OBEC JOVSA
OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@obecjovsa.sk

ZÁPISNICA
napísaná z obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa
12.12.2019 so začiatkom o 17.00 hodine na OcÚ Jovsa
_______________________________________________________________
POSLANCI OZ:
1./ Lenka ANDREJCOVÁ - neprítomná
2./ Adrián BURAĽ - prítomný
3./ Miroslav ČERVEŇÁK - prítomný
4./ Mgr. Ľuboslav ČIŽMÁR - prítomný
5./ Marcel ČIŽMÁR - prítomný
6./ Ing. Monika DEMKOVÁ - neprítomná
7./ Tomáš ŠTOFA - neprítomný
Starostka obce: Mgr. Ľubica Čornejová - prítomná
Obecný kontrolór: Mgr. Anna Kosánová - prítomná
Ekonómka obce: Mgr. Gabriela Matušková - prítomná
Pracovníčka obce: Mgr. Michaela Podhorová - prítomná
Obecné zastupiteľstvo v Jovse na svojom zasadnutí prerokovalo:
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie
programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území obce Jovsa vo
vlastníctve SR, v správe SPF
5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
6. Návrh VZN obce Jovsa č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh VZN obce Jovsa č. 4/2019 o ostatných poplatkoch obce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
9. Odmena hlavného kontrolóra
10. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2019
11. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
12. Žiadosti neziskových organizácií
13. Schválenie rozpočtu OcÚ a ZŠ
14. Komisia na ochranu verejného záujmu
15. Rôzne
16. Záver

2. str.

 Bod č.1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce, ktorá oboznámila
prítomných s programom rokovania a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné - piati poslanci boli prítomní.

 Bod č.2
Za zapisovateľa obecnej zápisnice poverila starostka obce pracovníčku obecného úradu
Mgr. Michaelu Podhorovú, za členov návrhovej komisie Adriána Buraľa a Marcela
Čižmára, za overovateľov zápisnice Miroslava Červeňáka a Mgr. Ľuboslava Čižmára.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 31/2019
zo dňa 12.12.2019

OZ schvaľuje:
Program rokovania OZ dňa: 12.12.2019
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci obecného zastupiteľstva.

3. str.
 Bod č.3
Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú splnené.
 Bod č.4
Obec Jovsa bola listom od SPF zo dňa 24.10.2019 informovaná o možnosti
majetkoprávne vysporiadať aj ďalšie pozemky nachádzajúce sa v intraviláne obce, ktoré
sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu. Po
konzultácií so Slovenským pozemkovým fondom Michalovce má obec záujem a možnosť
právne vysporiadať pozemok nachádzajúci sa v areáli základnej školy (C-KN č. 214)
a pozemky za gréckokatolíckym chrámom, ktoré sú prístupovým chodníkom ku starému
cintorínu ( C-KN č. 199/2, 197/2, 196/3 a 202).
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 32/2019
zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
a) schvaľuje
podanie žiadosti na SPF ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na parc.
C-KN č. 214 – záhrada o výmere 1263 m², C-KN č. 199/2 – záhrada o výmere 182 m²,
C-KN č. 197/2 – trvalý trávny porast o výmere 38 m², 196/3 – záhrada o výmere 248 m²
a C-KN č. 202 – trvalý trávny porast o výmere 1004 m², z majetku SR, správy SPF do
vlastníctva obce Jovsa. Uvedené parcely sú evidované na LV č. 597.
b) poveruje
starostku obce zastupovaním pri podaní žiadosti na Slovenský pozemkový fond
ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na parc. C-KN č. 214 – záhrada
o výmere 1263 m², C-KN č. 199/2 – záhrada o výmere 182 m², C-KN č. 197/2 – trvalý
trávny porast o výmere 38 m², 196/3 – záhrada o výmere 248 m² a C-KN č. 202 – trvalý
trávny porast o výmere 1004 m², vedených na LV č. 597.
HLASOVANIE:

Zo štyroch prítomných poslancov hlasovali za toto uznesenie štyria poslanci obecného
zastupiteľstva.

