016 vo výške 2 000,00 Eur pre futbalový klub Telovýchovná jednota 

Sokol ŠM Jakubova Voľa v zmysle VZN obce Jakubova Voľa č. 10/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácie z rozpočtu obce, 

 

b) dotáciu na rok 2016 vo výške 500,00 Eur pre stolnotenisový oddiel Telovýchovná jednota 

Sokol ŠM Jakubova Voľa v zmysle VZN obce Jakubova Voľa č. 10/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácie z rozpočtu obce. 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ladislav Futej, , Mgr. Ivan Minárik, Ing. Jozef Mizerák, 

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  1 Ján Hnath 

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 7:  NÁVRH NA SCHVÁLENIE DOTÁCIE PRE MESTÁ A OBCE, KTORÉ  

                 ZABEZPEČUJÚ ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE PRE DETI S TRVALÝM POBYTOM  

                 V JAKUBOVEJ VOLI   

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Ing. Magdaléna Sasaráková starostka obce   

 

Zápis z rokovania: 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe     

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložila na rokovanie 

návrh na schválenie príspevku na financovanie CVČ v obciach a  mestách, ktoré zabezpečujú záujmové                

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Jakubovej Voli. Uviedla, že štát poskytuje finančné prostriedky 

obci na dieťa od 5 - 15 rokov s trvalým pobytom na území obce na záujmové vzdelávanie detí v centrách 

voľného času, v cirkevných aj v súkromných CVČ, ako súčasť podielovej dane vo výške                    

68,00 Eur/dieťa/rok. Obec Jakubova Voľa nemá na svojom území zriadené centrum voľného času 

a keďže deti s trvalým pobytom v obci Jakubova Voľa navštevujú  CVČ v iných obciach a mestách, je 

obec v súlade s § 6 ods. 12 bod d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve povinná prispievať na financovanie týchto centier. Starostka obce navrhla schváliť 

uznesenie s jednotnou výškou príspevku 40,00 Eur/dieťa/rok pre všetkých žiadateľov, ktorí preukážu, že 

ich CVČ zabezpečuje vzdelávanie pre dieťa, ktoré má trvalý pobyt na území obce Jakubova Voľa.  

Poslanci o výške príspevku diskutovali a navrhli, aby sa počkalo za žiadosťami jednotlivých 

obcí a miest o poskytnutie príspevku na financovanie CVČ a neplatilo sa zbytočne viac, ako požadujú.  

 

Zástupca starostky obce Mgr. Ivan Minárik podal pozmeňujúci návrh, aby sa výška príspevku             

na financovanie CVČ v obciach a mestách, ktoré zabezpečujú záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom v Jakubovej Voli, schvaľovala individuálne pri každej žiadosti. 
 

Najskôr sa hlasovalo o pôvodnom návrhu: 

 

Návrh na uznesenie č. 7/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

príspevok na financovanie CVČ v obciach a  mestách, ktoré zabezpečujú záujmové                

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Jakubovej Voli, vo výške 40,00 Eur/žiak/rok 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  0  

Proti  4 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                 

Ing. Stanislav Rimský 

Zdržal sa  1 Ing. Jozef Mizerák 

 

Uznesenie neschválené. 

 

Následne na to sa hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu: 

 

Návrh na uznesenie č. 8/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s ú h l a s í  

 

aby žiadosti boli predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré individuálne schváli 

požadovanú výšku príspevku na financovanie CVČ v obciach a mestách zabezpečujúcich záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Jakubovej Voli 
 

Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  4 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                 

Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  1 Ing. Jozef Mizerák 

 

Uznesenie schválené. 

 

 

 

Bod č. 8:  PLÁN ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JAKUBOVA VOĽA NA              

                 1.  POLROK 2016 

 

Predkladatelia: 

Meno  Funkcia  Útvar/Orgán 

Mgr. Slavomír Karabinoš hlavný kontrolór obce  

 

Zápis z rokovania: 

 Hlavný kontrolór obce Mgr. Slavomír Karabinoš predložil na rokovanie  Plán činnosti hlavného 

kontrolóra obce Jakubova Voľa na 1. polrok 2016, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej 

stránke obce od 22.12.2015 - 15.01.2016. Poslanci OcZ nemali k uvedenému plánu kontrolnej činnosti 

žiadne pripomienky.  

  

Návrh na uznesenie č. 9/2016  

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli prerokovalo predložený návrh a   

s c h v a ľ u j e  

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa na 1. polrok 2016 
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Hlasovanie  

Stanovisko  Počet  Meno 

Za  5 
Ladislav Futej, Ján Hnath, Mgr. Ivan Minárik,                

Ing. Jozef Mizerák, Ing. Stanislav Rimský 

Proti  0  

Zdržal sa  0  

Uznesenie schválené. 

 

 

Bod č. 9:  RÔZNE 

 

1. Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková oboznámila prítomných poslancov: 

a) o zmene termínu konania Karnevalu, ktorý sa plánuje uskutočniť v období máj – jún 2016; 

b) o konaní neformálneho posedenia pri ľudových piesňach, na ktorom sa dňa 23.01.2016              

o 17:00 hod. predstavia so svojím kultúrnym programom ŽFS Voľančan a FS Tuhrinčanka, 

podujatie finančne zabezpečia sponzori; 

c) že spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. nezberá ojazdené pneumatiky, ale v zmysle nového 

zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. účinného od 01.01.2016 majú výrobcovia pneumatík 

povinnosť zabezpečiť ich bezplatný spätný zber cez svoje predajné miesta. Na podnet poslancov 

sa bude skúmať aj iná možnosť zberu pneumatík v obci a výdavky spojené s týmto zberom.  

2. Poslanec Ing. Stanislav Rimský upozornil na potrebu zabezpečiť osvetlenie plochy                          

pri veľkoobjemovom kontajneri, aby sa zabránilo občanom z iných obcí privážať odpad a hádzať ho 

do kontajnera. 

 

 

Bod č. 10: DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 

 V diskusii poslanci nevzniesli pripomienky.  

 

 

Bod č. 11: ZÁVER 

 

Starostka obce Ing. Magdaléna Sasaráková poďakovala prítomným poslancom za účasť 

a ukončila 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 o 19 30 hod.. 

 

 

 

V Jakubovej Voli  22.01.2016 

Zapísala: Mgr. Katarína Haboráková  

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Stanislav Rimský, v. r. 

  

Ing. Jozef Mizerák, v.  r. 

 

 

 
       Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r. 

                     starostka obce 


