Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
konaného dňa 28.05.2019 o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu
v Lučatíne.

Prítomní poslanci: 4 /S. Jackuliaková, J. Kubiš, L. Šišiak, M. Zemanová/
Neprítomní poslanci: 1 /D. Lichá/- ospravedlnená
Kontrolórka obce: Ing. Mária Paličková
Počet občanov: 5 /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ obce Lučatín
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení z OZ obce Lučatín
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania
7. Projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu
8. Projekt: Multifunkčné ihrisko
9. Schválenie audítorskej spoločnosti pre vykonanie auditu
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne - diskusia
12. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
13. Ukončenie
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K bodu 1 a 2/
Starosta obce Lučatín Pavel Kováč (ďalej len „starosta“) otvoril zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Lučatín ( ďalej len „OZ“), na ktorom privítal všetkých prítomných
a oboznámil všetkých s programom OZ. Poslanci nemali žiadny ďalší pozmeňujúci návrh a
tak dal za predložený návrh programu hlasovať. Po hlasovaní skonštatoval, že predložený
program rokovania OZ bol riadne schválený a OZ sa ním bude na zasadnutí dňa 28.05.2019
riadiť.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.26/2019 zo dňa 28.05.2019
OZ schvaľuje predložený program rokovania obecného zastupiteľstva obce Lučatín.
K bodu 3/
Za overovateľov zápisnice určil starosta S. Jackuliakovú a L. Šišiaka. Za zapisovateľku určil
starosta B. Luptákovú zamestnankyňu OcÚ. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Po hlasovaní skonštatoval, že za zapisovateľa zápisnice bola určená zamestnankyňa obce B.
Luptáková za overovateľov zápisnice boli určení poslanci S. Jackuliaková a L. Šišiak.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.27/2019 zo dňa 28.05.2019
OZ určuje: B. Luptákovú za zapisovateľa zápisnice.
OZ určuje: S. Jackuliakovú a L. Šišiaka za overovateľov zápisnice.
K bodu 4/
Do návrhovej komisie navrhol starosta obce za predsedu M. Zemanovú a za členov
S. Jackuliakovú a J. Kubiša.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.28/2019 zo dňa 28.05.2019
OZ volí: návrhovú komisiu v zložení: M. Zemanová - predseda, S. Jackuliaková a
J. Kubiš – členovia
K bodu 5/
Starosta obce dal za predložený návrh kontroly plnenia znení uznesení OZ, ktoré sa OZ berú
na vedomie hlasovať.
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Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.29/2019 zo dňa 28.05.2019
OZ berie na vedomie: plnenie znení uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Lučatín konaného dňa 17. 4. 2019 od uznesenia č. 17/2019 - 25/2019 zo 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Lučatín konaného dňa 27. 2. 2019 (uznesenie č. 16), z 1.
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín konaného dňa 10. 12.
2018 (uznesenia č. 1-14), z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín konaného
dňa 8. 10. 2018 (uznesenie č. 43), z 27. zasadnutia OZ konaného dňa 6. 8. 2018 (uznesenie
č. 42), z 25. zasadnutia OZ konaného dňa 11. 6. 2018 (uznesenie č. 40), z 24. zasadnutia OZ
konaného dňa 16. 4. 2018 (uznesenie č. 39), z 23. zasadnutia OZ konaného dňa 12. 2. 2018
(uznesenie č.) bez pripomienok.
K bodu 6/
Starosta – bolo vám zaslané stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania – bolo to hlavne k plánovaným úverom. Ak máte otázky,
pýtajte sa.
M. Paličková – stanovisko ste dostali všetci mailom. Bolo to pripravené v tom zmysle, že koľko
finančných prostriedkov môžeme najviac zobrať, podľa predpisov. Aká je teda najvyššia dlhová
služba obce. Podmienky na prijatie úveru spĺňame, pretože nemáme žiadnu zadĺženosť. V zmysle
legislatívy neprekračujeme žiadne %, ktoré zákon ukladá. Z môjho pohľadu dávam súhlas, aby
sme mohli zobrať tieto úvery.
Starosta obce dal hlasovať.

Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.30/2019 zo dňa 28.05.2019
OZ berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania.
K bodu 7/

Starosta – ako sme boli oboznámení, správa hlavného kontrolóra bola aj na úver, ktorý sa
týka rekonštrukcie kultúrneho domu /KD/. Na predošlých OZ boli občania informovaní, že sa
bude KD rekonštruovať. Dostali sme z PPA cca 85.000 € a bude to vyplatené formou
refundácie – kvôli tomu potrebujeme ten úver. Po vyúčtovaní nám PPA refunduje financie.
Úver je vybavený na 1 rok, neskôr sa dá dodatkovať bezplatne aj na dlhšiu dobu.
Rekonštrukcia by mala byť realizovaná v lete. Projekt ste dostali, je nemenný. Spoluúčasť je
nulová. Budeme tam musieť doriešiť ešte elektriku a stavbyvedúceho. Približne za dva týždne
sa mám stretnúť s predstaviteľmi firmy a dohodnúť sa na ďalších krokoch.
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J. Kubiš – môžeme sa zúčastniť tohto pracovného stretnutia? Niektoré veci by sme chceli
vysvetliť.
Starosta – áno, môžete, ale výkaz-výmer v zmluve je nemenný. Musíme sa ho držať, lebo
nám neuznajú niektoré položky.
J. Kubiš – napr. majú ísť preč parkety a nahradiť sa majú PVC.
Starosta – projekt bol tak robený a schválený. My s tým už nespravíme nič. Z časti bude
zrekonštruované pódium.
Starosta obce dal za schválenie prijatia úveru vo výške 86 000,-Eur poskytnutého zo strany
Prima banka Slvovensko, a.s. hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.31/2019 zo dňa 28.05.2019
OZ schvaľuje: prijatie úveru vo výške 86 000,00 eur poskytnutého zo strany Prima banka
Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo:148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Rekonštrukcia kultúrneho domu, Kód projektu: 074BB220163 s podporou projektu v zmysle
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
formou: NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Kód výzvy: 22/PRV/2017
K bodu 8/
Starosta – dostali ste všetky materiály aj k verejnému obstarávaniu na multifunkčné ihrisko. Je
potrebné, aby ste sa rozhodli, či ideme do úveru na multifunkčné ihrisko a či sa projekt príjme,
keďže obec nemá dostačujúce finančné prostriedky. Vysúťažená suma na multifunkčné ihrisko je
103 712,40€. Čakal som, že tá suma bude nižšia. Niektoré firmy nesplnili technické podmienky,
takže tie nižšie ponuky boli vylúčené. Toto je kvalitné multifunkčné ihrisko. Z Úradu vlády sme
dostali dotáciu na 39.000€.
M. Zemanová – na pracovnom stretnutí sme dospeli k tomu, že pre obec sú určite dôležitejšie
veci ako ihrisko. Nepôjdeme teraz do dvoch úverov, aj keď pani kontrolórka povedala, že by nám
to vyšlo. V Ľubietovej vyšlo multifunkčné ihrisko na 72.000€. Viem, že tam bolo verejné
obstarávanie, ale je to veľmi vysoká suma na takúto malú obec. Čiže sme sa rozhodli, že do tohto
nepôjdeme.
Starosta obce dal hlasovať.

Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.32/2019 zo dňa 28.05.2019
OZ berie na vedomie: výsledok verejného obstarávania stavebných prác na multifunkčné
ihrisko v obci Lučatín na základe podanej žiadosti na multifunkčné ihrisko cez výzvu Úradu
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vlády SR v zmysle schváleného uznesenia č. 38 z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Lučatín konaného dňa 12. februára 2018.
OZ konštatuje: na základe vyhodnotenia podaných ponúk sa stal úspešným uchádzačom
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. s celkovou ysúťaženou cenou zákazky na výstavbu multifunkčného
ihriska v obci Lučatín 103 712,40 € s DPH. NFP poskytované Úradom vlády SR vo výške
39 000,- € predstavujú z celkovej investície 37,6 %. Obec pri realizácii zákazky musí
dofinancovať 62,4 %, t. j. 64 712,40 € z vlastných zdrojov, čo predstavuje cca 25%
z celkového rozpočtu obce, čím bude značne zaťažené hospodárenie obce.
OZ schvaľuje: odstúpenie od projektu: „Multifunkčné ihrisko v obci Lučatín“, číslo projektu:
8113, účel použitia dotácie: výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom
a mantinelmi, výška schválenej dotácie: 39 000,- eur, poskytovateľ Úrad vlády SR.
K bodu 9/
Starosta – poslal som vám cenovú ponuku spoločnosti Monarex. Jedná sa o audit účtovnej
závierky a výročnej správy obce Lučatín. Robili sme si prieskum. Tie ceny sú približne rovnaké
a vybrali sme spoločnosť MONAREX audit consulting, s.r.o.
Starosta dal hlasovať.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.33/2019 zo dňa 28.05.2019
OZ schvaľuje: audítorskú spoločnosť MONAREX audit consulting s.r.o. za štatutárneho
audítora účtovnej závierky a výročnej správy obce Lučatín s účinnosťou od účtovného
obdobia roku 2018 na dobu neurčitú.
K bodu 10/
Starosta - ak máte nejaký zámer /všetky komisie/ minimálne na rok 2019, poprípade zámer
na roky 2019-2023 tak si to dajte dokopy a môžeme to prebrať na ďalšom OZ v júni. Nech sa
to zosúladí.
J. Kubiš – bude nejaké pracovné stretnutie k týmto návrhom? Nech si to prediskutujeme a na
OZ to len schválime.
Starosta – schvaľovať sa nebude nič. Tam si len povieme návrhy. Záväzne by som neprijal na
4 roky nejakú víziu. To by som uznesením asi nerobil. Môžeme si to povedať na OZ, bude to
v zápisnici, bude to na nahrávke, ale cez uznesenie by som to nedával. Dáme to len na
vedomie.
Š. Trajteľová – pán Kubiš asi myslel to, že rozprava bude dlhšia, aby to na OZ netrvalo tak
dlho.
L. Šišiak – myslím si, že o tom by mali vedieť aj občania.
Starosta – trvám na tom, že pracovné stretnutia robiť nejdem. Nech sú aj ľudia o všetkom
informovaní. Nemyslím to v zlom, ale nech ľudia vedia ako to prebiehalo.
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K bodu 11/
P. Kán – chcem sa spýtať, či je nejaký harmonogram prác pri rekonštrukcii KD a či bola firma
na obhliadke?
Starosta – na obhliadke boli, ale ešte prídu na podrobnejšiu prehliadku. Čo sa týka prác tak
to má trvať cca 45 dní. Budem robiť všetko pre to, aby sme to stihli všetko do jesene. Zatiaľ
nemám žiadny rozpis prác.
L. Šišiak – nemáme ani ukončenie prác?
Starosta – nie
L. Šišiak – lebo takto to môžu robiť aj tri roky.
M. Paličková – oni určite tiež budú chcieť peniaze. Určite to nebude také dramatické.
Starosta – keď prídu, dám vám všetkým vedieť a môžete sa ich spýtať.
M. Zemanová – určite nechceme zasahovať do projektu a týchto vecí, aby náhodou nedošlo
ku kráteniu rozpočtu. Ja som sa v tých plánoch nevyznala.
Starosta – na to máme stavebnú komisiu, aby sa k tomu vyjadrila.
M. Zemanová – to je v poriadku, ja nehovorím o tom, čo budú robiť. Len hovorím, či aj
rozloženie KD zostane v takom stave ako je doteraz. Nie je to veľmi múdre rozhodnutie.
Poviem príklad – prechod z kuchynky do sály – to je večná katastrofa.
Starosta – bol tam podávaný projekt v roku 2015, ktorý bol aj s prístavbou. Tú výzvu zrušili
a vyšla nanovo, ale už bez prístavby. Celý projekt sa len upravil a na toto sme dostali tých
85000€.
M. Zemanová – či by sa to trošku nedalo zmeniť.
