Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.04.2022
o 16:30 hod., v kancelárii Obecného úradu Malatíny.

Prítomní:
Počet poslancov:
Počet prítomných:
Neprítomný/-í:

podľa prezenčnej listiny
5
4
1

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny
Dokončovacie práce Zvonice – schválenie
Rozpočtové opatrenie 2/2022
Doručené podania
Rôzne
Záver

Rokovanie
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 16:30 hod., a viedol starosta obce Ing. Jaroslav
Podhorány. Privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom
č.369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní štyria
z piatich poslancov. Poslanci hlasovali o programe.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 13/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
I.
konštatuje, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
II.
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Malatíny v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny
5. Dokončovacie práce Zvonice – schválenie
6. Rozpočtové opatrenie 2/2022
7. Doručené podania
8. Rôzne
9. Záver

Zápisnica 14.04.2022

overovatelia: 1. Tomáš Hrnčiar

2. Martin Gejdoš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.04.2022
o 16:30 hod., v kancelárii Obecného úradu Malatíny.

Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Jaroslav Podhorány starosta obce určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú pracovníčku
obecného úradu a overovateľov zápisnice, poslancov Tomáša Hrnčiara a Martina Gejdoša.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 14/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
berie na vedomie určenie
a. zapisovateľa:
Ing. Zuzana Jašková
b. overovateľov zápisnice:
1. Tomáš Hrnčiar
2. Martin Gejdoš
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

3/ Kontrola plnenia uznesení
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 17.02.2022 na prvom tohtoročnom OZ, starosta obce Ing.
Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súlade s uznesením č. 4/1/2022 bol podpísaný Dodatok
č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku.
Ďalej informoval, že v súlade s uzneseniami OZ č. 6/1/2022 a č. 7/1/2022 prijatými na OZ dňa
17.02.2022 boli k žiadostiam p. Voláka a p. Feherpatakyho vydané Obcou Malatíny vyjadrenia, ktoré
im boli aj odoslané. Ďalej starosta informoval poslancov OZ o priebežnom plnení uznesenia týkajúceho
sa osvetlenia zástaviek PAD na hlavnej ceste. V rámci plnenia uznesenia č. 12/2/2022 prijatom na
mimoriadnom OZ dňa 28.02.2022, starosta obce informoval, že na území obce bola vyhlásená zbierka
materiálnej pomoci na pomoc Ukrajine v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou, ktorej
koordinátorom bol poslanec p. R.Kováč. Zbierka bola úspešná, vyzbieraná pomoc bola odovzdaná
Spišskej katolíckej charite. Zároveň sa starosta obce poďakoval všetkým občanom obce, ktorí sa do
zbierky zapojili. Zároveň uviedol, že ďalšie aktuálne informácie ohľadne pomoci občanom Ukrajine
bude prerokovaná v rámci bodu 8. Rôzne tohto zasadnutia OZ.
Zápisnica 14.04.2022

overovatelia: 1. Tomáš Hrnčiar

2. Martin Gejdoš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.04.2022
o 16:30 hod., v kancelárii Obecného úradu Malatíny.

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 15/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 07.12.2021.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha

x

Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

4/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o blížiacom sa ukončení funkčného
obdobia hlavnej kontrolórky obce Malatíny Bc. Gabriely Moravovej, ktoré pripadá na 30.06.2022.
Následne uviedol zákonné vymedzenia voľby. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania
voľby tak, aby sa voľba konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra. Vychádza to na mesiac jún t.j. 23.06.2022 alebo 28.06.2022. Kandidáti na funkciu hlavného
kontrolóra musia odovzdať svoju písomnú prihlášku na obecnom úrade najneskôr 14 dní pred konaním
voľby. To znamená, že pri navrhovaných termínoch volieb musia prihlášku podať najneskôr 09.06.2022
resp. 14.06.2022. Náležitosti prihlášky sú profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov obcou a písomný súhlas so
spracovaním osobných údajov. Pre nasledujúce funkčné obdobie je rozsah pracovného úväzku
hlavného kontrolóra 10%. Táto výška úväzku bola postačujúca pri predchádzajúcich funkčných
obdobiach HK, pričom sa vychádza z veľkosti obce a z jej finančných možnosti. Obecné zastupiteľstvo
volí hlavného kontrolóra na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na
vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo
umeleckú činnosť a na správu majetku vlastného alebo svojich maloletých detí.
Posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra vyhodnotí komisia, o čom spíše zápisnicu so zoznamom kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra. Je potrebné splnomocniť starostu obce na vymenovanie členov komisie, ktorá bude
posudzovať splnenie náležitostí jednotlivých prihlášok. Kandidáti, ktorí splnia podmienky na hlavného
kontrolóra budú pozvaní na zasadnutie OZ, na ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra. Voľba
kontrolóra môže byť tajná alebo verejná, je to na rozhodnutí poslancov OZ. Kandidáti na hlavného
kontrolóra môžu pred samotnou voľbou vystúpiť pred obecným zastupiteľstvom s vlastnou
prezentáciou. Potrebné je určiť časový rozsah tejto prezentácie. Čo sa týka samotnej voľby hlavného
kontrolóra, to rieši ust. § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení.

