Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou,
konaného dňa 16.12. 2020

Počet prítomných poslancov: 7 (J. Babicová, P. Haršány, Š. Hrašna, E. Kátlovská, M.
Kopecká, M. Moncman , T. Račková, V. Kochajda -ospravedlnený ). Prítomná bola aj hlavná
kontrolórka B. Ďurkovičová .
Starosta skonštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predniesol program zasadnutia tak, ako bol zverejnený na stránke obce.
(V súlade s rokovacím poriadkom poslanci hlasovali jednotlivo programe:)
Program rokovania:
1/

Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca

2/

Sľub novozvoleného poslanca

3/

Schválenie rozpočtu na rok 2021-2023

4/

Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa

MŠ

a školských zariadení so sídlom na území Hrnčiarovce n/P na rok 2021
5/

Rozpočtové opatrenia-zmena

6/

Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
a školských zariadení so sídlom na území Hrnčiarovce n/P na rok 2020

7/

Schválenie VZN o zmene prevádzkových hodín na zbernom dvore v obci
Hrnčiarovce n/P

8/

Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 a informácia o výsledku kontroly

9/

Delegovanie poslancov do rady školy + doplnenie komisí

10/

Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2021

11/

Odmeny poslancov

12/

Rôzne

MŠ

Poslanec Š.Hrašna navrhol doplniť do programu č.9 o delegovanie do komisií nového
poslanca P. Marku
Hlasovanie: Za: 7 poslancov, proti:0 zdržal sa: 0. Program zasadnutia bol schválený.
Za zapisovateľku bola určená M. Gajdošíková, za overovateľov určil starosta určil E.
Kátlovskú a T. Račkovú.

1/

Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca

Starosta informoval prítomných o vzdaní sa mandátu poslanca PhDr. Bystríka Tomlyho.
Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou uvoľnil zvolený
poslanec PhDr. Bystrík Tomly a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 19. novembra
2020 podľa § 25 ods. 2, písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Informácia bola zverejnená na úradnej tabuli.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca PhDr.
Bystríka Tomlyho.
___________________________________________________________________________
2/

Sľub novozvoleného poslanca

Zápis z rokovania:
Starosta predstavil nového poslanca : podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v
Hrnčiarovciach nad Parnou o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa
konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal p. Peter Marko.
Nasledoval sľub poslanca a starosta odovzdal Petrovi Markovi svedčenie o mandáte poslanca
obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Po zložení sľubu poslanca sa poslanec Peter Marko zúčastnil hlasovania v OZ.
___________________________________________________________________________
3/

Schválenie rozpočtu na rok 2021-2023

Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
v nasledovnom členení pre rok 2021
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Ing. B. Ďurkovičovú o prednesenie stanoviska
kontrolóra obce k navrhnutému rozpočtu, ktorá zároveň schválila obsah rozpočtu.
Návrh rozpočtu bol zverejnený počas 15 dní na stránke obce a vo vitrínach v obci.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):

OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 - 2023 s záväznosťou na rok 2021.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za:8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 67/2020:
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2021 - 2023 s záväznosťou na rok 2021.
___________________________________________________________________________

4/
Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území Hrnčiarovce n/P na rok 2021
Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie návrhu VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území Hrnčiarovce
n/P na rok 2021
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území Hrnčiarovce n/P na rok 2021 bol zverejnený počas 15 dní na
stránke obce a vo vitrínach v obci.
Zápis z rokovania:
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje upravené Všeobecne záväzné nariadenie .č.3/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území Hrnčiarovce
n/P na rok 2021.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 68/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č3/2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na
území Hrnčiarovce n/P na rok 2021.

