OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 4/2019

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 19. júna 2019

overovatelia:
Ing. P. Filo
Ing. R. Lackovič

Jún 2019

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 4/2019
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 19. júna 2019 o 17,00 hod. v stodole na detskom i
ihrisku v miestnej časti Brúsne

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta obce.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom
elektronickou poštou a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Prerokovanie záverečného účtu
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov obce Drietoma
9. Žiadosti právnických a fyzických osôb
10. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. P. Filo
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., T. Palko, P. Kukučka,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Ing. P. Filo)
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Ing. R. Lackovič
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka,
Z. Machara M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Ing. R. Lackovič)

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce p.
Jaroslav Mego.

Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce Ing. Peter Filo.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla dvakrát, Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli
doručené na obecný úrad do jej zasadnutia, stav a riešenie pohľadávok, záverečný účet,
rozpracované projekty a výzvy, práce v obci, plán kultúrnych akcií.

Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Prerokovanie záverečného účtu
Záverečný účet obce Drietoma k 31.12.2017 bol zverejnený na internetovej stránke, úradnej
tabuli obce Drietoma, elektronicky zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva a riešený
komisiou pre financie, správu majetku a pohľadávok, ktorá navrhla Záverečný účet schváliť.
Obsahom záverečného účtu je:
1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
• zriadeným a založeným právnickým osobám
• štátnemu rozpočtu
• štátnym fondom

•

rozpočtom iných obcí

• rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
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K prerokovaniu záverečného účtu patrí správa hlavného kontrolóra a správa nezávislého
auditora. Hlavný kontrolór obce p. Radovan Sáska, doloží stanovisko po ukončení
práceneschopnosti.
Stanovisko k záverečnému účtu a z auditu účtovnej závierky obce Drietoma za rok 2018 dal aj
audítor vo svojej správe nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo
obce Drietoma zo dňa 22. februára 2019. Nezávislý audítor uskutočnil audit účtovnej závierky
Obce Drietoma, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a metód. Podľa jeho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a
verný obraz finančnej situácie obce Drietoma k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie správu audítora o overení
účtovnej závierky k 31.12. 2018.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Záverečný účet obce Drietoma a
celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 52 /2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2018 vo výške 51 037,45 eur na tvorbu rezervného fondu.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 7 programu OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce Drietoma p. Radovan Sáska. Kontrola
bude zameraná na:
- kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaním s
majetkom obce
- kontrolu výdavkov a finančných operácii obce za 1. polrok 2019 na úseku tovarov a služieb
v obci a RO
- vybavovanie sťažností podľa zákona 307/2014 Z.z.
- kontrola plnenie uznesení obecného zastupiteľstva
- správy a stanoviská

Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na druhý polrok r. 2019
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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K bodu 8 programu OZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Drietoma
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov obce Drietoma spracovala poslankyňa JUDr., Ing. Vladimíra Barišová. Návrh bol
odoslaný všetkým poslancom na pripomienkovanie.a tie boli následne do Všeobecne
záväzného nariadenia zapracované a prorokované komisiou pre financie, správu majetku a
pohľadávok.

Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019 opodmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Drietoma.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 9 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
9.1. Žiadosť Rehoľe piaristov na Slovensku o poskytnutie dotácie na rok 2019 na prevádzku
a mzdy školského zariadenia Centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa
Braneckého v Trenčíne pre žiakov s trvalým pobytom v obci Drietoma, ktorí sú zapísaní
v krúžkoch Centra voľného času:
-Richard Berith
-Eva Besuchová

Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie nákladov na obyvateľov s trvalým
pobytom na území obce Drietoma, na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
zriadených na území iných obcí na rok 2019 vo výške 103,15 eur na jedno dieťa a rok.
Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je poskytnutie zoznamu detí, žiakov
centra voľného času s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého
pobytu.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

9.2. Žiadosť Základnej školy s materskou školou o finančné prostriedky na vyplatenie mzdy
učiteľky materskej školy za september – december 2019 vo výške 5500 €.
Žiadosť bola riešená komisiou financií, správy majetkua pohľadávok, ktorá si vyžiadala
podrobnú analýzu rozpočtu ZŠ a po jej preštudovaní zistila, že v rozpočte pre Základnú školu
s materskou školou sú financie na pokrytie mzdy novej učiteľky na požadované mesiace.

Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje navýšenie finančných prostriedkov pre Základnú
školu s materskou školou, nakoľko v schválenom rozpočte na rok 2019 je dostatok
finančných prostriedkov na pokrytie financovania novej učiteľky materskej školy.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

9.3. Žiadosť Jaroslava Stopku o povolenie na zriadenie dočasnej elektrickej prípojky na
pozemku parc. KN E – parc. č. 2933/1 v miestnej časti Branné v prenájme od obce Drietoma.
Žiadosť bola prerokovaná na obecnej rade s odporúčaním postúpiť žiadosť komisií pre
výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
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Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo postupuje žiadosť p. Jaroslava Stopku na prerokovanie Komisii
pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a havárie.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

9.4. Žiadosť p. Márie Levákovej a chalupárov z osady Zvrácená o poskytnutie kameniva na
úpravu komunikácie a orezanie stromov okolo cesty do osady Zvrácená, aby bola dostupná
nie len im, ale aj bezpečnostným zložkám ako sú hasiči a rýchla zdravotná pomoc.
Z názorom, že jamy na cestách treba posypať a udržiavať v dobrom stave sa ztotožňujú všetci
poslanci. Poslankyňa JUDr. Ing. Barišová navrhla neschvaľovať, resp. neprijať uznesenie
k tejto žiadosti, ale o tejto žiadosti nech rozhodne starosta obce p. Jaroslav Mego v rámci
svojích kompetencií.
9.5. Emília Kuklová doručila list na Obecný úrad, kde upozorňuje na neprimeraný hluk vo
firme Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o. Starosta obce p. Jaroslav Mego sa obrátil na p.
Daniela Harušťáka s prosbou, vyvinúť všetky možné ústretové kroky na zníženie
neprimeraného hluku, aby sa v maximálnej možnej miere predišlo negatívnym vplyvom
z výroby Sojaprodukt s.r.o. a nenarušovalo sa pokojné bývanie v susedstve. O zaslaní listu p.
Harušťákovi starosta oboznámil aj rodinu Kuklovú.

Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list p. Emílie Kuklovej.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

9.6. Žiadosť p. Ing. Pavla Kuklu o prenájom plochy na pozemkoch KN-E parc. č. 4953/7 podľa
geometrického plánu č. 104/14 na pozemku novovytvoreného parc.č. 3482/51 v k.ú. Drietoma
za účelom zveľadenia plochy v prospech obyvateľov obce.
Žiadosť o prenájom plochy prišla až po zasadnutí obecnej rady a tak riešená do zasadnutia
obecného zastupiteľstva nebola.

Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ing. Pavla Kuklu o prenájom
pozemku.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

9.10. Žiadosť p. Pavla Stopku o odkúpenie časti pozemku v osade Zvrácená, vo vlastníctve
obce parc.č. 3372.

Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku
v osade Zvrácená.
za
proti
zdržal sa

parc. č. 3372

: 0
: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

K bodu 9 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
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p. Erika Mináriková a p. Gorčík poukázala na vrecový zber komunálneho odpadu už dlhšie
pred časom zberu, čo negatívne vplýva na vzhľad a estetiku obce. Starosta obce uviedol, že
tento vrecový zber je dôsledkom stavených rozhodnutí v minulosti na miestach kde sa
nemôžu dostať zberné vozidlá. V budúcnosti bude treba nájsť iný spôsob vývozu
komunálneho odpadu v niektorých lokalitách obce.
p. Kováč, p. Pračková, p. Stopka, p. Kvasnica, p. Jackulík sa informovali ako sa bude
riešiť stav po záplavách a predchádzanie zaplavovania nehnuteľnosti pri vodnom toku
v Brúsnom.
Starosta obce odpovedal, že bezprostredne po záplavách bol osobne za p. Bulkom, riaditeľom
pobočky štátne lesy Drietoma a požiadal ho o vyčistenie a prehĺbenie koryta potoka v
Brúsnom. P. Bulko sa vyjadril, že v rámci možnosti sa bude snažiť ako správca toku daný
problém riešiť.
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval o postupe stavebného úradu práce na
stavebnom úrade, nakoľko sa mu občania sťažovali na prieťahy konania. Starosta obce
informoval, že stavebný úrad pracuje a je činný maximálnej možnej miere. Žiaľ, jeho agenda
je často zahltená neopodstatnenými podnetmi na prokuratúru, policajný zbor a súd, ktoré musí
stavebný úrad uprednostniť.
p. Kováč predložil požiadavku na umiestnenie kontajnera na kovy v miestnej časti Brúsne.
Starosta odpovedal, že navýšenie kontajnerov na kovy červenej farby a tatrapacky oranžovej
farby a na zber papiera modrej farby rieši od januára 2019.
Vzhľadom na zdĺhavý proces systému zberu a preplácanie vytriedených zložiek odpadu žiada
o trpezlivosť občanov.
p. Svetlošák žiadal informáciu o zriadení skládky zeminy na jeho pozemku.
Starosta obce uviedol, že daný problém musí na základe písomnej žiadosti riešiť stavebný
úrad tak, aby táto skládka bola v súlade s územným plánom a nedochádzalo k splavovaniu
zeminy na parcelách susedných vlastníkov.
Poslanec Ing. Roman Lackovič sa informoval o riešení terénnych úprav a budovanie ciest,
ktoré sa dejú v lokalite Fajtlová.
Starosta uviedol, že po zistení týchto úprav dal podnet na prešetrenie na Okresný úrad odbor
pozemkový a lesný. Do dnešného dňa neprišla odpoveď.
p. Stopka sa informoval či bude, alebo sa plánuje realizácia odbočovacieho pruhu do časti
Brúsne. Prebieha preznačenie medzinárodnej I/9 od štátnej hranice po obec Chocholná –
Velčice v rámci čoho starosta požiadal o zapracovanie do projektu odbočovací pruh, alebo
pred odbočkou do časti Brúsne o zníženie rýchlosti. Ani jednej požiadavke nebude vyhovené.
Rôzne
V bode rôzne poslanec Ing. Peter Filo informoval o stave a riešení pohľadávok. Pohľadávky
boli komisiou finančnou, správy majetku a pohľadávok rozdelené na riešenie exekučne, tie boli
spracované a odovzdané právnikovi, pohľadávky riešené výzvou a väčšia časť bola navrhnutá
na vyradenie.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje v zmysle Zásad o hospodárení
s majetkom obce a §10 Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpísanie
nevymožiteľných pohľadávok v celkovej sume 6 685,06 eur podľa prílohy.
(Príloha nebude zverejnená na web stránke obce z dôvodu zabezpečenia ochrany
osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v z.n.p., podľa ktorého sa musia riadiť
všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi.)
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0
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Poslanec Tomáš Palko sa informoval, či bolo realizované zameranie a následne výmena
pozemku s p. Gavendom. Starosta obce dal vypracovať geometrické zameranie.
−