Zápisnica 14.04.2022

overovatelia: 1. Tomáš Hrnčiar

2. Martin Gejdoš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.04.2022
o 16:30 hod., v kancelárii Obecného úradu Malatíny.

Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obdržali poslanci v rámci materiálov na toto zasadnutie
OZ. Prebehla diskusia k podaným informáciám, v ktorej odznelo, aby poslanci mohli po prezentácii
jednotlivých kandidátov klásť im otázky. Následne bol bod programu prerokovaný.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 16/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. prerokovalo
návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce Malatíny na funkčné obdobie 2022-2028
II. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Malatíny na deň 23. júna 2022
III. určuje náležitosti písomnej prihlášky nasledovne
1. titul, meno priezvisko, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie písomností,
ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil)
2. profesijný životopis
3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.
330/2007 Z.z., o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)
5. písomný súhlas so spracovaním osobných poskytnutých osobných údajov podľa § 5 písm. a)
zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra obce Malatíny.
IV. schvaľuje
a. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním
b. rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok v rozsahu 10%
c. možnosť kandidátov na hlavného kontrolóra vystúpiť pred obecným zastupiteľstvom v deň
konania voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní max. 5 minút v poradí v akom boli doručené
prihlášky; poslanci môžu po prezentácii klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného
kontrolóra
d. prílohu č. 1 – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia
V. splnomocňuje
starostu obce Malatíny na vymenovanie členov komisie, ktorá posúdi splnenie náležitostí doručených
prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v súlade s bodom III. tohto
uznesenia.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Zápisnica 14.04.2022

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

overovatelia: 1. Tomáš Hrnčiar

1

2. Martin Gejdoš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.04.2022
o 16:30 hod., v kancelárii Obecného úradu Malatíny.

5/ Dokončovacie práce Zvonice - schválenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ, že v najbližšej dobe dôjde k realizácii
rekonštrukcie Zvonice, na ktorú bol obci schválený nenávratný finančný príspevok od PPA. Pripomenul
poslancom, že po realizácii prvej fázy rekonštrukcie objektu je pre účely jeho kompletnej rekonštrukcie
nevyhnutné zrealizovať aj dokončovacie práce, ktoré pôvodná projektová dokumentácia z roku 2019
nezahŕňala. Jedná sa najmä o odvodnenie a odizolovanie stavby s jej okopaním, potrebné
hydroizolačné nátery a zemné práce súvisiace s úpravou okolia. Po konzultácii s odborníkmi na základe
obhliadok by bolo potrebné zrealizovať aj tieto práce, aby bola rekonštrukcia kompletná. Uviedol, že
na základe prerokovaní na predchádzajúcich zasadnutiach OZ boli oslovení viacerí zhotovitelia, ktorí
by boli schopní a ochotní uskutočniť dokončovacie práce Zvonice. Uviedol, že je náročné nájsť
zhotoviteľa na čiastkové práce takéhoto malého rozsahu. Taktiež poukázal na súčasné ceny stavebných
prác a materiálov. Starosta obce predložil poslancom ponuky na dokončovacie práce zvonice. Následne
prebehla vo veci diskusia, v ktorej sa všetci prítomní poslanci zhodli, že ak sa máme pustiť do
rekonštrukcie tak nech je už zrealizovaná kompletne so všetkým a teda aj s odvodnením, zemnými
prácami a úpravou okolia. Taktiež odznelo, že v budúcnosti by bolo potrebné obnoviť aj zvon v zvonici.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 17/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. prerokovalo
dokončovacie práce Zvonice, ktoré je nevyhnutné zrealizovať po dokončení prvej fázy rekonštrukcie
objektu
II. schvaľuje
dokončovacie práce Zvonice, ktoré je nevyhnutné zrealizovať po dokončení prvej fázy rekonštrukcie
objektu v sume do 13 000,- EUR v súlade s RO č. 1/2022 schváleným uznesením OZ č. 5/1/2022
III. poveruje
starostu obce na zabezpečenie dokončovacích prác Zvonice.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

6/ Rozpočtové opatrenie 2/2022
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2022
vypracované Ing. Jurajom Brziakom zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš, podľa
prílohy. Následne poslanci rozpočtové opatrenie prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 18/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zápisnica 14.04.2022

overovatelia: 1. Tomáš Hrnčiar

2. Martin Gejdoš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.04.2022
o 16:30 hod., v kancelárii Obecného úradu Malatíny.

