Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč,
konaného dňa 19.07.2017 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Zelenči
Prítomní:
-

7 poslancov Obecného zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny
(Mgr. Jedlička, p. Hovorka – ospravedlnení)
Starostka obce Zeleneč Ing. Daniela Mizerová
Zapisovateľka Jana Boorová
Ing. Ján Štrbo

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu
2. Dodatok č. 2 k VZN obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a výdajne
školskej jedálne, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4,
Zeleneč
3. Nájomná zmluva – prevod 3 izbového bytu na ul. Nezábudkovej 776/4
4. Nájomná zmluva – prevod 2 izbového bytu na ul. Nezábudkovej 782/11
5. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2017 rozpočtovým opatrením č.
10/2017
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1 programu OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
schválenie programu
Mimoriadne zasadnutie OZ o 17:00 hod. otvorila a viedla Ing. Daniela Mizerová,
starostka obce.
Starostka privítala poslancov OZ a ostatných prítomných, skonštatovala, že na zasadnutí je
prítomných 7 poslancov OZ a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
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Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla poslancov p. Orešanského a Mgr.
Kyselicu. Za zapisovateľku zápisnice starostka obce navrhla p. Boorovú.
Starostka obce dala hlasovať o návrhu na overovateľov.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Orešanský, p. Jurčová, Ing. Matis, Mgr. Kyselica, p. Čavojský, p. Štefánek, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI: 0

Starostka obce navrhla hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Orešanský, p. Jurčová, Ing. Matis, Mgr. Kyselica, p. Čavojský, p. Štefánek, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI: 0

Program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zeleneč bol schválený.
Obec Zeleneč má záujem o odkúpenie pozemku parc. č. 787/1, ktorého vlastníkom je
p. Gergelyová Helena – podiel ¼. Spoluvlastníkom je Ing. Ján Štrbo – podiel ¾, ktorý má
predkupné právo na podiel p. Gergelyovej a je aj vlastníkom susedného pozemku parc. č.
790/1. Na týchto pozemkoch by sa mala realizovať prepojovacia komunikácia medzi ulicou
Pažiť a Podolky. Ing. Štrbo navrhol (po odkúpení pozemku od p. Gergelyovej Obcou
Zeleneč) vzájomnou zámenou a odkúpením častí predmetných pozemkov oddeliť pozemky
pod budúcu prepojovaciu komunikáciu. Zvyšná časť pozemkov vedľa jeho rodinného domu
a domu jeho dcéry by zostala v jeho vlastníctve, ale nechá ich voľne prístupné pre peších.
Ing. Matis nesúhlasil s predloženým návrhom a navrhol ponechať celý pozemok, ktorý odkúpi
Obec Zeleneč od p. Gergelyovej vo vlastníctve obce, teda aj v časti vedľa rodinného domu
Ing. Štrbu a domu jeho dcéry. S týmto riešením Ing. Štrbo nesúhlasil a vyjadril sa, že si v tom
prípade uplatní predkupné právo na podiel p. Gergelyovej.

K bodu 2 programu OZ:

Dodatok č. 2 k VZN obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej
jedálne a výdajne školskej jedálne, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ, Školská 4,
Zeleneč
Starostka obce informovala prítomných poslancov o návrhu dodatku č. 2 k VZN obce
Zeleneč č. 5/2013, v zmysle ktorého sa v článku 3 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti ŠKD a podmienky úhrady sa bod č. 2 písm. a) mení nasledovne:
„a) 7,00 eur mesačne na jedno dieťa umiestnené v ŠKD, ktoré má trvalý pobyt v obci“
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Uznesenie č. 172/2017
k dodatku č. 2 k VZN obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a výdajne školskej jedálne,
ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ, Školská 4 Zeleneč
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
Dodatok č. 2 k VZN obce Zeleneč č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a výdajne školskej jedálne,
ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ, Školská 4, Zeleneč v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie:
ZA:6
(p. Orešanský, p. Jurčová, Ing. Matis, p. Čavojský, p. Štefánek, Ing. Krupa)
PROTI:1 (Mgr. Kyselica – navrhoval 10,- €)

