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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 10.11.2016 od 18.00 do 22.00 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK, 
                                                           Slavomír BALČÁK, 
                                                           Ing. Jozef HORŇÁK, 
                                                           Martin KOLARČÍK, 
 Ing. Peter POLOHA, 
                                                           Igor REPASKÝ 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK, 
                                                           Martin ZBORAY. 
                        - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Adriana REPASKÁ 
             - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
  - hostia:                      
                            
Neprítomní:               Valéria PAVÚKOVÁ. 
                                                           
                                                           
 
    
 
Program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zakúpenia plastových nádob na separovaný odpad. 
6. Schválenie Kúpno – predajnej zmluvy – prístupová cesta do parku. 
7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 – zmena rozpočtových opatrení. 
8. Rôzne. 
9. Schválenie uznesenia. 
10. Záver. 
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Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a oboznámil poslancov 
s programom. 
 
     Za  program dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Programu bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
            Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Adrianu REPASKÚ a overovateľov zápisnice 
p. Slavomíra BALČÁKA a p. Igora REPASKÉHO. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
           Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Karol BALČÁK, p. Martin KOLARČÍK 
a Ing. Peter POLOHA. 
          Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 53/2015 - plnené 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku na parcele 263/3 za podmienok 
stanovených obcou. 
Uznesenie č. 81/2015 - plnené 
Schválenie zámeru na výstavbu nájomných bytov v lokalite PD. 
Uznesenie č. 3/2016 - plnené 
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Schválenie 5% spolufinancovania z dotácie z operačného programu kvalita životného 
prostredia.  
Uznesenie č. 7/2016) - splnené 
Oboznámenie sa a vzatie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  rok 
2015 a január 2016 s pripomienkami - usmerniť žiadateľov o dotáciu (ŇARŠANKA, FC 
RAŽŇANY, DHZ RAŽŇANY) ako postupovať pri jej vyúčtovaní. 
Uznesenie č. 32/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8. 
Uznesenie č. 33/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9. 
Uznesenie č. 34/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10. 
Uznesenie č. 35/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11. 
Uznesenie č. 36/2016 - splnené 
Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12. 
Uznesenie č. 37/2016 - splnené 
Schválenie zriadenia dočasnej Komisie pre verejný poriadok: predseda: Martin KOLARČÍK, 
člen: Ing. Karol BALČÁK. 
Uznesenie č. 38/2016 - splnené 
Schválenie kúpnej ceny 1,00 € za 1 m², slovom jedno euro za jeden meter štvorcový.za 
pozemky na prístupovú cestu za Pečovcom. 
Uznesenie č. 39/2016 - splnené 
Schválenie kúpy parcely CKN č. 739/36 vo výmere 156 m2, druh pozemku ostatné plochy 
z dôvodu vysporiadania vlastníctva k budúcej cestnej komunikácii. Kúpna cena bola 
stanovená Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch ako cena jednotková                                             
na 1,00 € za 1 m2, slovom jedno euro  za jeden meter štvorcový. 
 
 
K bodu 5.  Schválenie zakúpenia plastových nádob na separovaný odpad. 
 
 
    Starosta obce predložil na schválenie zakúpenie plastových nádob na separovaný odpad                 
pre občanov do každej domácnosti (350 ks) a oboznámil ich s predbežnou cenou – 33,- €/ks. 
 
     Za schválenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Nákup nádob na separovaný odpad bol jednohlasne schválený. 
      
 
 
K bodu 6. Schválenie Kúpno – predajnej zmluvy – prístupová cesta do parku. 
 
    Starosta obce predložil na schválenie odkúpenie pozemku na prístupovú cestu do parku 
novovytvorenej parcely CKN 640/4 vo výmere 100 m², druh pozemku záhrada od p. Lukáša 
KIŠEĽU a manželky Lucie KIŠEĽOVEJ.  Kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti bola 
stanovená dohodou za cenu 15,- € za 1 m², slovom pätnásť eur za jeden meter štvorcový. 
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       Za odkúpenie pozemku dávam hlasovať:    
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa  /        1 

Neprítomný     /     1 

      Odkúpenie pozemku bolo schválené. 
    

