Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sokoli konaného
dňa 28.09.2015
Termín konania :

28.09.2015

Miesto konania :

sála kultúrneho domu

Prítomní

podľa prezenčnej listiny

:

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa starostky obce Sokoľ o svojej činnosti od 26.06.2015, ústna informácia
6. VZN o výške príspevku na ŠKD
7. VZN o určení školského obvodu
8. VZN protipovodňový plán
9. Smernica o odmeňovaní poslancov a členov komisií
10. Dopyty poslancov
11. Rôzne – členstvo v komisiách
12. Záver
K bodu č. 1 a 4
Ing. Martina Dutková, PhD. otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a prítomných
oboznámila s programom zasadnutia a zároveň skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 51
K bodu č. 2
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:
- Predseda: Michal Hreščák
- Členovia: Ing. Ľuboš Šuca
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 52
K bodu č. 3
Za overovateľov zápisnice boli zvolení MUDr. Oto Brandebur a Ing. Bartolomej Dorov
Za zapisovateľku bola zvolená Ing. Ivana Mlynáriková.
K bodu č. 5
Ing. Martina Dutková, PhD. Informovala prítomných o svojej činnosti od 29.06.2015. Okrem
bežných prevádzkových činností sa pani starostka zúčastnila na rokovaniach a to:
02.07.2015 – MAS Čierna Hora – prejednávanie zmeny stavo, zapojenie všetkých obcí, ktoré
tvoria MAS Čiernu Horu do projektov a čerpanie eurofondov.
03.07.2015 – Fúra – stretnutie všetkých členov Miniregiónu Ružín v súvislosti s novým
zákonom o odpadoch a spôsobe fungovania v roku 2016.
03.07.2015 – Kultúrno – športová komisia, ktorá rokovala o príprave Dni obce.