4. str.
 Bod č.5
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ starostka obce informovala poslancov o zákonom
stanovenej povinnosti každej obce mať vo svojom územnom obvode vypracovaný
a schválený komunitný plán sociálnych služieb. Ide o strednodobý koncepčný programový
dokument, ktorého kľúčovou ambíciou je stať sa základným nástrojom usmerňovania
finančných, materiálnych a ľudských zdrojov v oblasti sociálneho rozvoja a koordinácie
príslušných činností v územnom obvode Obce Jovsa. V zmysle § 83 ods. 2 Zákona 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je každá obec povinná predložiť
schválený Komunitný plán obce Košickému samosprávnemu kraju ako jeden z podkladov pre
vypracovanie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb KSK.
Ako už starostka obce informovala, spracovaním tohto dokumentu poverila odborníkov
spoločnosti JWTS, s.r.o., ktorý vypracovali Návrh komunitného plánu sociálnych služieb
Obce Jovsa, a ten bol poslancom OZ v dostatočnom časovom predstihu odoslaný na
pripomienkovanie.
Poslanci OZ návrh prerokovali a prijali
U z n e s e n i e číslo 33/2019
zo dňa 12.12.2019
OZ schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Jovsa.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci zo štyroch prítomných.

5.str.
 Bod č.6
Na zasadnutí OZ zo dňa 20.11.2019 informovala starostka obce o právnej úprave Nariadení vlády č. 330/2018, ktorým sa navyšujú poplatky za uloženie odpadu. Keďže
obce, v zmysle zákona o odpadoch, nesmú doplácať za uloženie a likvidáciu odpadu
z rozpočtu obce, poslanci OZ sa na základe skutočných aj predpokladaných výdavkov za
nakladanie s komunálnym odpadom, dohodli na úprave miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v našej obci. Tá bola zakomponovaná do Návrhu VZN
obce Jovsa č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020. Vyššie uvedený návrh bol poslancom
sprístupnený na webovej stránke obce v časovom predstihu.
Poslanci OZ návrh pripomienkovali a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 34/2019
zo dňa 12.12.2019
OZ schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jovsa č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci OZ zo štyroch prítomných.

6. str.
 Bod č.7
Z dôvodu zvýšenia finančných nákladov za elektrickú energiu a plyn, ako aj
zvyšovania finančných nákladov súvisiacich s vybavovaním administratívnych úkonov,
bol vypracovaný Návrh VZN obce Jovsa č. 4/2019 o ostatných poplatkoch obce. O jeho
príprave boli poslanci taktiež informovaný na predchádzajúcom zastupiteľstve,
a v dostatočnom časovom predstihu bol sprístupnený na webovej stránke obce.
Poslanci OZ návrh prerokovali a prijali
U z n e s e n i e číslo 35/2019
zo dňa 12.12.2019

OZ schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jovsa č. 4/2019 o ostatných poplatkoch obce.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci OZ zo štyroch prítomných.

7.str.


Bod č. 8

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 36/2019
zo dňa 12.12.2019
OZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.
HLASOVANIE:

Zo štyroch prítomných poslancov hlasovali za toto uznesenie štyria poslanci obecného
zastupiteľstva.

8.str.


Bod č. 9

Starostka obce predniesla návrh na výplatu odmeny hlavnej kontrolórke obce vo výške
10,25% z jej ročného hrubého príjmu.

Poslanci návrh starostky prerokovali a prijali
U z n e s e n i e číslo 37/2019
zo dňa 12.12.2019
OZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 10,25% z jej ročného hrubého príjmu,
ktorá jej bude vyplatená v mesačných splátkach vo výške určenej zákonom,
za mesiace 12/2019, 1/2020, 2/2020 a 3/2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci OZ.

9. str.

 Bod č. 10
Ekonómka obce predložila poslancom úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.
10/2019. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne prijali
U z n e s e n i e číslo 38/2019
zo dňa 12.12.2019
OZ schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2019.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci OZ zo štyroch prítomných.

10. str.

 Bod č. 11
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ svoje stanovisko k návrhu
rozpočtu obce na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2020-2022.
OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2020-2022.

