
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 

 dňa 10.12.2015 
o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kľaku 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 12 

Prítomní : Ľuboš Haring – starosta obce 

                 Ľudmila Mesiariková, Michal Sestrenek, Miroslava Vajdová, Tibor Zúbek a  

                 Viera Zúbeková -  poslanci obecného zastupiteľstva  

                 Anna Prôčková – kontrolórka obce                                                                                   

Občania : - 

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu, overovateľov, zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia OZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročnému rozpočtu obce na roky 

2016-2018 

5. Úprava finančného rozpočtu obce na rok 2015 

6. VZN /návrh/ obce Kľak č. 2/2015 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kľak 

7. VZN /návrh/ obce Kľak č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 

8. VZN /návrh/ obce Kľak č. 4/2015 o miestnych daniach na rok 2016 

9. VZN /návrh/ obce Kľak č. 5/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 

10. VZN /návrh/ obce Kľak č. 6/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov v obci Kľak počas kampaní pred konaním volieb 

11. Finančný rozpočet obce Kľak na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017-2018 

12. Návrh na zrušenie dlhu na miestnom poplatku za KO a DSO 

13. Rôzne : 

- spomienkové zhromaždenie 

- plánované aktivity a podujatia 

14. Interpelácie poslancov OZ a občanov obce 

15. Návrh prijatých uznesení 

16. Ukončenie zasadnutia OZ 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ : : riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta 

obce Ľuboš Haring, podľa §-u 12, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Haring, 

ktorý privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 

/celkový počet poslancov 5/ a zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a prijatých uznesení zo zasadnutia 

OZ : starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia  a požiadal ich 

o návrhy a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu a program 

rokovania  OZ jednohlasne schválili v počte bodov 16. Za zapisovateľku zasadnutia OZ 

určil starosta obce Renátu Luptákovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení 

: Tibor Zúbek a Miroslava Vajdová. 



 
Uznesenie č. 64/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 16 
určuje 
zapisovateľa : Renátu Luptákovú, overovateľov prijatých uznesení a zápisnice : Tibora 
Zúbeka a Miroslavu Vajdovú. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 
Za : 5   /proti:0, zdržal sa : 0/ 

 

3. Kontrola plnenia uznesení – vyjadrenie overovateľov zápisnice z OZ : kontrolu 

plnenia uznesení previedol starosta obce, konštatoval, že dňa 29.10.2015 boli prijaté 

uznesenia od č. 51/2015 po č. 63/2015, ktoré boli starostom obce podpísané. Uzn.č. 

53/2015 bralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 

3.štvrťrok 2015. Uznesenie č. 54/2015 – schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2015 

v zmysle rozpočtového opatrenia č. 3/2015, uznesenie č. 55/2015 schválilo smernice 

BOZP.  Uznesenie č. 56/2015 bralo na vedomie informáciu o mies.komun. pri rodinnom 

dome s.č. 88 – Boháčovci, starosta obce informoval, že opakovane tam došlo 

k zamedzeniu prejazdu vozidiel, rodina Boháčová bránila prejazdu vlastníkom p. 

Pavlíkovi zaparkovaným osobným automobilom pre rod.domom, následne bola 

privolaná hliadka PZ SR a celú situáciu rieši obvodný úrad PZ SR Žarnovica, ďalej 

starosta uviedol, že bola zaslaná žiadosť obce na Dopravný inšpektorát o riešenie stavu 

danej situácie. Uznesenie č. 57/2015 schválilo poskytnutie finan.príspevku na 2.polrok 

2015 na dieťa navštevujúce záujmovú činnosť v ZŠ s MŠ Župkov. Uznesenie č. 58/2015 

schválilo VZN obce Kľak č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci. Uznesenie 

59/2015 schválilo uzatvorenie zmluvy s ENVI – PAK, Bratislava a poverilo starostu 

obce podpísaním zmluvy – vybavené. Uznesenie č. 60/2015 bralo na vedomie zoznam 

neplatičov daní a poplatkov a určilo zaslanie výzvy neplatičom. Uznesenie č. 61/2015 

určilo inventarizačné komisie. Uznesenie č. 62/2015 schválilo projektové zámery do 

dokumentu stratégia miestneho rozvoja- do finančného plánu na roky 2014-2020. 