04.07.2015- prebiehali Obecné dni.
08.07.2015 – s riaditeľom sociálnej poisťovne, kde boli odovzdané prihlasovacie údaje na
evidenciu roľníkov v obci.
13.07.2015 – kontrola s p. Saxom z Inšpektorátu práce za účelom zriadenia ŠKD.
15.07.2015 – v byte č. 20 bola uskutočnená hygienická kontrola.
16.07.2015 – s p. Rozkošom v súvislosti s poskytnutím zmlúv do verejného obstarávania na
energie a s p. Štofom z dôvodu spolupráce pri Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce, kde do 31.12.2015 musí byť spracovaný tento projekt a následne môžu byť poskytnuté
eurofondy.
27.07.2015 – v súvislosti s prípravou pokladov pre výberové konanie na riaditeľa MŠ a ZŠ
s odborom školstva.
29.07.2015 – na združení rodičov a priateľov školy ohľadne informovania rodičov so
zriadením ŠKD.
05.08.2015 – kontrole z úradu práce v súvislosti s realizáciou národného projektu Rodina
a práca.
18.08.2015 – ohľadom spolupráce so starostom obce Budimír za účelom dovozu frézovaného
asfaltu.
02.09.2015 – na slávnostnom otvorení školy a školského klubu detí.
03.09.2015 – v súvislosti štúdie na kompostovisko za účelom čerpania dotácií z eurofondov.
Od 01.01.2016 je povinnosťou každej obce mať kompostovisko.
04.09.2015 – s p. Tomčákom ohľadom spracovania žiadosti na kamerový systém.
08.09.2015 – s p. Karpatym za účelom spracovania štúdie na kamerový systém.
- na Rodičovskom združení v MŠ a zároveň pri zasadnutí Rady školy MŠ.
09.09.2015 – na Slovenskom pozemkovom fonde za účelom prenájmu pozemku na
kompostovisko. V tejto súvislosti bola spracovaná žiadosť a spolu s návrhom zmluvy bola
zaslaná do Bratislavy.
10.09.2015 – na výberovom konaní na pozíciu Riaditeľ MŠ. Prihlášku do výberového konania
zaslala iba p. Mária Holubová, ktorá bola neskôr aj menovaná za riaditeľku MŠ na funkčné
obdobie 5 rokov a zároveň p. Holubovej bol odovzdaný menovací dekrét.
11.09.2015 – s p. Frankom ohľadom webovej stránky, kde p. Franka vyčíslil predbežnú
kalkuláciu v sume 1 100,- €.
16.09.2015 – na prokuratúre v súvislosti s riešením susedských sporov p. Martináska.
17.09.2015 – výberové konanie na pozíciu učiteľ ZŠ.
- stretnutí s p. Černaiovou
z firmy Webex v súvislosti so spracovaním
internetovej stránky obce, kde bola vyčíslená predbežná kalkuláciu na sumu 630,- €.
19.09.2015 – stretnutí s dôchodcami.
21.09.2015 – výberové konanie ďalších záujemcov na pozíciu učiteľ ZŠ.
24.09.2015 – na odbore školstva, kde boli odovzdané výkazy za ZŠ.
- na stretnutí z Miniregiónu Ružín na obecnom úrade v Sokoli, kde sa prejednával
Register adries a prístupové kódy na štatistické účely.
28.09.2015 – s autobusovou spoločnosťou Eurobus, kde sa pripomienkoval nový cestovný
poriadok a zo strany Eurobusu bol návrh na zrušenie zastávky Na Rožku, z dôvodu
nedodržania bezpečnosti cestujúcich pri nastupovaní, príp. vystupovaní.
Celkovo sa Ing. Martina Dutková, PhD. Zúčastnila na rokovaniach na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny 4-krát, raz s p. Hriczkom ohľadom možností čerpania eurofondov
a uzavretia spolupráce pri získaní finančných prostriedkov pre rómsku komunitu, 6-krát
terénna práca, komunitné centrum a sociálny podnik. Na Spoločnom stavebnom úrade
Beniakovce bola 13-krát a to pri riešení stavebných vecí, t. j. kolaudácie
5-krát a p.
Martinásek - riešenie susedských sporov.

S právnikom sa Ing. Martina Dutková, PhD. stretla 2-krát ohľadom vysporiadania
nedoplatkov s p. Volčanom, prípravy novej nájomnej zmluvy na obecné nájomné byt
a výpoveďou zmluvy pre p. Redajovú v oblasti požiarnej ochrany.
V súvislosti s transformáciou bytu č. 20 z nebytového priestoru na bytový priestor sa s
p. Borovskou Ing. Martina Dutková, PhD. stretla celkom 7-krát.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 53
K bodu č. 6
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala o zriadení ŠKD v školskom roku 2015/2016 a s
tým spojeným poplatkom. Navrhnutý poplatok pre dieťa s trvalým pobytom v obci je 5,- €,
pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci 7,- € a pre dieťa zo sociálne slabšej rodiny 3,- €.
Vychovávateľka ŠKD p. Koleničová oboznámila prítomných o aktivitách detí v ŠKD, kde
prvá časť z časového rozvrhu ŠKD pozostáva z relaxačnej časti a druhá z prípravy detí na
vyučovanie na ďalší deň, kde sa píšu domáce úlohy, čítajú texty. Touto cestou p. Koleničová
poznamenala, že by chceli odbremeniť rodičov, aby svoje deti nemuseli nosiť do Košíc.
V prípade, ak sa ŠKD naplní postačujúcim počtom žiakov, bude to prínosom pre obec.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 54
K bodu č. 7
Pani starostka informovala o školskom obvode a spádovej školy pre obec Sokoľ. V tomto
smere má obec Sokoľ podpísanú zmluvu s obcou Družstevná pri Hornáde, kde je spádová
škola pre obec Sokoľ s ročníkmi 4. – 9. Pre 2. ročník je spádová škola v Kostoľanoch nad
Hornádom. V zmysle nového školského zákona v školskom roku 2016/2017 je mažnosť mnať
v našej ZŠ 1. – 4. ročník.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 55
K bodu č.8
Povinnosťou každej obce je mať vypracovaný protipovodňový plán. Protipovodňový plán
obce Sokoľ bol zverejnený na úradnej tabuli v sídle obecného úradu a na internetovej stránke
obce Sokoľ od 15. augusta 2015. K tomuto plánu neboli zo strany občanov žiadne
pripomienky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 56
K bodu č.9
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala o odmeňovaní poslancov a členov komisií obecného
zastupiteľstva.
Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon jeho funkcie odmena:
a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 15,- €,
b) za vykonávanie funkcie predsedu komisie obecného zastupiteľstva: 25,- €/rok.
V tejto súvislosti je možné aj prémiové odmeňovanie poslancov na konci roka v závislosti od
ich iniciatívy.
Členovi komisie obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena za účasť na
zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva vo výške 3,- €.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 57
K bodu č.10
Ing. Ľ. Šuca požiadal pani starostku aby informovala o viazanosti zmlúv s telekomunikáciami
a internetom.