 Bod č. 12
Na Obecný úrad v Jovse bola doručená žiadosť Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska so sídlom v Jovse o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu
obce na činnosť ZO JDS a plánované akcie v roku 2020, a to vo výške 500 €. Požadovaná
suma predstavuje 50% ich predpokladaných celkových výdavkov. Poslanci žiadosť
prerokovali a zhodli sa na poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 500 € na účel
výletu (dopravy) organizácie, ktoré budú zakomponované do rozpočtu obce na rok 2020.
Folklórna spevácka skupina Šíravčan taktiež žiada o poskytnutie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na zakúpenie ľudových krojov vo výške 1 500 €.
Požadovaná dotácia predstavuje 75% z celkových výdavkov na kúpu krojov. Poslanci
žiadosť prerokovali a vzali na vedomie. Poslanec A. Buraľ podotkol, že na zakúpenie
krojov bola v minulosti poskytnutá dotácia z rozpočtu obce pre FS Jovšan, ktorého
poniektorí bývalí členovia sú momentálne členmi FSK Šíravčan. Poslanci OZ požadovanú
dotáciu FSK Šíravčan neschválili, no zhodli sa na tom, že sa ňou budú zaoberať
v nasledujúcom kalendárnom roku, kedy bude možné poskytnúť dotáciu FSK Šíravčan,
úpravou rozpočtu obce.

 Bod č. 13
Poslanec Tomáš Štofa podal na predchádzajúcom zasadnutí OZ návrh zakomponovať do
plánovaných investičných prác v budúcom roku rekonštrukciu prístupového chodníka
k budove Základnej školy v Jovse. Tento zámer podal na obecný úrad aj písomne,
a zároveň požiadal o jeho hlasovanie.
Poslanci následne prijali
U z n e s e n i e číslo 39/2019
zo dňa 12.12.2019
OZ schvaľuje:
Zámer : Rekonštrukciu prístupového chodníka k budove Základnej školy v Jovse
v roku 2020. Následné vypracovanie cenovej ponuky, na základe ktorej budú finančné
prostriedky prostredníctvom rozpočtového opatrenia obce zapracované do rozpočtu obce.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci OZ.

11. str.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu obce a rozpočtu Základnej školy
v Jovse na roky 2020 -2022, ktorý bol vypracovaný a predložený poslancom OZ v zmysle
zákona. Návrh rozpočtu prerokovali so starostkou, kontrolórkou a ekonómkou obce.
Starostka navrhla doplniť rozpočet o jednorázovú odmenu pre zamestnancov obce – p.
Horňákovú a p. Demetera vo výške 100 € netto.
Ekonómka obce, na podnet poslanca Marcela Čižmára, bližšie vysvetlila položku
,,materiál“. Poslanec A. Buraľ navrhol, aby boli poslanci informovaní nielen
o plánovaných aktivitách, ale aj o cenových ponukách. Starostka obce argumentovala, že
poslanci OZ majú informácie o aktivitách a o ich predpokladaných výdavkoch, aj keď jej
táto povinnosť, pri zákazkách malého rozsahu, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní, nevyplýva. Poslanec Mgr. Ľuboslav Čižmár navrhol prijať
uznesením sumu, do akej môže starostka rozhodovať o výbere cenovej ponuky bez OZ.
Kontrolórka obce poukázala na možnosť, mať v obci zriadenú finančnú komisiu, ktorá sa
bude zaoberať prieskumom trhu a cenovými ponukami.
Poslanci OZ sa so starostkou obce zhodli, že na postupe pri všetkých aktivitách nad 1000
€ (prieskum trhu, výber cenovej ponuky) sa dohodnú prostredníctvom mailovej
komunikácie alebo na pracovnom stretnutí.
Po prerokovaní návrhu rozpočtu obce a ZŠ poslanci prijali

U z n e s e n i e číslo 40/2019
zo dňa 12.12.2019
OZ schvaľuje:
Rozpočet obce Jovsa na rok 2020.
Rozpočet Základnej školy v Jovse na rok 2020.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci OZ.
OZ berie na vedomie Návrh rozpočtu obce a ZŠ na roky 2020 – 2022.