Uznesenia brali na vedomie a schvaľovali  – starosta obce konštatoval, že všetky 

uznesenia boli splnené. 

 
Uznesenie č. 65/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
kontrolu plnenia uznesení č. 51-63/2015 prijatých OZ dňa 29.10.2015 a vyjadrenie 
overovateľov zápisnice z rokovania OZ dňa 29.10.2015. 
Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

Za : 5           /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Kontrolórka obce Anna Prôčková predniesla správu – stanovisko kontrolóra k návrhu    

finančného rozpočtu na rok 2016, ktorý je záväzný a k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 

2018, ktorý je výhľadový. Konštatovala, že v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej 

od 29.11.2013 sa obec Kľak s počtom obyvateľov do 2000 rozhodla neuplatňovať 

programy. Kontrolórka požiadala poslancov o ich pripomienky k jej stanovisku.  

Tibor Zúbek – konštatoval, že stanovisko je vypracované na vysokej úrovni a návrh je 

jasný. 



Miroslava Vajdová – aký je termín na použitie financií na revitalizáciu pamätníka SNP. 

Starosta obce – termín použitia je do 31.3.2016. 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne vzali na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce. 
           Uznesenie č. 66/2015 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            berie na vedomie   

            stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kľak na roky    

            2016-2018.                      

            Všetkých poslancov: 5 

Prítomných : 5 

Za : 5        /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

5. Úprava finančného rozpočtu obce na rok 2015 
Úpravu rozpočtu predložila v zmysle rozpočtového opatrenia č. 4/2015 pracovníčka 

obce R. Luptáková, ktorá presne špecifikovala upravený návrh rozpočtu podľa položiek 

a kapitol. Úprava bola vykonaná nasledovne : bežné príjmy – 95.925 €, bežné výdavky 

– 81.742,- €, finančné operácie – 1 €, kapitálové výdavky – 1 €. Starosta obce 

informoval, že rekonštrukcia pamätníka sa nezrealizovala v roku 2015 a z toho dôvodu 

došlo k úprave rozpočtu, použitie financií je do 31.3.2016. 

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015 v 

časti bežné príjmy, bežné výdavky, finančné operácie, kapitálové výdavky v zmysle 

rozpočtového opatrenia č.4/2015 a prijali uznesenie :  

           Uznesenie č. 67/2015 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
              schvaľuje 

              zmenu rozpočtu obce na rok 2015 podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových             

             pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   

             zmien a doplnkov,  presunom v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu medzi   

             jednotlivými položkami, kapitálové príjmy a výdavky na základe prijatého rozpočtového  

             opatrenia č.4/2015 /v prílohe uznesenia/. 

           Všetkých poslancov : 5 
Prítomných : 5 

Za : 5              /proti : 0, zdržali sa: 0/ 

 

6. VZN obce Kľak č. 2/2015 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kľak 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 2/2015, pričom uviedol, že návrh 

VZN je vypracovaný v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o doplnení 

niektorých zákonov. V zmysle zákona pribudli aj niektoré nové komodity, ktoré sa budú 

zbierať – drobný stavebný odpad /sadzba bude určená na kg zbieraného odpadu a z toho 

dôvodu sa bude vážiť/ a zber jedlých olejov. Poslanci OZ obdržali k bodu programu 

písomný materiál a v zmysle neho sa informovali : 

Michal Sestrenek – kto prispeje obci na zakúpenie váhy, obec bude stratová 

Tibor Zúbek – konštatoval, že ide o ďalšie zaťaženie obce, ďalej sa informoval ako sa 

bude DSO zbierať – na dvore pri ZŠ 

Starosta obce – separovaný zber bude zmluvne zabezpečený so spoločnosťou ENVI-

PAK, BA a Mestským podnikom služieb Žarnovica. Na zber DSO budú pristavené 

kontajnery, zber sa vykoná v areáli bývalej školy a po naplnení budú odvezené 

zberovou spoločnosťou z obce. 