 
 

K bodu 7. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2016 – zmena rozpočtových opatrení. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13. 
    V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové 
výdavky podľa tabuľkovej prílohy.  
     Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti  26 700,00 €                     
a vo výdajovej časti 26 700,00 €. 

 
Za rozpočtové opatrenie č. 13 dávam hlasovať: 

 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

           Rozpočtové opatrenie č. 13 bolo jednohlasne schválený. 
 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14. 

    V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové výdavky podľa 
tabuľkovej prílohy.  
    Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti  3 604,00 €            
a vo výdajovej časti 3 604,00 €. 

 
Za rozpočtové opatrenie č. 14 dávam hlasovať: 

 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

           Rozpočtové opatrenie č. 14 bolo jednohlasne schválený. 
 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15. 

V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtových prostriedkov 
schváleného bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa menia celkové príjmy a celkové 
výdavky podľa tabuľkovej prílohy.  
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Celkový objem navýšenia finančných prostriedkov je v príjmovej časti  56 206,00 €                    
a vo výdajovej časti 56 206,00 €. 

Za rozpočtové opatrenie č. 15 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

           Rozpočtové opatrenie č. 15 bolo jednohlasne schválený. 
 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16. 

V súlade s ods. 2 písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému 
zastupiteľstvu návrh na  rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov 
schváleného kapitálového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
podľa tabuľkovej prílohy.  
Celkový objem presunu finančných prostriedkov je vo výdajovej časti v sume 2 844,00 €. 

Za rozpočtové opatrenie č. 16 dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za /  / /  / / / / 7 

Proti           

Zdržal sa  /        1 

Neprítomný     /     1 

           Rozpočtové opatrenie č. 16 bolo schválené. 
 
 

 
K bodu 8. Rôzne. 
 
      Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Matúša KIŠEĽU, 
Ražňany 285, 082 61 o finančný príspevok vo výške 500,- € pre miestny kulturistický klub       
na zakúpenie posilňovacích zariadení. Navrhovaný finančný príspevok je 300,- €. 
       Za finančný príspevok dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

       Finančný príspevok vo výške 300,- €, slovom tristo eur bol jednohlasne schválený. 
  
 
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. Alžbety 
NOVOTNEJ, Ražňany 47, 082 61 o finančný príspevok. Dôvod - vdova na dôchodku a osoba 
s ťažkým zdravotným poistením, žije sama. 
     Za finančný príspevok vo výške 50,- € dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

     Finančný príspevok vo výške 50,- €, slovom päťdesiat eur bol jednohlasne schválený. 
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  Starosta obce predložil žiadosť obyvateľov časti obce „SURDOK“ o umiestnenie 
dopravného zrkadla v časti obce pod kostolom – pri prechode chodcov z obecného chodníka 
pod kostolom na chodník do „SURDOKA“.  
      Za umiestnenie dopravného zrkadla dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Umiestnenie dopravného zrkadla bolo jednohlasne schválené. 
 
 
      P. Martin KOLARČÍK navrhol zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany 
na deň 2.12.2016 o 19.00 hod. v spoločenskom pavilóne. 
      Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
     Starosta obce informoval prítomných o: 
 

- Žiadosti akcionárov spoločnosti Spoločnosť Šariš, a. s. - Marius Pedersen, a. s. a mesta 
Sabinov vo veci žiadosti o prehodnotenie časti stanoviska k rozšíreniu skládky. 
Žiadosť prečítal OcZ p. Kolarčík. Akcionári žiadajú, aby bolo vydané stavebné 
povolenie na celé rozšírenie skládky a nie po kazetách a objem ročného navážaného 
odpadu zvýšiť z objemu 20000 mʒ na úroveň 30000 mʒ na rok. 