Starosta obce p. Jaroslav Mego informoval o prácach v obci.

➢ v týchto dňoch prebiehajú práce na obecnom úrade – oprava fasády a výmena
balkónových a vchodových dverí
➢ problematika komunálneho a triedeného odpadu
➢ oprava výtlkov na cestách a rekonštrukcia nájazdu na lávku cez potok pri požiarnej
zbrojnici
➢ prebieha údržba zelene – trávniky, kvety, kosenie
➢ informácia o povodniach – pri vydatných dažďoch bol problém v Brúsnom, Majeri a v
Liešnej
➢ kultúrne akcie – guláš, oslava oslobodenia obce, deň detí, deň matiek
➢ príprava Kopaničiarskych slávností
➢ prebieha príprava Drietomských slávností – festival DH, oslavy 775. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Drietoma
➢ starosta obce má záujem dať vypracovať monografia o obci
Poslanci navrhli vyžiadať si z TVK a.s. zoznam domácností s uzatvorenou zmluvou a porovnať
so zoznamom domov v obci. Tých, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu a nemajú ani
povolenie na vodnú stavbu a teda čističku odpadových vôd je potrebné postupne vyzvať
doložiť doklad o tom akým spôsobom a koľkokrát vyvážajú žumpu.
Poslanci sa informovali, čo sa plánuje v priestoroch požiarnej zbrojnice. Z poskytnutej dotácie
sa dá opraviť strecha, príp. zateplenie, fasáda. Starosta navrhol dať spraviť v týchto
priestoroch kúrenie a ponúknuť tieto priestory na prenájom.
Poslanec Ing. Peter Filo sa informoval na označovanie budov a domov GPS súradnicami.
p. Mináriková mala otázku, či sa neplánuje prepojenie obce s miestnou časťou Brúsne.
Starosta obce p. Jaroslav Mego má v záujme zrealizovať prepojenie cyklotrasou nie len cez
Drietomu, ale od obce Kostolná - Záriečie, Drietomu, miestne časti až po obec Starý
Hrozenkov.
V dohľadnej dobe je naplánovaná tretia prednáška ku kompostovaniu po ktorej majú občania
možnosť získať zdarma kompostér (ktorého hodnota je cca 150 €).
V prednáške bolo jasne vysvetlené ako sa bude postupovať pri vyrubovaní poplatku za
komunálny odpad, nakoľko kompostovanie môže výšku poplatku výrazne znížiť. Naša obec
patrí momentálne k najhoršie hodnoteným obciam. V prípade, že sa systém triedenia
komunálneho odpadu nezlepší, hrozí výrazne navýšenie poplatku za komunálny odpad.

Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
Ing. P. Filo
Ing. R.Lackovič
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