ZÁPISNICA
z 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. februára 2015 od 18.00 hod.v zasadačke OcÚ Dolná Krupá
Program:
1./ Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov
2./ Kontrola plnenia uznesení
3./ Správa hlavného kontrolóra obce ku kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií za 4. štvrťrok
2014.
4./ Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014
5./ Úprava rozpočtu obce
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver
prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, neprítomní poslanci Mgr. Horváth a Mgr. Petráš sa vopred
ospravedlnili.
k b o d u 1:
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, za overovateľov určil PhDr. Moniku Korchovú a Mgr. Juraja Anettu
Uznesenie č. 11/2015
OZ schvaľuje program rokovania.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

k b o d u 2:
starosta informoval o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev: z 24. riadneho zasadnutia
z 12.11.2014: uznesením č. 101/2014 bolo odporučené starostovi obce zabezpečiť miestnosť v KD pre
divadelný súbor Marion. Z ustanovujúceho rokovania OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2015,
vyplynulo z neho len jedno odporučenie pre OcÚ č.10/2015 na vyhlásenie v miest. rozhlase. Obidve
uznesenia boli splnené.
Uznesenie č.12/2015
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 3:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vyzval Ing. Vadovičovú, aby prečítala Záznam z kontroly č.1/2015 ku
kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií za 4. štvrťrok 2014, ku kontrole sociálneho fondu za
4.štvrťrok 2014, ku kontrole dotácií z rozpočtu obce poskytnutých v r.2014 a kontrole VZN účinných od
1.1.2015.
(PRÍLOHA č. 1)
Uznesenie č. 13/2015
OZ berie na vedomie Záznam z kontroly č.1/2015 hlavného kontrolóra obce
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 4:
Ing. Vadovičová ďalej predniesla Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014.
(PRÍLOHA č. 2)
Uznesenie č. 14/2015
OZ berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 5:
Starosta obce Ing. Teofil Mihalovič a Ing. Kozáková informovali o zmenách rozpočtu obce na základe
rozpočtových opatrení č.16, 17, 18, 19/2014 a č. 1, 2, 3/2015.
(PRÍLOHY č. 3a, 3b, 3c,3d, 3e, 3f, 3g)
Rozpočtovým opatrením č.16 z 27.11.2014 boli navýšené príjmy rozpočtu obce o 1583 € (vyšší výber
miest.poplatkov a daní) a výdavky obce navýšené o 1583 € v položkách, kde bolo podľa skutočného plnenia
treba sumu navýšiť. Rozpočtovými opatreniami č.17 a 18 z 28.11.2014 bol upravený rozpočet ZŠsMŠ podľa