5/

Rozpočtové opatrenia č. 7/2020- zmena

Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 7/2020
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie 7/2020
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 , proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 69/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesené rozpočtové opatrenie 7/2020
________________________________________________________________

6/
Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území Hrnčiarovce n/P na rok 2020
Starosta požiadal E. Klačanovú o prednesenie návrhu VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území Hrnčiarovce
n/P na rok 2020 . Návrh VZN bol zverejnený počas 15 dní na stránke obce a vo vitrínach v
obci.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje upravené Všeobecne záväzné nariadenie č.4./2020 o určení výšky dotácie MŠ a
školských zariadení.
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 70/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.4./2020 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na
území Hrnčiarovce n/P na rok 2020

7/ Schválenie
Hrnčiarovce n/P

VZN o zmene prevádzkových hodín na zbernom dvore v obci

Starosta obce oboznámil prítomných s aktuálnou situáciou na zbernom dvore, kde je počas
zimných mesiacov v podvečerných hodinách je tma a preto je potrebné zmeniť otváracie

hodiny počas zimných mesiacov. Návrh VZN bol zverejnený počas 15 dní na stránke obce
a vo vitrínach v obci
Návrh zmeny VZN , ktorým sa mení VZN č. 3/2019 v bode 8 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarovce N/Parnou, sa zmení
nasledovne:
V bode 8 sa mení text
,, STREDA od 16.00 do 18.00 hodiny sa mení text
,,STREDA - od 1.10. do 31.3. od 15.00 do 17.00 hodiny ( zmena )
- od 1.4. do 30.9. v čase od 16.00 do 18.00 hodiny ( zmena )
-SOBOTA - otváracie hodiny nezmenené
od 09.00 do 12.00
od 14.00 do 16.00
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 5./2020 o zmene prevádzkových hodín na
zbernom dvore v obci Hrnčiarovce n/P
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 71/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.5./2020 o zmene
prevádzkových hodín na zbernom dvore v obci Hrnčiarovce n/P.

8/

Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 a informácia o výsledku kontroly č. 3/2020

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Ing. B. Ďurkovičovú o prednesenie Plánu
kontrolnej činnosti na rok 2021 a o výsledku kontroly. Plán kontrolnej činnosti je
nasledovný:
Zápis z rokovania:
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 30.6.2021
1/ Kontrola plnenia povinností obce v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

2/ Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2020 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
3/ Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a
plnenia uznesení obecného zastupiteľ
Plán kontrolnej činnosti bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli na webovej stránke obce
a zaslaný poslancom na pripomienkovanie, do termínu konania zasadnutia OZ k nemu neboli
doručené žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 a informáciu o výsledku kontroly
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie 72/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 a berie na
vedomie informáciu o výsledku kontroly

________________________________________________________

9/
Delegovanie poslancov do rady školy+ doplnenie komísií na voľby členov Rady
školy pri Základnej škole s materskou školou, Kostolná 28, 919 35 Hrnčiarovce nad
Parnou.
Zápis z rokovania:
Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou zverejnil výzvu na stránke obce a vo vitrínach v obci.
V súlade s ustanovením § 25 ods. 4, 5 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pri Základnej škole s materskou školou, Kostolná 28, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou je 11
členov rady školy v zložení :
-

jeden zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy, zvolený vo
voľbách pedagogickými zamestnancami základnej školy
jeden zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy, zvolený vo
voľbách pedagogickými zamestnancami materskej školy
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy, zvolený vo voľbách
nepedagogickými zamestnancami školy

-

-

traja zástupcovia rodičov žiakov základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami
školy alebo školského zariadenia, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov základnej
školy
jeden zástupca rodičov detí materskej školy, ktorý nie je zamestnancom školy
alebo školského zariadenia, zvolený vo voľbách rodičmi detí materskej školy
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa ( menovaný boli vopred
upovedomení ) Mgr. Elena Kátlovská, Marián Moncman, Peter Marko RNDr.
Monika Kopecká PhD.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje Mgr. Elena Kátlovská, Marián Moncman, Peter Marko RnDr. Monika
Kopecká PhD. za delegovaných zástupcov zriaďovateľa na členov Rady školy pri
Základnej škole s materskou školou
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 73/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Elenu Kátlovskú, Mariána Moncmana,
Petra Marka RnDr. Moniku Kopeckú PhD. za delegovaných zástupcov
zriaďovateľa na členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou

Poslanci Š. Hrašna a E.Kátlovská podali návrh na doplnenie nových členov komisií.
Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje doplniť členov komisie stavebnej, dopravnej a ochrany verejného
majetku p. Mariána Moncmana a p. Petra Marka a komisie školstva a sociálnych vecí
p. Petra Marka
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5

- Hlasovanie: Za: 8

poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 74/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplniť členov komisie stavebnej, dopravnej
a ochrany verejného majetku p. Mariána Moncmana a p. Petra Marka a komisie
školstva a sociálnych vecí p. Petra Marka

_____________________________________________________________________

10/

Harmonogram zasadnutí OZ pre rok 2021

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje nasledovné termíny riadnych zasadnutí OZ v roku 2021
1/

27.01.2021

2/

17.03.2021

3/

06.05.2021

4/
5/
6/

24.06.2021
25.08.2021
14.10.2021

7/

24.11.2021 pracovná porada

8/

15.12.2021

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 75/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovné termíny riadnych zasadnutí OZ v roku
2021: 27.01.2021, 17.03.2021, 06.05.2021, 24.06.2021, 25.08.2021, 14.10.2021, 24.11.2021 pracovná porada, 15.12.2021

________________________________________________________
11/

Odmeny poslancov

Poslanci navrhli odmeny :
Jana Babicová 420 eur, Mgr. Elena Kátlovská 420 eur, Ing. Štefan Hrašna 420 eur, RNDr.
Monika Kopecká PhD. 770 eur, Viliam Kochajda 420 eur, Ing. Terézia Račková 420 eur,
Marián Moncman 300 eur, Ing. Peter Haršány 350 eur,
Kontrolórka obce Ing. B. Ďurkovičová 400 eur

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ schvaľuje koncoročné odmeny poslancov a hlavnej kontrolórky tak ako boli prednesené
Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 76/2020:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncoročné odmeny poslancov a hlavnej kontrolórky
v nasledovnej výške Jana Babicová 420 eur, Mgr. Elena Kátlovská 420 eur, Ing. Štefan
Hrašna 420 eur, RNDr. Monika Kopecká PhD. 770 eur, Viliam Kochajda 420 eur, Ing.
Terézia Račková 420 eur, Marián Moncman 300 eur, Ing. Peter Haršány 350 eur,
kontrolórka obce Ing. B. Ďurkovičová 400 eur

________________________________________________________
12/

Rôzne

-Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja Trnava
Starosta informoval poslancov o vytvorení udržateľného mestského rozvoja Trnava (ďalej len
UMR Trnava ) a o novom programovom období 2021 – 2027.
O vytvorení udržateľného mestského rozvoja sa dohodla väčšina členských obcí Združenia
obcí mestskej oblasti Trnava (13 z 15-ich) s mestom Trnava a založili spolu udržateľný
mestský rozvoj Trnava a v tomto období sa pripravujú projektové zámery ako podklady do
vstupnej správy, ktorú spracuje mesto Trnava.
Pre prípravu nového programového obdobia je potrebné, aby OZ Hrnčiarovce nad Parnou
zobralo na vedomie Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja Trnava, ktoré sa bude podpisovať jeho jednotlivými členmi.
Zúčastnené strany podpisom tohto memoranda deklarujú, že v rámci tejto spolupráce budú
dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenia udržateľného rozumného rozvoja územia
za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených záujmov sociálno-ekonomických
partnerov v území UMR.
Zúčastnené strany sa dohodli, že územie udržateľného mestského rozvoja Trnava tvorí územie
mesta Trnava a týchto navzájom katastrálne susediacich obcí: Bohdanovce nad Trnavou,
Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice,
Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince a Zeleneč. Celkový počet
obyvateľov UMR Trnava je 92 363.

Hlavným účelom tohto memoranda je najmä:
1. určiť územie udržateľného mestského rozvoja Trnava (skrátený názov UMR)
ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu;
2. spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie UMR Trnava ako súčasť
Integrovanej územnej stratégie trnavského kraja s využitím postupov podľa Jednotného
metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR
v programovom období 2021 – 2027;
3. zriadiť Kooperačnú radu UMR Trnava ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu
partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS UMR Trnava s určením
základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej spolupráce.