Tibor Zúbek – vykonanie zberu DSO aspoň bude viesť k tomu, že občania nebudú DSO 

odvážať do lesa a vytvárať čierne skládky, naučia sa separovať. 



           Obecné zastupiteľstvo jednohlasne prijalo 

          Uznesenie č. 68/2015 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
          prerokovalo  
          návrh VZN obce Kľak č. 2/2015 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kľak 
          sa uznáša  
          na vydaní VZN obce Kľak č.2/2015 o nakladaní s KO a DSO na území obce Kľak 
          doporučuje starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č.          
          2/2015 na úradnej tabuli obce 11.12.2015. 
          Všetkých poslancov : 5 
          Prítomných : 5 
           Za : 5          /proti : 0, zdržali sa : 0/  

 

7. Návrh VZN obce Kľak č. 3/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016 

Návrh VZN č.3/2015 a sadzieb predložil starosta obce. Informoval  poslancov, že návrh 

VZN je vypracovaný bez zmien oproti roku 2015 to znamená, že v roku 2016 sa 

nepočíta so zvýšením sadzby dane z pozemkov.  Daň zo stavieb taktiež podľa návrhu 

zostáva nezmenená. Zníženie dane navrhuje ponechať:  pre rok 2016 podľa možností 

uplatnenia § 17 v zmysle zák. - 30% úľavu na dani z pozemkov u daňovníkov, ktorí 

dosiahli vek 70 rokov a zníženie 30% u dani zo stavieb u daňovníkov, ktorí dosiahli vek 

70 rokov. Starosta obce požiadal poslancov o ich vyjadrenia a návrhy. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a jednohlasne súhlasili s návrhom VZN o dani z 

nehnuteľnosti na rok 2016.  

           Uznesenie č. 69/2015 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
             prerokovalo  

             návrh VZN obce Kľak č. 3/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2016 

             sa uznáša  

             na vydaní VZN obce Kľak č. 3/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2016 

             doporučuje 

             starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 3/2015  na úradnej                 

             tabuli obce 11.12.2015. 

             Všetkých : 5 

 Prítomných : 5 

 Za : 5      /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

8. Návrh VZN obce Kľak č. 4/2015 o miestnych daniach na rok 2016 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 4/2015, pričom uviedol aké druhy 

daní sa v obci vyberajú a informoval o výške sadzieb v tomto VZN, ktoré navrhuje 

ponechať bez zmien, aké bolo v roku 2015. Zníženie : vlastník psa ZŤP o 60%, vlastník 

psa nad 70 rokov o 20 %. Oslobodenie : súp.č.17 a 109. Poslanci nemali žiadne 

pripomienky a návrh VZN jednohlasne schválili. 

           Uznesenie č. 70/2015 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
            prerokovalo  

            návrh VZN obce Kľak č. 4/2015 o miestnych daniach na rok 2016 

            sa uznáša 

            na vydaní VZN obce Kľak č. 4/2015 o miestnych daniach na rok 2016 

            doporučuje 

            starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 4/2015 na úradnej        



            tabuli obce 11.12.2015. 

           Všetkých : 5 
           Prítomných : 5 
           Za : 5       /proti : 0, zdržali sa : 0/ 
 

9. Návrh VZN obce Kľak č. 5/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 5/2015, pričom uviedol, že sadzba 

poplatku je v návrhu uvedená ako aj v roku 2015, ale prepočítaná nakoľko je priestupný 

rok 2016 a má 366 dní : výška poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

0,03418 eur za osobu a kalendárny deň, čo na rok 2016 predstavuje výšku 12,51 eur 

(0,03418 x 366 dní).  Sadzba dane pre množstevný zber je navrhnutá 0,018 €/1 l 

kom.odpadu a pribudla nová sadzba za DSO a to vo výške 0,078 € za kilogram DSO. 