ZDRŽALI SA: 0

K bodu 3 programu OZ:

Nájomná zmluva – prevod 3 izbového bytu na ul. Nezábudkovej 776/4
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Františka Valáška a p. Lýdie Valáškovej na
ukončenie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt č. 2, nachádzajúci sa v bytovom dome
postavenom na parcele č. 2190/218, súpisné číslo 776 na ul. Nezábudkova, orientačné číslo 4,
zapísaného na LV č. 2255 pre katastrálne územie Zeleneč. Manželia Valáškoví majú záujem
podpísať s prenajímateľom dohodu o skončení nájmu pozemkov, na ktorých je postavený
bytový dom so súp. č. 776, nachádzajúci sa v katastrálnom území Zeleneč, v obci Zeleneč,
a to pozemok s parcelným číslom 2190/218, parcela registra „C“, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 113 m², zapísaný na LV. Č. 2255 a pozemok s parcelným číslom
2190/81, parcela registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m²,
zapísaný na LV č. 1050, vedený Okresným úradom v Trnave, katastrálny odbor. Podľa
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy
prenájom majetku obce v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) v prípade osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Obec Zeleneč
v zmysle citovaného ustanovenia zákona zverejnila svoj zámer prenajať 3-izbový byt č. 2,
nachádzajúci sa na prízemí, v bytovom dome postavenom na parcele č. 2190/218, súpisné
číslo 776, na ul. Nezábudkova, orientačné číslo 4, zapísaného na LV č. 2255, pre katastrálne
územie Zeleneč. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca, ktorý doposiaľ
predmetné nehnuteľnosti užíval, v zmysle nájomnej zmluvy požiadal obec ako prenajímateľa
o ukončenie nájmu a využil svoje právo navrhnúť, aby sa novými nájomcami stali Štefan
Gubrický a manž. PaedDr. Marta Gubrická, obaja bytom Hlboká 5965/4, Trnava.
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Uznesenie č. 173/2017
k nájmu 3-izbového bytu č. 2 na prízemí bytového domu súpisné číslo 776, orientačné číslo 4
na ul. Nezábudkova, vedenom na LV č. 2255
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje










Prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme bytu zo dňa
30.09.2010, zo Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného
majetku zo dňa 30.09.2010, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 07.12.2010
(budúci prevod pozemkov), uzavretých medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a p.
Františkom Valáškom a Lýdiou Valáškovou na strane druhej (ďalej len
„odchádzajúci nájomca“), týkajúce sa 3-izbového bytu č. 2 na prízemí,
nachádzajúceho sa v bytovom dome súpisné číslo 776, orientačné číslo 4, postavenom
na parcele č. 2190/218 na ul. Nezábudkova, zapísaného na LV č. 2255 pre
katastrálne územie Zeleneč a pozemkov registra C KN parcelné číslo 2190/218,
zastavené plochy a nádvoria o výmere 118 m², zapísaný na LV č. 2255 a parcelné
číslo 2190/81, zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m², zapísané na LV č. 1050
pre katastrálne územie Zeleneč na nového účastníka uvedených zmluvných vzťahov –
p. Štefana Gubrického a manželku PaedDr. Martu Gubrickú, trvale bytom Hlboká
5965/4, Trnava.
Odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia.
Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi odchádzajúcim
a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok kúpnej ceny bytu, ktoré
realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného a v súvislosti so zhodnotením
bytu odchádzajúcim nájomcom.
Suma 39 434,38 € je v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom
obecného majetku osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a v zmysle
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je splátkou kúpnej ceny bytu a ostáva v dispozícii
Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátku kúpnej ceny bytu zo strany nového
nájomcu.
Suma, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu splátok nájomného
a ktorá sa považuje za ďalšie splátky kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce
Zeleneč a hľadí sa na ň ako na splátky kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu.
Suma 444,24 € - finančná zábezpeka – v zmysle Článku V. ods. 2 Zmluvy o nájme bytu
zo dňa 30.09.2010, ostáva v dispozícii Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na
zábezpeku zloženú novým nájomcom.