Ing. Martina Dutková, PhD. ozrejmila situáciu v akej sa v tejto súvislosti nachádza obecný
úrad, materská a základná škola a školská jedáleň. Všetky nadbytočné zmluvy boli zrušené.
Do materskej a základnej školy a školskej jedálne bol natiahnutý bezplatný internet, avšak
v materskej škole je ešte jeden internet s viazanosťou, kde je výhodnejšie pre obec ho naďalej
platiť, ako odstúpiť od zmluvy a zaplatiť pokutu.
Ing. Ľ. Šuca ako predseda Finančnej, legislatívnej a majetkovej komisie spolu s členmi tejto
komisie vypracovali analýzu zberu a vývozu odpadu a taktiež navrhol riešenia pri zbere
a vývoze odpadu. Touto cestou sa opýtal pani starostky, či niektoré z návrhov Finančnej,
legislatívnej a majetkovej komisie obec zrealizovala.
Pani starostka v tomto smere podnikla kroky, t. j. boli stiahnuté kontajnery z chatových
oblastí, kde sa začali búriť chatári, začali vznikať čierne skládky a napokon do chatovej
oblasti Na Rožku bol 1 kontajner vrátený.
Ing. Ľ. Šuca chcel vedieť, čo bolo prejednávané s právnikom p. Puchallom.
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že na rokovaniach s právnikom boli
skutočnosti v súvislosti s p. Volčanom, kde bol začatý exekučný príkaz,
spracovaná nová nájomná zmluva na obecné nájomné byty a výpoveď pre
nakoľko p. Redajová faktúrovala obci práce v oblasti požiarnej ochrany,
vykonané.