  
 Za stavebné povolenie na celé rozšírenie skládky a zvýšeného ročného objemu na 
30000 mʒ dávam hlasovať: 

 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za           

Proti / / / /  / / / / 7 

Zdržal sa      /    1 

Neprítomný     /     1 

      Stavebné povolenie na celé rozšírenie skládky a zvýšený ročný objem na 30000 mʒ 
nebolo schválené. 
 
- Zmene hranice katastra Ražňany – Ostrovany sa zmenia za podmienok: 
- geometrické zameranie a vytýčenie hranice katastrálneho územia medzi obcami 

Ražňany a Ostrovany zabezpečí obec Ostrovany na vlastné náklady, k vytýčeniu 
hranice katastrálneho územia budú prizvaní zástupcovia samosprávy obce Ražňany, 

- veľkosť katastrálneho územia Ražňany sa ani po zmene hranice katastrálneho územia 
nezmení, obec Ražňany požaduje v rovnakej výmere iný pozemok, to znamená súhlasí 
len so zámenou pozemkov, 

- na zmenenej hranici oddeľujúcej katastrálne územie Ražňany a Ostrovany bude 
vybudovaný pevný betónový múr od jestvujúceho terénu vysoký 3 m po celej dĺžke 
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a bod napojenia je pri Komunitnom centre v smere k vodnému toku Torysa, výstavbu 
múru zabezpečí a bude financovať obec Ostrovany, obec Ostrovany požiada vlastníka 
pozemku o súhlasné stanovisko na vybudovanie oporného múra, zmena hranice 
katastrálneho územia nastane až po vybudovaní oporného múra, 

- nelegálne stavby (chatrče) postavené za zmenenou hranicou v katastrálnom území 
Ražňany budú odstránené resp. premiestnené do katastra Ostrovany. 
Za zmenu hranice dávam hlasovať: 

 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

Zmena hranice bola jednohlasne schválená po splnení podmienok stanovených obcou 
Ražňany. 

- Návrhu investícií na rok 2017 
- Žiadostiach na dotácie – FC Ražňany (9.000,- €), ŇARŠANKA (4.000,- €), DHZ 

(5.550,- €), MŠ, ŠJ, 
- pozemkoch za PEČOVCOM (pri ihrisku) z dôvodu výstavby prístupovej komunikácie 

spájajúcej ulicu Pečovec s ulicou pri ihrisku – 17 – oslovení, 4 – súhlasia 
s odpredajom časti pozemku, 5 – nesúhlasia s odpredajom časti pozemku, 8 – do 
termínu 30.10. sa nevyjadrili, 

- prehĺbení potoka pri PD – súhlasné stanovisko od Slovenského vodohospodárskeho 
podniku za podmienok určených touto organizáciou, 

- otvorenej výzvy cez IROP na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl, 
 

    Hlavná kontrolórka Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ informovala poslancov o novom 
poplatku – miestny poplatok za rozvoj, o pohľadávkach za dane a TKO, o podnikateľskej 
činnosti obce, o faktúrach za energie p. Jánošíka (nájomca priestorov na ihrisku). 
Poslanci navrhujú, aby poplatok za plyn, elektrinu a  vodné a stočné uhrádzal priamo 
spoločnostiam, ktoré ich dodávajú. P. starosta má písomne vyzvať p. Jánošíka, aby s týmito 
spoločnosťami uzatvoril zmluvu. 
     Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

      Návrh bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 9. Schválenie uznesenia. 
 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 10.11.2016. 
(1 - 13) 

1. Schválenie zakúpenia plastových nádob na separovaný odpad pre občanov do každej 
domácnosti  (Uznesenie č. 40/2016). 

2. Schválenie odkúpenie pozemku na prístupovú cestu do parku novovytvorenej parcely 
CKN 640/4 vo výmere 100 m², druh pozemku záhrada od p. Lukáša KIŠEĽU a manželky 
p. Lucie KIŠEĽOVEJ.  Kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti bola stanovená dohodou za 
cenu 15,- € za 1 m², slovom pätnásť eur za jeden meter štvorcový (Uznesenie č. 
41/2016). 

3. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13 (Uznesenie č. 42/2016). 
4. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14 (Uznesenie č. 43/2016). 
5. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15 (Uznesenie č. 44/2016). 
6. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16 (Uznesenie č. 45/2016). 
7. Schválenie finančného príspevku vo výške 300,- €, slovom tristo eur pre miestny 

kulturistický klub na zakúpenie posilňovacích zariadení (Uznesenie č. 46/2016). 
8. Schválenie finančného príspevku vo výške 50,- €, slovom päťdesiat eur pre p. Alžbetu 

NOVOTNÚ, Ražňany 47, 082 61 (Uznesenie č. 47/2016). 
9. Schválenie žiadosti obyvateľov časti obce „SURDOK“ o umiestnenie dopravného 

zrkadla v časti obce pod kostolom – pri prechode chodcov z obecného chodníka pod 
kostolom na chodník do „SURDOKA“ (Uznesenie č. 48/2016). 

10. Schválenie zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov obce Ražňany na deň 2.12.2016 
o 19.00 hod. v spoločenskom pavilóne (Uznesenie č. 49/2016). 

11. Neschválenie stavebného povolenia akcionárom spoločnosti Spoločnosť Šariš, a. s. – 
Marius Pedersen, a. s. a mesta Sabinov na celé rozšírenie skládky a zvýšený ročný objem 
z 20000 mʒ na 30000 mʒ.  (Uznesenie č. 50/2016). 

12. Schválenie zmeny hranice katastra Ražňany – Ostrovany za podmienok: 
- geometrické zameranie a vytýčenie hranice katastrálneho územia medzi obcami 

Ražňany a Ostrovany zabezpečí obec Ostrovany na vlastné náklady, k vytýčeniu 
hranice katastrálneho územia budú prizvaní zástupcovia samosprávy obce Ražňany, 

- veľkosť katastrálneho územia Ražňany sa ani po zmene hranice katastrálneho územia 
nezmení, obec Ražňany požaduje v rovnakej výmere iný pozemok, to znamená súhlasí 
len so zámenou pozemkov, 

- na zmenenej hranici oddeľujúcej katastrálne územie Ražňany a Ostrovany bude 
vybudovaný pevný betónový múr od jestvujúceho terénu vysoký 3 m po celej dĺžke 
a bod napojenia je pri Komunitnom centre v smere k vodnému toku Torysa, výstavbu 
múru zabezpečí a bude financovať obec Ostrovany, obec Ostrovany požiada vlastníka 
pozemku o súhlasné stanovisko na vybudovanie oporného múra, zmena hranice 
katastrálneho územia nastane až po vybudovaní oporného múra, 

- nelegálne stavby (chatrče) postavené za zmenenou hranicou v katastrálnom území 
Ražňany budú odstránené resp. premiestnené do katastra Ostrovany (Uznesenie                     
č. 51/2016). 
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13. Schválenie, aby p. starosta  písomne vyzval p. Jánošíka, aby uzatvoril zmluvu                          
so spoločnosťami, ktoré mu dodávajú plyn, elektrinu, vodné a stočné (Uznesenie                       
č. 52/2016). 

 
 

    Za uznesenie dávam hlasovať:  
 BALČÁK K.  BALČÁK S. HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA  POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  ZBORAY Spolu 

Za / / / /  / / / / 8 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný     /     1 

    Obecné zastupiteľstvo vzalo uznesenie na vedomie. 
 
 
 
K bodu 10. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Adriana REPASKÁ             …………………………… 
 
Overovatelia: 
Igor REPASKÝ            …………………………… 
 
 
Slavomír BALČÁK   …………………………… 