2. Poveruje
Starostku obce uzatvoriť dohody o prevode práv a povinností v zmysle predchádzajúceho
odseku.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Orešanský, p. Jurčová, Ing. Matis, Mgr. Kyselica, p. Čavojský, p. Štefánek, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI: 0
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K bodu 4 programu OZ:

Nájomná zmluva – prevod 2-izbového bytu na ul. Nezábudkovej 782/11
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Martina Gvista a manželky Petronely Gvistovej
na ukončenie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 13 na 2. nadzemnom podlaží,
nachádzajúceho sa v bytovom dome postavenom na parcele č. 2190/287, súpisné číslo 782, na
ul. Nezábudkova, orientačné číslo 11, zapísaného na LV č. 2247, pre katastrálne územie
Zeleneč, vedených Okresným úradom v Trnave, katastrálny odbor. Podľa zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom majetku obce
v zmysle § 9a ods.9 písm. c) v prípade hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Obec Zeleneč v zmysle
citovaného ustanovenia zákona zverejnila svoj zámer prenajať 2-izbový byt č. 13, na 2.
nadzemnom podlaží, nachádzajúceho sa na bytovom dome postavenom na parcele č.
2190/287, súpisné číslo 782, na ul. Nezábudkova, orientačné číslo 11, zapísaného na LV č.
2247, pre katastrálne územie Zeleneč, vedených Okresným úradom v Trnave, katastrálnym
odborom. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca, ktorý doposiaľ
predmetné nehnuteľnosti užíval, v zmysle nájomnej zmluvy požiadal obec ako prenajímateľa
o ukončenie nájmu a využil svoje právo navrhnúť, aby sa novými nájomcami stali František
Valášek a manž. Lýdia Valášková, obaja bytom Nezábudkova 776/4 Zeleneč.

Uznesenie č. 174/2017
k nájmu 2-izbového obecného bytu č. 13 v bytovom dome na ul. Nezábudkovej č. 782/11 v
Zelenči
Obecné zastupiteľstvo obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje







Prevod všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme bytu zo dňa
30.09.2010, zo Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného
majetku zo dňa 30.09.2010, zo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 30.09.2010
uzavretých medzi Obcou Zeleneč na jednej strane a p. Martinom Gvistom a manželkou
Petronelou Gvistovou na strane druhej (ďalej len „odchádzajúci nájomca“), týkajúce
sa 2-izbového bytu č. 13 na 2. nadzemnom podlaží, nachádzajúceho sa v bytovom
dome postavenom na parcele č. 2190/287, súpisné číslo 782, na ul. Nezábudkovej,
orientačné číslo 11, zapísaného na LV č. 2247, pre katastrálne územie Zeleneč,
vedenom Okresným úradom Trnava na nového účastníka uvedených zmluvných
vzťahov p. Františka Valáška a manželku Lýdiu Valáškovú, obaja trvale bytom
Nezábudkova 776/4, Zeleneč za nasledovných podmienok:
Odchádzajúci nájomca vyprace a odovzdá byt v stave primeraného opotrebenia
Obec Zeleneč nebude vstupovať do finančného vysporiadania medzi odchádzajúcim
a novým nájomcom, najmä v súvislosti s refundáciou splátok kúpnej ceny bytu, ktoré
realizoval odchádzajúci nájomca z titulu nájomného a v súvislosti so zhodnotením
bytu odchádzajúcim nájomcom
Suma 22 833,22 € je v zmysle Zmluvy o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom
obecného majetku osobitnou odplatou za uzavretie Nájomnej zmluvy a v zmysle
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je splátkou kúpnej ceny bytu a ostáva v dispozícii
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Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátku kúpnej ceny bytu zo strany nového
nájomcu
Suma, ktorú odchádzajúci nájomca previedol na účet obce z titulu splátok nájomného,
a ktorá sa považuje za ďalšie splátky kúpnej ceny bytu, ostáva v dispozícii Obce
Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na splátky kúpnej ceny bytu zo strany nového nájomcu
Suma 444,24 € - finančná zábezpeka – v zmysle Článku V. ods. 2 Zmluvy o nájme bytu
zo dňa 30.09.2010 ostáva v dispozícii Obce Zeleneč a hľadí sa na ňu ako na
zábezpeku zloženú novým nájomcom.