výšky dotácií poukázaných okresným úradom, odbor školstva – príjmy aj výdavky navýšené spolu o 4 268 €,
uskutočnené presuny v rámci položiek a podpoložiek .
Rozpočtové opatrenie č.19/2014 z 31.12.2014 – navýšenie niektorých príjmových položiek podľa skutočného
plnenia – najvyššie položky: daň územnej samospráve poukázaná zo ŠR - navýšené o 13 434 €, príjmy
z prenájmu navýšené o 3 640 € a dotácia pre ZŠsMŠ z okres. úradu na odstránenie havarij. stavu
elektroinštalácie telocvične v sume 10 500 €, zníženie prevodu príjmov z rezervného fondu o 17 172 €,-.
Rozpočtové opatrenie 1/2015 – úprava v zmysle poskytnutých dotáciií na prenesené kompetencie a na
financovanie referenda, rozpočtové opatrenie č.2/2015 – úprava rozpočtu ZŠ s MŠ navýšenie normatívu
z okresného úradu o 25 106 €, návrh na rozpočtové opatrenie č.3/2015- navýšenie príjmov obce z preplatku
energií za r.2014 o 4 512 € a o túto sumu navýšenie výdavkov rozpočtu v položkách, ktoré boli pri tvorbe
rozpočtu podfinancované.
Uznesenie č. 15/2015
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce na r. 2014 na základe rozpočtového opatrenia č. 16,17,18,
19/2014 a zmenu rozpočtu obce na r. 2015 na základe rozpočtových opatrení č.1 a 2/2015.
Upravený rozpočet na r. 2014 po uvedených opatreniach je: príjmy po úpravách sú 1 145 841 €, z toho bežné
998 976 €, kapitálové 2 352 €, z finančných operácií 144 513 € (v tom príjem z rezervného fondu 122 610 €)
a výdavky po úprave 1 145 841 €, z toho bežné 937 552 €, kapitálové 208 289 €.
Upravený rozpočet na r.2015 po rozpočtových opatreniach č.1 a 2/2015 je: príjmy po úpravách sú 984 079 €,
z toho bežné 965 956 €, kapitálové 0 €, z finančných operácií 18 123 € (zostatok príjmov z min.roku)
a výdavky po úprave 984 079 €, z toho bežné 892 279 €, kapitálové 91 800 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 16/2015
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na základe rozpočtového opatrenia č. 3/2015.
Upravený rozpočet na r. 2015 po rozpočtovom opatrení č.3/2015 je: príjmy po úpravách sú 988 591 €,
z toho bežné 970 468 €, kapitálové 0 €, z finančných operácií 18 123 € (zostatok príjmov z min.roku)
a výdavky po úprave 988 591 €, z toho bežné 896 791 €, kapitálové 91 800 €.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
k b o d u 6:
Starosta informoval o činnosti obce od posledného zastupiteľstva:
- 16. 12. 2014 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na rekonštrukciu chodníka v Hoštákoch,
- v decembri 2014 bol telefonicky stanovený termín konania DYCHFESTU na dni 22. a 23.8. 2015,
- v decembri 2014 bola do rámu na informačnej vývesnej tabuli pred predajňou Centrum osadená plechová
vložka, nakoľko pôvodnú plastovú zničili vandali,
- 22. 1. 2015 projektant a statik obhliadli strechu budovy kultúrneho strediska a vyslovili predbežný názor:
Po statickej stránke by mali byť v poriadku panely spiroly, predpäté laná, ktoré sú v spodnej časti panelu,
nemali by byť skorodované, určite však bude skorodovaná výstuž medzi panelmi, ale tá nie je nosná. Za
účelom zistenia skladby strechy a stropu nad spoločenskou sálou bude treba urobiť do plechu 2 sondy,
podľa ktorých sa nad sálou a javiskom navrhne zateplenie strechy, resp. nové prestrešenie. Plochá strecha
nad vestibulom a vyvýšenou časťou sály KS zostane zachovaná, urobia sa dve sondy za účelom zistenia
pôvodnej izolácie a podľa ich výsledku sa navrhne nová tepelná izolácia a hydroizolačná fólia,
- 22.1.2015 po dohode s predsedom PD bolo okolie betónovej plochy na „Volnom“ zrovnané a vyčistené. PD
dalo súhlas na skladovanie haluzoviny, ktorá sa bude drviť a odvážať,
- ku koncu roka 2014 boli privezené 4 ks veľkoobjemových kontajnerov modrej farby na papier, 26.1.2015
bolo dodaných 124 ks kontajnerov 240-litrových, plastových, žltej farby, určených na plast, kovové obaly,
viacvrstvové kovové materiály, tetrapaky a 5.2. dodané 3 veľkoobjemové zelené kontajnery na sklo.
Dodávka sa uskutočnila v rámci projektu Združenia pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom
partnerstve,
- 11.2.2015 bolo objednané vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rozšírenie sociálnych zariadení MŠ“
(12 ks WC mís a 12 ks umývadiel),
- 11. 2. 2015 sa uskutočnilo na obecnom úrade 1. stretnutie k Dychfestu – pán Jamriška a pán Dianiška /za
Združenie dych. hudieb Slovenska/
- 16.2. 2015 uskutočnené revízie elektrických ručných zariadení a el. spotrebičov.

Ďalej starosta informoval :
- na inzerát vo veci zámeru prenajať časť budovy kabín OŠK vo výmere 82 m² podlahovej plochy, súp.č.
budovy 670 predložil ponuku na prenájom jeden záujemca. Po otvorení obálky starosta prečítal ponuku
Daniela Sucháňa, bytom Dolná Krupá, Hoštáky 280/58 v sume 15 € za m² za rok.
(PRÍLOHA č.4)
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce dolná Krupá schvaľuje prenájom časti budovy OŠK , súp.č.670, s podlahovou
výmerou 82 m² ako obchodné priestory nájomcovi Danielovi Sucháňovi v zmysle jeho ponuky za nájomné 15
€/m² za rok, doba prenájmu na obdobie 3 roky, t.j. od 1.3.2015 do 27.2.2018.
/za 7- proti 0 – zdržal sa 0/
-

o žiadosti p. Kvetoslavy Karelovej z 9.6.2014, ktorá bola upravená a doplnená podaním zo 16.1.2015. Ide
o odkúpenie 186 m² pozemku, pôvodná parcela č. 461/11, z ktorej odčlenením geometrickým plánom
vznikla parcela č.461/36, katastrálne územie D.Krupá