prejednávané
taktiež bola
p. Redajovú,
ktoré neboli

Ing. Ľ. Šuca navrhol, aby okrem uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sa
zverejňovali aj zápisnice.
Ing. B. Dorov sa opýtal, ako je to s kompostoviskom v obci a úpravou cestných komunikácií.
Pani starostka podotkla, že od 01.01.2016 je povinnosťou každej obce mať kompostovisko,
ktoré má slúžiť občanom. V tomto smere sa spracovávajú štúdie a projekt. Predpokladané
miesto umiestnenia kompostoviska v katastrálnom území Sokoľ je Pod Balk.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 58
Na cestných komunikáciách prebiehajú úpravy, avšak prednostne sa riešia akútne stavy. Na
Záhradnej ulici bola vysypaná truska, ktorú neskôr nahradí jemnejšia truska.
Ing. Ľ. Šuca sa informoval o súčasnom vývoze smetných nádob – nálepky Fúra a aké sú
alternítvy pri nepostačujúcom počte smetných nádob v rodine.
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala občanov o nálepkách v Sokoľských zvestiach
v augustovom čísle a taktiež je možnosť zakúpiť si vrecia na obecnom úrade v sume 1,50€ za
kus. V budúcnosti sa predpokladá, že občania si budú môcť zakúpiť ďalšiu bedňu v prípade,
že im nepostačuje súčasný stav, ale v tomto smere je potrebné prijať nové VZN.
Ing. Ľ. Šuca chcel vedieť, ako je s úhradou faktúry za plyn, keďže z doterajších faktúr
vyplýva, že obec platí v zimných mesiacoch za plyn a letných menej.
Pani starostka oboznámila prítomných, že obec je zaradená do príslušnej tarify a až konečná
faktúra sa uhrádza.
K bodu č. 11
Dňa 28.09.2015 bol na obecný úrad doručený list z Okresného úradu Košice-okolie vo veci
„Pozemkových úprav v katastrálnom území obce Sokoľ“. Aby okresný úrad mohol v tejto
veci podniknúť ďalšie kroky, je potrebné schválenie poslancov uznesenia za týmto účelom, t.
j. aj za účelom čerpania eurofondov. V tomto smere dostal slovo p. Pavol Bednár.

P. Pavol Bednár informoval, že sa jedná o zoskupenie pozemkov nachádzajúcich sa na
rôznych parcelách.
V rámci aktualizácie Okresný úrad Košice-okolie požaduje súhlas obecného zastupiteľstva.
Ing. Martina Dutková, PhD. oboznámila prítomných o žiadosti p. Viliama Štofku za účelom
prenájmu pozemku na parcele č. 810/21 o celkovej výmere 3 230m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 485, vedenom na katastrálnom
území obce Sokoľ vo výmere 35 m x 1m, t. j. 35m2 za 1,85€/m2 podľa prílohy k vyhláške
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 60
Pani starostka požiadala poslanca, p. Hreščáka, aby predniesol návrh rozpočtu v súvislosti
s realizáciou projektu rozvodu elektrickej inštalácie verejného osvetlenia na Slnečnej ulici
spracovaného zhotoviteľom firmou Elektrofinal.
M. Hreščák podotkol, že nový NN rozvod bude zavedený po celej dĺžke na Slnečnej ulici.
Všetci občania, ktorí majú elektrickú energiu ťahanú zo Záhradnej ulici môžu po realizácii
tohto projektu byť napojení na Slnečnú ulicu, čím sa odťaží Záhradná ulica.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 61
Dňa 23.09.2015 bola na obecný úrad doručená žiadosť od p. Csalu vo veci odkúpenia časti
pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce.
Poslanci, ako aj pani starostka sa zhodli, že časti pozemku sa nebudú predávať.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 62
Ing. Martina Dutková, PhD. požiadala prítomných poslancov o pomoc pri príprave nového
VZN o daniach a poplatkoch a pri vyhodnocovaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce. Taktiež požiadala Kultúrno – športovú komisiu aby bola nápomocná pri organizovaní
kultúrnych podujatí, konkrétne pri obecnej zabíjačke a vianočných trhoch a bytovú komisiu
požiadala o doriešenie fondu opráv pre obecné nájomné byty.
Ing. Martina Dutková, PhD. v súvislosti s rezignáciou p. PhDr. Vladimíra Franku ako
poslanca obecného zastupiteľstva navrhla p. Michala Hreščáka ako jeho nástupcu za člena do
komisií:
- Komisia pre školstvo, šport, kultúru, mládež a sociálne veci.
- Komisia bytová.
- Komisia stavebná a dopravná.
- Komisia na ochranu verejného záujmu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 63
Za nového člena do Rady MŠ bol delegovaný p. Martin Vajda, čím sa ruší uznesenie
č. 50/2015 b).
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 64
Ján Slovák sa opýtal, kedy bude vodovod v pôvodnom stave, keďže voda je špinavá.
Pani starostka ho v tejto veci informovala, že vodovod nie je majetkom obce, ale vodární.
V prípade ak nastane porucha, vodárne zjednajú nápravu. V tomto smere môže obec len
urgovať vodárne.