2. Poveruje
starostku obce uzatvoriť dohody o prevode práv a povinností v zmysle predchádzajúceho
odseku.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Orešanský, p. Jurčová, Ing. Matis, Mgr. Kyselica, p. Čavojský, p. Štefánek, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI: 0

K bodu 5 programu OZ:

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2017 rozpočtovým
opatrením č. 10/2017
Starostka obce informovala prítomných poslancov o návrhu na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 10/2017.
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2017 rozpočtovým opatrením č. 10/2017
V súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu
obce Zeleneč návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2017:
Zvýšenie bežných príjmov:
46 454 002

prevod prostriedkov z peňažného fondu

obce Zeleneč

+ 8 700,- €

Zvýšenie bežných výdavkov:
Program 1, podprogram 1.1. Manažment obce:
46 1 1 635 006

údržba budov - oprava prístrešku MŠ

+ 4 500,- €

Program 5. Vzdelávanie:
46 5 600

Bežné výdavky

+ 3 140,- €
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Program 8. podprogram 8.2.Verejná zeleň :
46 8 2 633004

prevádzkové stroje

+ 1 060,- €

Zdôvodnenie:
Rozpočtovým opatrením sa presúvajú finančné prostriedky z peňažného fondu obce
Zelenečpotrebné na opravu prístrešku v materskej škole, finančné prostriedky potrebné na
úhradu mzdy za messiace 09-12/2017 pre ďalšiu učiteľku v školskom klube a finančné
prostriedky na núkup bubnovej kosačky.

Uznesenie č. 175/2017
k návrhu na zmenu rozpočtu Obce Zeleneč v roku 2017 rozpočtovým opatrením
č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 v zmysle návrhu starostky obce Zeleneč zo dňa 06.07.2017.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Orešanský, p. Jurčová, Ing. Matis, Mgr. Kyselica, p. Čavojský, p. Štefánek, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI: 0

Rôzne:
Obci Zeleneč bola doručená žiadosť p. Janky Krieglsteinovej o jednorazový príspevok
na letný rekondičný pobyt, ktorý by chcela v mesiaci júl absolvovať so svojou dcérou
Nikoletou Krieglsteinovou, ktorá trpí DMO spastickou kvadruparézou a musí mať pri sebe
osobu, ktorá jej bude pomáhať vykonávať všetky životné úkony. OZ Iskierka financuje pobyt
dcére Nikolete. Matka pre zlú finančnú situáciu žiada o príspevok vo výške 120,- €, ktorý
použije ako poplatok za letný rekondičný pobyt v hoteli Zarrenpach na Osrblí.