(PRÍLOHA č. 5)
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá schvaľuje v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.
neskorš. predpisov, § 9a, ods.1, pís. c) a ods.2 zámer predaja majetku obce priamym predajom –pozemok
parc.č. 461/36, k. ú. Dolná Krupá vo výmere 186 m². Parcela č. 486 /36 vznikla odčlenením z pôvodnej parcely
č.461/11, k.ú. Dolná Krupá na základe geometrického plánu č.28/2014 z 24.9.2014. Cena pozemku bude určená
znalcom podľa osobitného predpisu.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
-

o žiadosti Zuzany Cesnekovej, týkajúcej sa zámeny pozemku parc. č. 461/37 za pozemky parc. č.232/3
a č.236/2, ktorú zároveň prečítal.
(PRÍLOHA č.6)

Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá schvaľuje zverejnenie zámeru na zámenu nehnuteľného majetku
obce z dôvodu osobitného zreteľa v znení:
Obec Dolná Krupá na základe §9a, ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer zameniť nehnuteľný majetok – pozemok parc. č. 461/37, k.ú. Dolná Krupá s výmerou 30
m², ktorý vznikol odčlenením z parcely č. 461/11 k.ú. Dolná Krupá geometrickým plánom č.30/2014
z 26.2.2015 a je vlastníctvom Obce Dolná Krupá, LV č.1400 za pozemky parc. č. 232/3 ( vzniknutý z parc.č.
232/2) s výmerou 18 m² a parc.č. 236/2 (vzniknutý z parc.č. 236/2) s výmerou 12 m² v k.ú. Dolná Krupá,
ktoré sú výlučným vlastníctvom Zuzany Cesnekovej, LV č.2972. Obec má zámer zameniť pozemok
z dôvodu osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že zámenou vznikne obci priestor na
dobudovanie chodníka, ktorý teraz končí pri cintoríne. Týmto sa zároveň odsunie oplotenie stavebného
pozemku p.Zuzany Cesnekovej do bezpečnej vzdialenosti od miestnej komunikácie. Zamieňané pozemky sú
susediace.
Uznesenie bolo schválené viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.
/za 7- proti 0 – zdržal sa 0/
-

o žiadosti DHZ v Dolnej Krupej o prenájom priestorov hasičskej zbrojnice bez úhrady nájmu a o žiadosti
na bezplatný prenájom hasičskej techniky,
(PRÍLOHA č. 7,8)

Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá schvaľuje zverejnenie zámeru na prenájom budovy hasičskej
zbrojnice z dôvodu osobitného zreteľa v znení:
Obec Dolná Krupá v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. neskorších predpisov, § 9a, ods.8,
písm. e) zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok – budovu požiarnej zbrojnice, Družstevná 669/6,
Dolná Krupá do prenájmu bez úhrady nájomného na dobu troch rokov Dobrovoľnému hasičskému zboru
Dolná Krupá. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca bude budovu používať v súvislosti s výkonom
svojej činnosti zameranej na ochranu životov, zdravia a majetku občanov pred požiarmi a živelnými
pohromami.