Danú informáciu OZ berie na vedomie- Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej
územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Trnava.
__________________________________________________________________________
- Starosta informoval poslancov o tom, že na obecný úrad bola doručená žiadosť účastníkov
Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce n/ Parnou, lokalita Východná V1-4
(Pri potoku) na OÚ

Hrnčiarovciach n/ P o stanovisko pre účely stavebného konania

k projektovej dokumentácií stavby pre územné rozhodnutie ,, IBV Pri potoku-Hrnčiarovce n/
Parnou“
Účastníci žiadajú o stanovisko k stavebnému konaniu. Po preskúmaní požiadavky Obecný
úrad Hrnčiarovce n/ P zistil, že táto požiadavka je v rozpore z územný plánom obce.
Obecné zastupiteľstvo Hrnčiarovce nad Parnou po prerokovaní:
-

OZ nesúhlasí aby Obecný úrad Hrnčiarovce n/ Parnou vydal kladné stanovisko,
nakoľko predložená proj. dokumenácia je v rozpore s územným plánom obce.

-

OZ navrhuje aby Obecný úrad Hrnčiarovce n/P pristúpil k rokovaniu so Združením
účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav lokalita Východná V1-4 (Pri potoku)
o zmene územného plánu :

Za podmienok, že pri výmene miesta zelenej plochy bude dodržaná výmera pôvodnej
zelenej plochy

Návrh uznesenia (predkladá M. Škorec):
OZ nesúhlasí aby Obecný úrad Hrnčiarovce n/ Parnou vydal kladné stanovisko, nakoľko
predložená proj. dokumenácia je v rozpore s územným plánom obce.

OZ navrhuje aby Obecný úrad Hrnčiarovce n/P pristúpil k rokovaniu so Združením
účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav lokalita Východná V1-4 (Pri potoku) o zmene
územného plánu za podmienok, že pri výmene miesta zelenej plochy bude dodržaná výmera
pôvodnej zelenej plochy

Počet prítomných poslancov/počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 8/5
Hlasovanie: Za: 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0. Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie 77/2020:
OZ nesúhlasí , aby Obecný úrad Hrnčiarovce n/ Parnou vydal kladné stanovisko,
nakoľko predložená proj. dokumenácia je v rozpore s územným plánom obce.
OZ navrhuje aby Obecný úrad Hrnčiarovce n/P pristúpil k rokovaniu so Združením
účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav lokalita Východná V1-4 (Pri potoku)
o zmene územného plánu za podmienok, že pri výmene miesta zelenej plochy bude
dodržaná výmera pôvodnej zelenej plochy

________________________________________________________________
Starosta poďakoval prítomným za účasť poprial príjemné prežitie
vianočných sviatkov, veľa zdravia a všetko dobré do nového roku 2021.

Prehľad hlasovania poslancov:
Vysvetlivky: ZA – hlasoval za, P – hlasoval proti, ZD –zdržal sa, N - neprítomný
Meno poslanca/č. uznesenia
Jana Babicová
Ing. Peter Haršány

67/2020

68/2020

69/2020

70/2020

71/2020

72/2020

73/2020

ZA
ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

ZA
ZA

Ing. Štefan Hrašna
Mgr. Elena Kátlovská
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Viliam Kochajda
Marián Moncman
Ing. Terézia Račková
Peter Marko

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

Vysvetlivky: ZA – hlasoval za, P – hlasoval proti, ZD –zdržal sa, N - neprítomný
Meno poslanca/č. uznesenia
Jana Babicová
Ing. Peter Haršány
Ing. Štefan Hrašna
Mgr. Elena Kátlovská
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Viliam Kochajda
Marián Moncman
Ing. Terézia Račková
Peter Marko

Zapísala:

74/2020

75/2020

76/2020

77/2020

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZDR

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

Monika Gajdošíková

Zápisnicu overili:
Ing. Elena Kátlovská
Ing. Terézia Račková

Mgr. Marcel Škorec
starosta obce

ZA
ZA
ZA
N
ZA
ZA
ZA