Starosta – vo výkaze-výmere nemáme búracie práce. Tam sa nepohneme.
M. Paličková – musíme byť vďační za tých 85000€.
M. Zemanová – keď sa niečo takéto vybavovalo, tak sa malo premýšľať.
Starosta – pri prvom projekte sa premýšľalo, tam to bolo riešené a všetko zakomponované.
M. Šišiak – bol som na minulom zasadnutí OZ a vôbec nie je zapísané čo som povedal. Čiže
opätovne: čo budete robiť s tou cestou v kutine?
Starosta – no nič, to sa reklamuje.
M. Šišiak – písomne?
Starosta – písomne zatiaľ nie.
M. Šišiak – ale to je potom len tak povedané.
Starosta – čo tam chceme spraviť? Chcete strhnúť asfalt? Ja sa pýtam.
M. Šišiak – nech si to opraví. To už je na ňom ako. Keď to robil, nech to opraví. A čo s tým
traktorom? Balíky sa ďalej vozia. Minule vyskočila pani Lichá /odkiaľ viem koľko p. Uhrík
zarába/, tak som to doniesol vytlačené.
Starosta – toto je z ktorého roku?
M. Šišiak – z roku 2016
Starosta – ja som podpisoval novú zmluvu s p. Uhríkom, ktorá nie je zverejnená na stránke.
M. Šišiak – ale vtedy platilo toto. Môže sa používať traktor na súkromné účely? Nemôže.
Starosta – teraz sa pýtam na tú sumu.
M. Šišiak – je tam 5€, z toho som vychádzal.
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Starosta – ako vieme, že teraz nemá 3€?
M. Šišiak – tak by ste mi mali preukázať koľko má. Ja som občan, ktorý platí dane.
Starosta – ale takéto zmluvy sa nezverejňujú
M. Šišiak – ja som vychádzal z tohto. Pani Lichá do mňa skočila odkiaľ to mám, tak som to
doniesol ukázať. Traktor je len na zber separovaného odpadu a na mulčovanie, keď ľudia
chcú. Aj to sa nie každému ujde.
Starosta – akože nie? Kto si dá požiadavku, tomu sa ide mulčovať.
M. Šišiak – ja mám také informácie.
Starosta – a komu sa nešlo? Povedzte príklad, keď už ste začali.
M. Šišiak – ja nejdem hovoriť príklad
Starosta – v poriadku. Ide sa každému, kto si dá požiadavku. Pán Uhrík si bol zobrať balík
a má to vyúčtované.
M. Šišiak – ale to každé dva týždne? Koľko krát tam bol brať balíky?
Starosta – napr. viem, že si bol zobrať balík aj teraz v stredu. Ja o tom viem.
M. Šišiak – a má to zaplatené?
Starosta – áno má to vyfakturované.
M. Šišiak – dobre, tak ja to dám prešetriť a uvidíme.
Starosta – pán Uhrík pre nás robí robotu navyše, ktorú si nefakturuje. A môžeme to spraviť
tak, že si to bude fakturovať. A potom si bude aj tie balíky úplne všetky platiť. Ja nevravím, že
má všetky zaplatené. Trávi tu čas a nedáva si to zaplatiť sumou, ktorú má zazmluvnenú.
M. Šišiak – to by som polemizoval
Starosta – je to človek, ktorý pre obec spraví ešte plus. Vy to môžete vnímať, že si vezme ten
traktor a prevezie balík pre vlastnú potrebu. Nejaký odvoz si zaplatil a nejaký si nezaplatil. Ja
som mu to povolil, kvôli tomu, že tu spravil práce navyše a nefakturoval si to.
M. Lakomčík – ale to takto nie je dobre. Lebo vy ste pán starosta zástupca nás občanov a nie
ste vy ako „vševed“, že vy rozhodnete, čo pán Uhrík bude robiť. Lebo potom ja tiež nebudem
platiť daň.
Starosta – ako že nie som „vševed“, čo bude pán Uhrík robiť?
M. Lakomčík – ak ste určený nami a nemôže sa traktor používať na súkromné účely, tak sa
nemôže. Nemôže ho používať jeden, druhý, tretí – nik.
Starosta – v poriadku. Odteraz čo pán Uhrík urobí navyše pre obec, tak mu poviem, nech si
napíše do dochádzky. A všetko mu zaplatíme, dobre? Ja som za. Všetko nech si nafakturuje,
všetko mu zaplatíme a balíky čo si vozí si bude platiť.
M. Lakomčík – to nie je všetko. Ten traktor sa nesmie používať na súkromné veci. Ide o to, že
každý občan musí mať rovnaké práva aj povinnosti.
Š. Trajteľová – pokiaľ viem, tak každý občan má na to právo a účtuje sa to ako použite stroja.
Veď sa to tak robí.
M. Lakomčík – asi sa to takto nerobí. Lebo keď jeden chce odviesť a tomu sa odvezie a
druhému neodvezú...
Š. Trajteľová – má požiadavku na obecnom úrade? Veď si nerobí sám, čo chce. Pánovi
Uhríkovi predsa prikazuje prácu pán starosta. A požiadavka sa dáva na obecný úrad.
M. Lakomčík – ale ja viem o tom, že nie všetkým sa urobí.
Starosta – ale povedzte komu sa neurobilo