/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá schvaľuje zverejnenie zámeru na bezplatný prenájom hasičskej
techniky z dôvodu osobitného zreteľa v znení:
Obec Dolná Krupá v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. neskorších predpisov, § 9a, ods.8,
písm. e) zverejňuje zámer prenajať hnuteľný majetok – hasičskú techniku do prenájmu bez úhrady
nájomného na dobu troch rokov Dobrovoľnému hasičskému zboru Dolná Krupá.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca bude hasičskú techniku používať v súvislosti s výkonom svojej
činnosti zameranej na ochranu životov, zdravia a majetku občanov pred požiarmi a živelnými pohromami.
/za 7- proti 0 - zdržal sa 0/
- o žiadostiach JUDr. Petra Juhása o súhlas na zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 4816 (cesta)
bezodplatne a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z dôvodu umiestnenia
elektroenergetického zariadenia - VN káblovej prípojky a taktiež z dôvodu umiestnenia kanalizačného
potrubia – výtlak z ČOV,
(PRÍLOHY č.9,10)
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena z dôvodu umiestnenia elektroenergetického zariadenia, VN káblovej prípojky pre stavbu
IBV Potôčky II. Dolná Krupá cez pozemok parc.č.4816, register KN C o výmere 14 527 m² - zastavaná
plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Dolná Krupá, IČO 00312398 v prospech oprávnenej právnickej osoby
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518 bezodplatne.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena z dôvodu umiestnenia kanalizačného potrubia – výtlak z ČOV pre stavbu IBV Potôčky II.
Dolná Krupá cez pozemok parc.č.4816, register KN C o výmere 14 527 m² - zastavaná plocha a nádvorie vo
vlastníctve Obce Dolná Krupá, IČO 00312398 v prospech súčasného investora JUDr. Petra Juhása
a budúceho vlastníka a prevádzkovateľa vodohospodárskeho zariadenia bezodplatne .
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- o žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava o uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena z titulu umiestnenia elektroenergetickej staby. Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie
vecných bremien bola schválená uznes.OZ č.51/2013 zo 14.6.2013,
(PRÍLOHA č.11)
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena ev.č. oprávneného:
15/65/L13.0303.12.0001/VB z titulu umiestnenia elektroenergetickej stavby v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., Bratislava.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- o každoročnej povinnosti uskutočniť auditorské overenie účtovnej závierky obce – na jej uskutočnenie
navrhol firmu Ekopraktik, s.r.o., Trnava,
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na overenie účtovnej závierky Obce Dolná Krupá za r. 2014 firmu
Ekopraktik, s.r.o., Trnava
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/
- o potrebe určiť ďalšieho sobášiaceho z dôvodu dočasnej PN zástupcu starostu – navrhol poslanca Mgr.
Mareka Horvátha
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ďalšieho sobášiaceho – poslanca Mgr. Mareka Horvátha
/za 7 - proti 0 - zdržal sa 0/