Anna Jozefová poznamenala, že by bolo dobre vopred oznámiť, ktoré ulici pri poruche na
vodovodnom potrubí budú odstavené.
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že vodárne často krát ani neohlásia, ak je porucha,
prípadne nahlásia poruchu, ale neudajú konkrétnu ulicu.
Anna Jozefová sa opýtala, ako je to s vývozom smetných nádob označených nálepkou Fúra
2015, keďže v zmysle VZN majú nárok na 1 bedňu, avšak oni majú 2. Vezmú ju smetiari ak
na nej nie je nálepka? Taktiež podotkla, že občania boli neskoro informovaní o takomto
systéme vývoze smetných nádob a nálepky sa začali roznášať v časovom skĺze.
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že občania boli v tomto smere informovaní
v augustovom čísle Sokoľských zvestí a obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že sa termín
vývozu smetných nádob označených nálepkou Fúra 2015 presúva na 14.10.2015.
Anna Jozefová taktiež chcela vedieť, prečo dala výpoveď riaditeľka ZŠ a čo urobila obec pre
to, aby výpoveď stiahla.
Pani starostka poznamenala, že výpoveď riaditeľky ZŠ bolo jej vlastné rozhodnutie a v tejto
súvislosti sa s pani riaditeľkou rozprávala aj vychovávateľka ŚKD, ktorá jej navrhla vzájomnú
pomoc.
Anna Jozefová podotkla, že sokoľským deťom sa už nebude nikto tak venovať, ako bývalá
pani riaditeľka a že obec mala urobiť všetko pre to, aby pani riaditeľka ostala. Ďalej sa
informovala, prečo ak sa konal MDD na ihrisku pod Balkom a ona tam prišla so synom
o 15.15 hodine, nebolo tam už nič. Na MDD má byť celodenný program, a nie len na 2-3
hodiny.
Ing. Martina Dutková, PhD. skonštatovala, že doteraz v obci neboli žiadne akcie a až tento
rok sa konala akcia pre deti na MDD.
Pán P. Bednár sa opýtal ako je s nálepkami Fúra 2015, ako si ich má rodina vyzdvihnúť, ak je
v práci a či je možné tieto nálepky dať inej rodine.
Ing. B. Dorov odpovedal, že ľudia si nálepky môžu nálepky vyzdvihnúť na obecnom úrade,
prípadne budú nálepky odovzdané proti podpisu susedom alebo najbližšej rodine.
Pán P.Bednár chcel tiež vedieť, ako je s vývozom vriec, či aj odteraz ich spoločnosť Fúra
bude vynášať, ak je zavedený systém s nálepkami.
Ing. Martina Dutková, PhD. pripomenula, že vrecia označené spoločnosťou Fúra si občania
môžu zakúpiť na obecnom úrade v sume 1,50€ za kus a tieto vrecia bude spoločnosť Fúra
vynášať spolu so smetnými nádobami.
Pán P. Bednár sa informoval o separácii odpadu a to konkrétne, či sa budú separovať aj obaly
tetrapak.
Pani starostka podotkla, že v súvislosti so separáciou odpadu podľa nového zákona, sa budú
separovať aj obaly tetrapak.
Pán Jozef Jakubík pripomienkoval poškodený kanál na Krátkej ulici z dôvodu údržby, ktorú
vykonávali vodárne.
Ján Slovák sa opýtal, koľkokrát sa uskutočnila oprava vodovodného potrubia pri obchode.
Ing. Martina Dutková, PhD. pripomenula, že vodovod nie je majetkom obce.