I. prerokovalo
návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022
II. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2022 podľa prílohy
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

7/ Doručené podania – cenová ponuka na uloženie frézovaného asfaltového betónu
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenej cenovej ponuke od
spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., na pokládku frézovaného asfaltového betónu
(tzv. asfaltový výfrez alebo asfaltový recyklát) v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou štátnej cesty
I.triedy I/18, ktorú má realizovať práve táto spoločnosť. Uviedol, že asfaltový výfrez je po kvalitatívnej
stránke vhodným materiálom na rekonštrukciu miestnych komunikácií v našej obci a ponúkaná cena
za pokládku je pre obec z finančného hľadiska výhodná. Následne sa poslanci OZ oboznámili
s predloženou cenovou ponukou. V diskusii, ktorá prebehla odznelo nasledovné: nie je zrejmý termín
rekonštrukcie štátnej cesty a teda nie je možné bližšie stanoviť ani termín pokládky recyklátu v obci; je
potrebné vytypovať cesty v obci, ktoré by sa takýmto spôsobom opravili; bolo by vhodné urobiť
obhliadku takto opravených ciest v niektorej z blízkych obcí alebo miest. Diskusia bola ukončená
všeobecnou zhodou prítomných poslancov, že v prípade ak dôjde k rekonštrukcii štátnej cesty I/18
a pokládka recyklátu v našej obci bude aktuálna, o veci bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 19/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
berie na vedomie
informáciu starostu obce o predloženej cenovej ponuke od spoločnosti Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, spol. s r.o., na pokládku frézovaného asfaltového betónu v súvislosti s plánovanou
rekonštrukciou štátnej cesty I.triedy I/18.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4
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Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

overovatelia: 1. Tomáš Hrnčiar

1

2. Martin Gejdoš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.04.2022
o 16:30 hod., v kancelárii Obecného úradu Malatíny.

8/ Rôzne
V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:
Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
- v obci sa pred Veľkonočnými sviatkami uskutočnilo zametanie ciest
- prebieha oprava drevených krížov na cintorínoch
- v súvislosti s vojnou na Ukrajine: v obci je ubytovaných 28 občanov Ukrajiny z toho 15 detí, ktorí majú
štatút „odídenec“ resp. požiadali o „dočasné útočisko“. Obecný úrad komunikuje ako s ubytovateľmi
odídencov, tak aj s Okresným úradom v Liptovským Mikuláši a ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši, aby sa
všetky potrebné informácie, možnosti pomoci a povinnosti dostali k odídencom aj ubytovateľom.
Zároveň sa starosta obce poďakoval všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na pomoci občanom
Ukrajiny, či už materiálnou pomocou alebo ubytovaním. V tejto súvislosti vyzdvihol aktivitu kultúrnej
komisie.
- z dôvodu prebiehajúcej vojny na Ukrajine a s tým súvisiace nové a nepredvídané výdavky Ministerstvo
financií SR pozastavilo zverejnenie výzvy na predkladanie dotácií v tomto roku. Takže nie je možné
čerpať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu napr. na obnovu obecnej infraštruktúry a ciest.
Starosta pripomenul, že v r. 2021 bolo čerpanie financií tiež pozastavené - z dôvodu COVID-19.
- pri príležitosti Dňa zeme bude v obci v sobotu dňa 23.04.2022 od 09:00 hod., prebiehať tradičná
brigáda s občerstvením v spolupráci s komisiou bytovou, stavebnou a životného prostredia; v obci
budú pristavené veľkoobjemové kontajnery a taktiež prebehne zber elektroodpadu; informácia
o brigáde bude zverejnená na stránke obce a vyhlásená v miestnom rozhlase; v prípade nepriazne
počasia sa brigáda presunie na iný termín.
- k činnosti obecného úradu starosta obce podal poslancom OZ nasledovné informácie: zrealizovalo sa
vyraďovacie konanie a správa registratúry obecného úradu; bola vykonaná kontrola Okresnej
prokuratúry Liptovský Mikuláš, ktorá nenašla nedostatky v činnosti OcÚ; od apríla majú samosprávy
novú zákonnú povinnosť - zverejňovanie zmlúv v CRZ; aktualizujú sa jednoduché svojpomocné kryty
CO v obci; rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom budú distribuované začiatkom mesiaca máj.
- v súlade so zákonom o obecnom zriadení sa pripravujú nové VZN, ktoré budú schvaľované na
júnovom zasadnutí OZ
Martin Gejdoš, poslanec OZ:
- otvoril tému príspevku obce na podporu akcie Beh Dolinkami
- informoval sa ohľadne lavičiek v obci
- poukázal na poškodenie cesty v Nižných Malatínach, k čomu starosta obce uviedol, že uvedené už
riešil podnetom na správcu štátnej cesty a ten to rieši s vlastníkom pozemkov.
Následne prebehla k podaným informáciám a k navrhnutým témam diskusia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 20/3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
berie na vedomie
podané informácie a návrhy starostu obce Malatíny a poslancov OZ

Zápisnica 14.04.2022

overovatelia: 1. Tomáš Hrnčiar

2. Martin Gejdoš

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.04.2022
o 16:30 hod., v kancelárii Obecného úradu Malatíny.

Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

9/ Záver
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 19:00 hod.
Zapisovateľka:
Overovatelia:

Ing. Zuzana Jašková
1. Tomáš Hrnčiar
2. Martin Gejdoš

Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce
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overovatelia: 1. Tomáš Hrnčiar

2. Martin Gejdoš