Ďalej starosta obce oboznámil poslancov aká je suma vybraná na poplatku za 

komun.odpady a drobné stav.odpady a aká je suma uhradená za zvoz komun.odpadov 

z obce. Informoval, že obec má uzatvorenú zmluvu s Mestským podnikom služieb 

Žarnovica. Starosta obce požiadal poslancov OZ o ich vyjadrenia a návrhy : 

Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom  VZN a prijali uznesenie : 

           Uznesenie č. 71/2015 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
            prerokovalo  

            návrh VZN obce Kľak č. 5/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za            

            komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 

            sa uznáša 

            na vydaní VZN obce Kľak č. 5/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za           

            komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 

            doporučuje  

            starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 5/2015 na úradnej tabuli      

            obce 11.12.2015. 

            Všetkých poslancov : 5 

 Prítomných : 5 

 Za : 5           /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

10. Návrh VZN obce Kľak č. 6/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov v obci počas kampaní pred konaním volieb  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 6/2015 a informoval, že VZN bolo 

vypracované v dôvodu blížiacich sa volieb do NR SR, ktoré sa budú konať 5.3.2016. 

VZN určuje presné podmienky umiestňovania plagátov a miesta, kde môžu byť plagáty 

počas kampaní umiestnené. Poslanci nemali žiadne pripomienky a návrh VZN 

jednohlasne schválili. 

           Uznesenie č. 72/2015 
           Obecné zastupiteľstvo v Kľaku  
            prerokovalo  

            návrh VZN obce Kľak č. 6/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov   

            v obci Kľak počas kampaní pred konaním volieb  

            sa uznáša 

            na vydaní VZN obce Kľak č. 6/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných   

            plagátov v obci Kľak počas kampaní pred konaním volieb 

            doporučuje 

            starostovi obce vyvesenie vydaného znenia VZN obce Kľak č. 6/2015 na úradnej        



            tabuli obce 11.12.2015. 

           Všetkých : 5 
           Prítomných : 5 
           Za : 5       /proti : 0, zdržali sa : 0/ 
 

11. Finančný rozpočet obce Kľak na rok2016 a viacročný rozpočet na roky 2017-2018 

Rozpočet obce predložila pracovníčka obce Renáta Luptáková, ktorá uviedla, že 

rozpočet fin. prostriedkov na rok 2016 sa zostavil podľa skutočnosti roku 2015 a bol 

doplnený o plánované aktivity – údržby na budovách v jednotlivých výdavkových 

položkách. Finančný rozpočet na rok 2016 je navrhnutý nasledovne: bežné príjmy – 

113.935 €, bežné výdavky – 123.935 € , finančné operácie príjmové – 15.000 €, 

kapitálové výdavky – 5.000 €, ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov 

podľa jednotlivých oddielov, skupín tried, položiek a podpoložiek. Rozpočet je 

plánovaný ako záväzný na rok 2016 a s výhľadom na roky 2017 a 2018. 

Poslanci OZ obdržali k bodu programu písomný materiál. Obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne prijalo : 

          Uznesenie č. 73/2015 
          Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 
           prerokovalo 

            návrh viacročného rozpočtu obce Kľak na roky 2016-2018, 

            schvaľuje  

            rozpočet obce na rok 2016 nasledovne: celkové príjmy – 128.935 €, celkové výdavky –               

            128.935 €, ako aj nasledovné použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých oddielov,   

            skupín tried, položiek a podpoložiek tak ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia, 

            schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2016-2018 bez programovej          

            štruktúry v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. účinnej od 29.11.2013 /počet obyvateľov do 2000/, 

            berie na vedomie rozpočet obce Kľak na roky 2017-2018 v členení podľa funkčnej   

            a ekonomickej klasifikácii. 