12. str.

 Bod č. 14
Každý starosta obce musí podať tzv. majetkové priznanie (Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov) do 30 dní od ujatia sa funkcie, ako aj každý rok do 31.3. (od
roku 2020 do 30.4.). Majetkové priznanie sa podáva komisii, ktorá je vytvorená podľa čl. 7,
ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. V našej obci je táto komisia vytvorená nie v súlade s uvedeným zákonom, na
čo starostka upozornila už na zasadnutí OZ 26.2.2019, keď informovala o usmernení doc.
JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD.
Poslancom bolo v časovom predstihu doručené podrobné usmernenie k danej problematike, a
tak pristúpili k výberu členov do komisie za každú politickú stranu.

Poslanci prijali
U z n e s e n i e číslo 41/2019
zo dňa 12.12.2019

OZ schvaľuje:
Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: Miroslav Červeňák, Mgr. Ľuboslav
Čižmár a Adrián Buraľ.
HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali štyria poslanci OZ zo štyroch prítomných.

Starostka obce členom Komisie pripomenula, že sú povinní skontrolovať jej majetkové
priznanie podané v roku 2019. Kontrolórka obce zároveň Komisiu upozornila, že na ich
prvom zasadnutí si majú určiť predsedu a podpredsedu a napísať z neho zápisnicu.

13.str.

 Bod č. 15
RÔZNE
 Aby sa v budúcnosti predišlo nedorozumeniam, starostka obce uviedla do pozornosti
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý rieši aj zákazky ,,malého
rozsahu“, t. j. zákazky do 5 000 €. Podľa § 1 ods. 14 tohto zákona takéto zákazky
nespadajú do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a teda je na zvážení
verejného obstarávateľa či verejné obstarávanie uskutoční. V § 117 uvedeného zákona
sa píše ako verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.
Verejnému obstarávateľovi sa ukladá povinnosť postupovať tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli hospodárne, t. j. verejný obstarávateľ je povinný
postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu
finančných prostriedkov. To neznamená vynucovanie hľadania výlučne najnižšej
ceny, ale snahu o to, aby sa za vynaložené náklady a úsilie dosiahol prinajmenšom
primeraný a podľa možností čo najlepší výsledok, a to s ohľadom na kvalitu plnenia,
reálne potreby verejného obstarávateľa, sociálne alebo environmentálne hľadiská a
pod. Zákon explicitne nestanovuje koľko hospodárskych subjektov má byť
oslovených, koľko ponúk má byť predložených.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj Milan Cuprik, jeden z konateľov spoločnosti FRICUP
Stav, s.r.o., ktorá vykonala rekonštrukciu časti sály obecného úradu, a zdôvodnil
položky faktúry, o ktoré sa poslanci zaujímali. Pýtali sa na spotrebované množstvo
a značku použitého lepidla, na nutnosť fakturácie dovozu materiálu a pod. Pán Milan
Cuprik im položky vysvetlil a uviedol, že pri vypracovávaní cenovej ponuky
a fakturácii, spoločnosť zohľadňovala to, že sídli v našej obci.
 Z dôvodu zápisu na Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor, bol uzatvorený
Dodatok ku kúpnej zmluve, uzatvorenej medzi Obcou Jovsa a VVS, a.s. Košice, ktorá
bola prejednávaná na OZ dňa 13.08.2019. V Dodatku zmluvné strany prehlasujú
a berú na vedomie, že predmet kúpy je zaťažený predkupným právom v prospech
tretej osoby, zapísaným na LV č.731. Kupujúci v tomto právnom stave nadobúda
predmet kúpy do svojho vlastníctva.