Uznesenie č. 176/2017
k žiadosti o poskytnutie jednorazového príspevku
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje
Poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 120,- € pre p. Janku Krieglsteinovú na letný
rekondičný pobyt, ktorý absolvuje v mesiaci júl 2017 so svojou dcérou Nikoletou, ktorá je
zdravotne ťažko postihnutá.
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Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Orešanský, p. Jurčová, Ing. Matis, Mgr. Kyselica, p. Čavojský, p. Štefánek, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI: 0

A) Starostka obce na podnet poslanca Ing. Krupu oslovila kompetentné orgány VÚC so
žiadosťou o odstránenie betónových nájazdov na priľahlé pozemky a o dosadenie chýbajúcich
stromov pozdĺž cesty III/1287.
Stanovisko Odboru dopravnej politiky doručené obci:
„Rekonštrukcia cesty č. III/1287 Trnava – Zeleneč vrátane vjazdov na susedné pozemky bola
zrealizovaná v zmysle projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Na stavbu
vydal Okresný úrad Trnava kolaudačné rozhodnutie. V rámci stavebného konania bola
požiadavka od kompetentných orgánov, aby predmetné vjazdy mali spevnenú plochu.
Náhradná výsadba stromov popri ceste III. triedy bola realizovaná v zmysle rozhodnutia
Okresného úradu Trnava.
Z vyššie uvedených dôvodov TTSK neplánuje riešiť stavebnú úpravu predmetných vjazdov na
susedné nehnuteľnosti vrátane ďalšej výsadby stromov.“
B) Starostka obce informovala prítomných poslancov o možnosti podať žiadosť o NFP
v rámci projektu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu“

Uznesenie č. 177/2017
k predloženiu žiadosti o NFP na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy obecného úradu“
Obecné zastupiteľstvo Obce Zeleneč po prerokovaní:
Schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP
Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy obecného úradu“
b) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie:
ZA: 7
(p. Orešanský, p. Jurčová, Ing. Matis, Mgr. Kyselica, p. Čavojský, p. Štefánek, Ing. Krupa)
ZDRŽALI SA: 0

PROTI: 0
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K bodu 6 programu OZ:

Diskusia:









P. poslanec Čavojský informoval, že na ul. Vinohradnícka je rožný dom oplotený do
takej miery, že pri výjazde nie je vidno na hlavnú cestu. Z hľadiska bezpečnosti
cestnej premávky navrhuje zakúpiť dopravné zrkadlo a dať vymerať predmetný
pozemok geodetom.
p. poslanec Čavojský z dôvodu výstavby chodníka na Hlavnej ulici navrhuje, aby
reklamná tabuľa Reštaurácie Ulička bola zrušená a nie posunutá bližšie k pomníku
padlých.
Starostka obce informovala o sťažnosti občana bývajúceho na ulici Podolky, že p.
Čepan vedľa svojej nehnuteľnosti na verejnom priestranstve má odstavené vozidlo,
čím bráni prejazdu autom. P. poslanec Ing. Matis povedal, že nebráni prechodu
peším, čomu aj toto verejné priestranstvo má slúžiť aj v budúcnosti.
P. poslanec Ing. Krupa upozornil, že vedľa parkoviska pri predajni COOP Jednota
treba naviezť štrk.
P. poslanec Mgr. Kyselica upozornil, že na ceste do Hrnčiaroviec za 1. výhybkou je
cesta poškodená – sú tam výmoly. Požiadal starostku obce o zabezpečenie opravy
tejto komunikácie.
P. poslanec Štefánik požiadal starostku obce napísať list majiteľovi Pneuservisu na ul.
Cintorínska, aby odstránil vozidlo – bielu Felíciu – spred domu.
P. poslankyňa Jurčová navrhla p. starostke a p. poslancom, aby sa naďalej venovali
a riešili na zasadnutiach OZ vysporiadanie nezrovnalostí, týkajúcich sa prevádzkového
súboru stavby PS 05 Rádiotelemetrický monitorovací a riadiaci systém.

K bodu 7 programu OZ:

Záver:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie.
V Zelenči, dňa 24.07.2017

Ing. Daniela Mizerová
starostka obce

...........................................................
p. Juraj Orešanský – overovateľ

..............................................................
Mgr. Peter Kyselica – overovateľ

..........................................................
p. Jana Boorová - zapisovateľka
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