          Všetkých poslancov : 5 
          Prítomných : 5 
           Za : 5          /proti : 0, zdržali sa : 0/  

 
12. Návrh na zrušenie dlhu na miestnom poplatku za KO a DSO 

Predložil starosta obce, ktorý uviedol, že zrušenie dlhu na miestnom poplatku za KO 

a DSO navrhuje pre zomrelých Jolanu Zúbekovú a Pavla Lalíka vo výške 203,31 €. Dlh 

zomrelých nebol predmetom dedičného konania a z toho dôvodu by sa nemal preniesť 

na deti. Synovia určitú možnú časť dlhu uhradili. Požiadal poslancov o ich návrhy : 

Miroslava Vajdová – deti nemôžu za dlhy rodičov, súhlasí so zrušením dlhu 

Tibor Zúbek – súhlasí so zrušením dolhu 

Všetci poslanci jednohlasne schválili zrušenie dlhu a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 74/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje   

zrušenie dlhu na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

vo výške 203,31 € zomrelých : Jolana Zúbeková, Pavol Lalík, naposledy bytom Kľak 

č. 146. 

Všetkých : 5 

 Prítomných : 5 

 Za : 5       /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

 



13. Rôzne : 

- Spomienkové zhromaždenie : starosta obce informoval, že pozvánky boli 

pripravené firmou MISTRO Ostrý Grúň, boli podpísané a starostka obce Ostrý 

Grúň ich bude zasielať. Spomienkové zhromaždenie sa bude konať 24.1.2016 

so začiatkom v obci Kľak od 8.45 hod. do 9.15 hod. prezentácia, predpokladané 

ukončenie v obci Kľak o 10.15 hod. 

- Plánované aktivity a podujatia : rekonštrukcia sociálnych zariadení 

v kultúrnom dome – podľa možností dokončenie do 24.1.2016. Akcie : vianočné 

trhy, Mikuláš – 12.12.2016, Silvester – ukončenie roku 2015 – o občerstvenie 

bude postarané. 

             Uznesenie č. 75/2015 

            Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

            berie na vedomie  

            informáciu o konaní spomienkového zhromaždenia dňa 24.1.2016.  

 Všetkých : 5 

 Prítomných : 5 

 Za : 5       /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

Uznesenie č. 76/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

berie na vedomie  

plánované aktivity a podujatia.  

Všetkých : 5 

 Prítomných : 5 

 Za : 5       /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 

14. Interpelácie :  
Starosta obce informoval poslancov, že pán farár v spolupráci s firmou MISTRO vydajú 

vianočné noviny. 

Tibor Zúbek – pri rodinnom dome s.č. 100 je potrebné opraviť rozhlas, stĺp, ďalej 

doporučil upozorniť občanov na udržiavanie pozemkov – kosenie burín. 

Miroslava Vajdová – sa informovala, kde sa budú konať vianočné trhy . 

Starosta obce – podľa počasia, môžu byť vonku, ale aj v sále kultúrneho domu. 

Kontrolórka obce – konštatovala, že plat starostu sa vždy prerokováva 1 krát ročne 

a následne navrhla, zvýšenie platu starostu obce v mesiaci 12/2015 o sumu 200 €. 

Tibor Zúbek – jednoznačne súhlasí so zvýšením platu starostu obce, určite si odmenu 

zaslúži. 

Michal Sestrenek – samozrejme súhlasí. 

Všetci poslanci jednohlasne schválili starostovi obce zvýšenie platu o 200 € v mesiaci 

12/2015 a prijali uznesenie :  

Uznesenie č. 77/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kľaku 

schvaľuje  

odmenu starostovi obce Ľubošovi Haringovi za rok 2015 vo výške 200 €, určuje plat 

starostu obce za mesiac december 2015 vo výške 1.479,-€, 

určuje plat starostu obce od 01.01.2016 vo výške 1.279,- €.  

Všetkých : 5 

 Prítomných : 5 

 Za : 5       /proti : 0, zdržali sa : 0/ 

 



 

15.  Návrh na uznesenie 

             Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 64/2015 – 77/2015 poslanci        

             jednohlasne schválili. 

 

16. Záver :  

Starosta obce ukončil zasadnutie OZ o 20.10 hod., poďakoval všetkým prítomným za 

účasť na zasadnutí. 

  

 

 

Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria : pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte 

a ostatný pracovný materiál. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :                                                       

 

 

 

     Miroslava Vajdová                      

 

     Tibor Zúbek                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                            Ľuboš Haring 

                                                                                                             starosta obce 

 
 