14.str.
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
 Príprava monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia obce Jovsa.
 Pracovné stretnutie s riaditeľom VVS. a.s., závodu Michalovce, Ing. Mariánom
Červeňákom. Starostka obce v tejto súvislosti uviedla, že obec zatiaľ nemá vypracovaný
realizačný projekt na výstavbu vodovodu. Riaditeľ VVS, Ing. Červeňák, odporúčil
konzultovať jeho prípravu so spoločnosťou VVS.
 Výmena opotrebovanej umývačky riadu v kuchyni základnej školy a vodovodných batérii.
Podľa § 6a, ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
potrebné uzatvoriť zmluvu o prevode správy majetku obce medzi Obcou Jovsa
a Základnou školou v Jovse. Predmetom tejto zmluvy je prevod správy majetku obce
z odovzdávajúceho na preberajúceho - a to umývačky riadu do jedálne ZŠ, ktorej cena je
3 348,00 €. Prevod správy majetku obce - umývačky riadu je možný len so schválením
obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ prijali
U z n e s e n i e číslo 42/2019
zo dňa 12.12.2019
OZ schvaľuje:
Prevod správy majetku obce – umývačky riadu do jedálne ZŠ, ktorej obstarávacia
a zostatková cena je 3348,00€, k 1.12.2019.
HLASOVANIE:
Za toto uznesenie hlasovali piati poslanci OZ.
Poslanci OZ a starostka obce sa zhodli na tom, že v budúcnosti bude potrebné vymeniť aj
zadné vchodové dvere do kuchyne ŠJ.












Beseda s rehabilitačným lekárom, MUDr. Jánom Gunčom, spojená s dataprojekciou,
organizovaná základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska.
Účasť starostky obce na kolaudačnom konaní ,,Lesná správa Vihorlatská cesta rekonštrukcia“.
Príprava návrhu rozpočtu obce a ZŠ na roky 2020-2022.
Účasť starostky obce a zamestnancov OcÚ na pracovnom stretnutí základnej organizácie
SLOVES.
Príprava dokumentácie a podanie žiadosti o NFP na výstavbu detského ihriska.
Príprava dokumentácie k preukázaniu splnenia podmienok poskytnutia NFP Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Príprava obecných novín.
Stretnutie s Mikulášom a Olafom.
Údržba, kúpa a montáž vianočnej výzdoby.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí zvolané KSK ohľadom zriadenia vodných
rád.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

15. str.
PLÁNOVANÉ AKTIVITY
 Účasť starostky obce na pracovnej porade starostov obcí a primátorov miest v územnej
pôsobnosti Okresného úradu Michalovce v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady
SR v roku 2020.
 Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov a primátorov Regionálneho
združenia miest a obcí Zemplín - Michalovský región.
 Výmena okien a vchodových dverí v budove pošty ( predpokladaný termín 19.12. )
 Príprava na elektronickú registratúru obce, školenie zamestnancov obecného úradu.
 Účasť matrikárky na porade pracovníkov matričných úradov.
 Valcovanie frézovaného asfaltu pri rómskej bytovej jednotke spol. Vojenské lesy
a majetky.
 Kúpa stoličiek do sály - čerpané z položky ,,interiérové vybavenie”, kúpa návlekov na
stoličky a výmena dverí do kuchyne obecného úradu - čerpané z položky ,,materiál”.
 Vianočná akadémia s názvom ,,Hviezda na cestu svieť”, na ktorú starostka obce v mene
svojom a v mene všetkých účinkujúcich, poslancov a ich rodinných príslušníkov srdečne
pozvala, zdôraznila potrebu prítomnosti, a teda podpory kultúry v našej obci, zároveň
našich účinkujúcich, ktorí do príprav vkladajú dostatok času a energie.
 Osadenie kupoly na obecnú studničku.
 Slávnostné zasadnutie obecných zastupiteľstiev okolitých obcí organizované Obecným
úradom Poruba pod Vihorlatom ( január ).
 Ekonómka obce odovzdala poslancom OZ odmeny za 2. polrok 2019, a zároveň ich
informovala o tom, že v prípade ich pracovnej neschopnosti sú povinní doručiť
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti aj obecnému úradu, pretože Obec Jovsa
je taktiež ich zamestnávateľom.

 Bod č. 13
V závere starostka poďakovala všetkým za účasť, popriala prítomným krásne, pokojné a
požehnané vianočné sviatky a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Zapisovateľka: Mgr. Michaela Podhorová
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Mgr. Ľubica Č o r n e j o v á
starostka obce