- starosta ďalej informoval, že investičné akcie a obstaranie dlhodobého majetku, ktoré boli zahrnuté do
rozpočtu na roky 2015 až 2017 treba ešte uznesením obecného zastupiteľstva schváliť, nakoľko ide
o nadobúdania a zhodnocovanie majetku obce
Uznesenie č. 28/2015
OZ schvaľuje v r. 2015 až 2017 realizáciu investičných akcií: vybudovanie zberného dvora v obci Dolná
Krupá, obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho strediska a rekonštrukcia
kultúrneho strediska, obstaranie projektovej dokumentácie a následne rozšírenie sociálnych zariadení
v budove MŠ, obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov a miest. komunikácií a ich
rekonštrukcia na ul. Podhájska (podľa finančných možností rozpočtu obce), prípravná dokumentácia
a vybudovanie det. ihriska v obci, zakúpenie sporáka do školskej jedálne.
- starosta predložil Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Dolná Krupá,
účinného od 1.1.2013, aby poslanci na svojom 1. riadnom zasadnutí posúdili, či ho ponechajú bez zmien
alebo navrhnú zmenu. Prítomní poslanci sa jednotlivo vyjadrili, že poriadok odmeňovania nebudú meniť.
Uznesenie č. 29/2015
OZ odporúča obecnému úradu ponechať Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce
Dolná Krupá, účinný od 1.1.2013 na ďalšie obdobia bez zmien.
- starosta informoval, že 14.3.2015 sa uskutoční uvítanie detí do života a poďakoval poslancom za prípravu
Silvestrovského stretnutia občanov pri kapustnici.
k b o d u 7:
Starosta obce otvoril diskusiu:
-Mgr. Lehotová: informovala sa na dôvod rozkopávky miestnej komunikácie v Hoštákoch.
-starosta: Tavos a.s. Trnava odstraňovala poruchy na vodovodnom potrubí.
-Mgr. Anetta: predniesol žiadosť Poľovníckeho združenia TRI HÁJE Krupá o zriadenie svojej rubriky
v sekcii „Voľný čas“ na webovej stránke obce. Ďalej uviedol, že na MDD, by zabezpečil deťom v základnej
škole ukážku policajného zásahu.
-starosta: administrátor webovej stránky obce bude požiadaný, aby zabezpečil zriadenie tejto rubriky.
Zároveň uvítal zorganizovanie ukážky pre deti pri príležitosti MDD.
- K. Baránek: uviedol, že dňa 2.4.2015 mu bude udelené vyznamenanie Zaslúžilý člen dobrovoľnej požiarnej
ochrany.
- na konci ul. J. Dopjeru betónové zábrany bránia otáčaniu automobilov, či by bolo možné zistiť, na akých
pozemkoch sú umiestnené , či na súkromných alebo obecných, pri moste cez potok,- Školská ul. je v tesnej
blízkosti elek. vedenia haluz z topoľa. Na verejných priestranstvách sa nachádzajú po psoch, ktorých občania
venčia, výkaly.
-starosta: pozemky, na ktorých sú umiestnené zábrany budú identifikované, na predmetnú haluz boli
niekoľkokrát upozornení pracovníci Západoslovenskej distribučnej a.s. pracovisko Trnava, uvedená
spoločnosť bude upozornená aj písomne, podľa VZN č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania psov
v obci ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť, táto povinnosť bude pripomenutá občanom vyhlásením v obecnom rozhlase.
-Mgr. Dekan: pozval prítomných na stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 7.3.2015 v Kultúrnom
stredisku, oznámil že OŠK tohto roku obnoví bežeckú súťaž Krupanská dvadsiatka, ďalej podal návrh, aby
cena za prenájom 1 hod. multifunkčného ihriska pri hre tenis bola 5€ s osvetlením a 3€ bez osvetlenia a za
každú začatú polhodinu nájmu 2,50 € resp. 1,50€.
- starosta: treba zmeniť dodatkom organizačný poriadok prevádzky multifunkčného ihriska v areáli OŠK
Dolná Krupá v bode 3, kde sú uvedené sadzby za prenájom,
- Ing. Totka: či budú rozmiestnené v rámci jarného upratovania v obci veľkoobjemové kontajnery
a nezabudnúť na Deň zeme – vyhlásiť, aby občania urobili poriadok vo svojom okolí,
-starosta: v apríli budú tak, ako každoročne kontajnery v obci rozmiestnené.
- PhDr. Korchová: keď zabezpečovací systém signalizuje v nočných hodinách narušenie budovy MŠ, má
obavy ísť budovu skontrolovať, informovala, že v areáli ZŠsMŠ bude položený optický kábel za účelom
pripojenia školy na vysokorýchlostný internet.
-Mgr. Anetta: treba preveriť možnosť pripojenia zabezpečovacieho systému na pult centrálnej ochrany PZ
SR.

Uznesenie č. 30/2015
OZ schvaľuje dodatok k organizačnému poriadku prevádzky multifunkčného ihriska v areáli OŠK Dolná
Krupá, ktorým sa menia ceny prenájmu: ceny za prenájom 1 hod. multifunkčného ihriska pri hre tenis 5€
s osvetlením a 3€ bez osvetlenia a za každú ďalšiu začatú polhodinu nájmu 2,50 € resp. 1,50 €.
(PRÍLOHA č.12)
k b o d u 8:
Starosta obce predniesol návrh uznesenia zo zasadnutia OZ.
/za 7 - proti 0 - zdržal sa – 0/
k b o d u 9:
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.
Overovatelia: PhDr. Monika Korchová ...............................
Mgr. Juraj Anetta

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

Dolná Krupá, 2.marec 2015
Zapísala: Ing. Katarína Kozáková
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Prezenčná

listina

zo zasadania Obecného zastupiteľstva Dolná Krupá
konaného dňa: 27.02.2015 v zasadačke OCÚ Dolná Krupá
Zoznam poslancov:
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priezvisko a meno:
. Anetta
Baránek Klement
Dekan Marek,
. Horváth
Korchová
Lehota Stanislav

7.
8.
. 9.

Hlavný kontrolór:
Ing. Mária Vadovičová

.~....~

Starosta obce:
Ing. Teofil Mihalovič

...... ~.
/

Hostia
Meno a priezvisko:

podpis:
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