Š. Trajteľová – však nech si dá požiadavku na obecný úrad.
M. Lakomčík – ja som za, nabudúce to vyskúšam, že či to tak funguje.
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Starosta – keď budete potrebovať zavolajte mi a ja dávam príkazy. Ja určujem prácu na
obecnom úrade. Čiže ak si vy dáte požiadavku, pošlem tam pána Uhríka a spraví sa to tak ako
povedala p. Trajteľová.
M. Lakomčík – lenže oficiálne to nemôžeme takto mať.
Š. Trajteľová – ale sme to vyriešili, ten režim je.
starosta – aby tu ten traktor nestál, tak sme to spravili takto
Š. Trajteľová – lenže požiadavky treba dávať na obecný úrad
Starosta – keď mi niekto povedal, že niečo potrebuje, tak nebol problém. Dokonca boli za
mnou, že potrebujú odviesť drevo, ale tam som p. Uhríka ani nepustil, lebo sa tam nesmie ísť
traktorom.
L. Šišiak – a kde je zakázané?
Starosta - v Ľupči
L. Šišiak – a do Ľupči po drevo mohol ísť?
Starosta – a kde? Pozor, ale ja o tomto neviem.
M. Šišiak – 3.5. Slovenská Ľupča – to bolo 9:10 hod – to bol piatok a drevo viezol nazad.
Starosta – a to išiel kde? To len prechádzal cez hlavnú cestu. Tam nemôže prejsť
s traktorom? A to má tiež zaplatené, to si viezol pre seba.
L. Šišiak – tak ale jednému povolíme a druhému nie?
Starosta – to ste ma zle pochopili. Tam prechádza cez tú cestu 66 iba na druhú stranu
a prejde iba za Hron.
M. Lakomčík – po 66 nemôže ísť traktorom.
L. Šišiak – môže ísť, keď ide pre niečo. Je tam výnimka.
Starosta – ale nepustil som ho tam.
L. Šišiak – to si ale môžu občania povedať tak, že jeden môže a druhý nemôže.
Starosta – ale on mohol, však si dal požiadavku a zaplatil. Išiel si pre drevo cez Ľupču a prešiel
len za Hron. Poviem to otvorene. Vlado Sauka chcel odviesť drevo z „Hornej doliny“ a som ho
tam nepustil. A nie je to o tom, že jeden môže a druhý nie, lebo tam by musel ísť kus po tej
ceste 66. A čo budeme riskovať?
L. Šišiak- ... len to tak vyzerá.
Starosta – ako ty vieš, ako to vyzerá? Si tu, že si videl, že som mu zakázal alebo povolil?
Š. Trajteľová – treba trochu pozerať na bezpečnosť a riziká.
L. Šišiak – a pred rokom mohol?
Starosta – a ja som tu odkedy?
L. Šišiak – vravím tak všeobecne.
Starosta – ale berme aktuálny stav.
L. Šišiak – niekto môže a niekto nemôže
Starosta – ale mňa vôbec netrápi čo tu bolo pred rokom
L. Šišiak – ale to sa vraví tak všeobecne.
Starosta – tak ešte raz. Ubezpečujem všetkých, že kto požaduje traktor, tak traktor povolíme
za tých podmienok, čo som povedal pred chvíľou. Nikomu som nepovedal, že nemôže.
Okrem Vlada Sauku – to drevo v „hornej doline“. A každý kto zavolá, tomu sa ide.
M. Lakomčík – veď jasné, s tým nemá nikto problém. Je to tichá dohoda.
Š. Trajteľová – poplatok za použitie stroja.
Starosta – ak traktor bude stáť a bude chodiť iba každú druhú stredu, tak to bude asi trošku
neefektívne.
M. Lakomčík – od toho sme tu, aby sme si to povedali a vysvetlili.
8

Starosta – tak dúfam, že sme si to vysvetlili.
M. Šišiak – a ako je potom platený? Keď ide druhým voziť? Ako keď išiel do Ľupči pre to
drevo?
Starosta – konkrétne, čo si išiel pre drevo, to nedal do dochádzky. Môžeme túto tému
uzavrieť?

K bodu 12/
Po vyčerpaní programu starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia počas rokovania OZ
pripravila a predniesla návrhy znení uznesení od čísla: 26/2019–33/2019, o ktorých sa riadne
hlasovalo.
Prítomní poslanci pri hlasovaní: 4
Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta návrhovej komisii poďakoval za prednesenie uznesení. Poďakoval aj
poslancom a prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu 13/
Keďže ďalších pripomienok zo strany poslancov nebolo a program zasadnutia bol vyčerpaný,
starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala:
Blanka Luptáková

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

Overovatelia zápisnice:
Silvia Jackuliaková

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

Lukáš Šišiak

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

Bc. Pavel Kováč, starosta obce

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