Mária Jánošíková požiadala poslancov, aby pri tvorbe rezervného fondu komunikovali aj
s nájomníkmi, keďže doteraz s nimi nikto nekomunikoval. Ďalej upozornila na havarijný stav
bytov, ktorý nie je spôsobený nájomníkmi a na vývoz žumpy, ktorej obsah je vyvážaný
pomerne dosť často. Taktiež chcela vedieť, či sa plánuje uzatvoriť posilňovňa, ktorá je
v priestore vedľa školskej jedálne.
Pani starostka poznamenala, že v prípade posilňovne sa jedná len o úvahu. Do tohto priestoru
by bola presunutá knižnica z obecného úradu.
Mária Jánošíková podotkla, že pôvodná posilňovňa nachádzajúca sa v budove Požiarnej
zbrojnice je zamknutá.
Anton Onderko chcel vedieť, či lístie a trávu je možné sypať na Balk, keďže v súčasnosti sa
tam sýpe všetko.
Ing. Martina Dutková, PhD. podotkla, že biologicky rozložiteľný odpad je ešte možné sypať
na Balk.
Anna Jozefová sa opýtala, kedy vznikla myšlienka založenia ŠKD.
Pani starostka pripomenula, že zámer založenia ŠKD bol schválený na zasadnutí dňa
29.06.2015.
Anna Jozefová chcela vedieť, prečo bol zápis do 1. ročníka v januári a ŠKD sa otvoril
v septembri.
Ing. B. Dorov v tejto súvislosti uviedol, že nebolo isté, či sa zámer vzniku ŠKD schváli
a tento rok sa zaznamenávajú nedostatky, ktoré budúci školský rok budú odstránené.
Anna Jozefová poznamenala, že ŠKD by bolo vhodné otvoriť až v budúcom školskom roku
a opýtala sa, či budú v jednej triede 4 ročníky, keďže základná škola v obci by od budúceho
školského roku mala mať 4 ročníky.
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že tento rok zákon obci neumožňuje rozšíriť
ročníky v základnej škole.
Anna Jozefová vyzvala poslancov a pani starostku, aby zabezpečili oplotenie detského ihriska
v areáli materskej školy a tiež je potrebné, aby sa rozšírila kapacita MŠ.
V tejto súvislosti ju pani starostka informovala, že v najbližšej dobe sa začne s výstavbou
oplotenia.
Mária Jánošíková chcela vedieť, či je v kompetencií obce riešiť fajčenie maloletých
v priestoroch nájomných bytov, keďže po sebe často krát zanechajú neporiadok
Ing. Martina Dutková, PhD. informovala, že rovnaký problém je aj v priestore obecného
úradu.
Marek Onderko chcel vedieť, či bude riešený výjazd z Kostolianskej ulici na Záhradnú.
MUDr. Ing. O. Brandebur informoval, že v súvislosti s osadeným nerozbitným zrkadlom pri
prejazde obce vytýčil zopár miest, kde by to bolo nevyhnutné, napr. vyššie prejednávaný
výjazd, výjazd na Hradnú ulici a na studničku. Avšak jedno nerozbitné zrkadla stojí približe
400,- € a taktiež Ing. Martina Dutková, PhD. podotkla, že čakáme na vyjadrenie z dopravného
inšpektorátu.
Pán Hulič sa opýtal, či v obci budú zavedené smerové tabule s ulicami.
Pani starostka sa vyjadrila, že obec plánuje osadiť tabule s označením ulíc.

Anna Jozefová chcela vedieť, kedy bolo vyhlásené výberové konanie na vychovávateľa ŠKD.
Ing. Martina Dutková, PhD. oboznámila prítomných, že v zmysle zákona sa výberové konanie
na vychovávateľa ŠKD nevyhlasuje.
Ing. Martina Dutková, PhD. uzatvorila zasadnutie a prítomným poďakovala za účasť.

Overovatelia zápisnice

MUDr. Ing. Oto Brandebur

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

Ing. Bartolomej Dorov

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

Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce

