
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VOJANY 

ZÁPISNICA 

Z ôsmeho zasadnu tia Obecného zastupiteľstva Obce Vojany, konaného diía 13.08.20 14 o 18.30 hodine 
v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Zasadnutie bolo zvolané starostom obce podl'a § 13 

ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Prítomní: 
Poslanci obecného zastupitel'stva a prizvaní podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina tvorí prílohu 

zápisnice. 

Program: 

l . Otvorenie 
2. Vo l'ba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení 
4. Správy hlavného kontrolóra: Následná kontrola účtovných dokladov l.štVIi'rok 2014, Následná 
kontrola odmeľíovania volených orgánov obce Vojany 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na 2.polrok 201 4 
6. Modemizácia obecnéh(' rozhlasu 2014 
7. Výkon funkcie sta!OStL: obce na volebné obdobie 2014 - 2018 

Počet poslancov OZ :::: [,-:;.; Vojany na volebné obdobie 2014 - 201 8 
8. Správa jednotlivých komisií OZ Vojany 
9. Rekonštrukcia a moderni zácia verejného osvetlenia v obci Vojany 
l O. Záznam o výsledku mimoriadnej následnej finančnej kontroly- MŽP SR 
ll. Projekt "Rekonštrukcia systému na odvádzanie dažďových vôd vo Vojanoch v roku 20 15" 
12. Záver 

K bodu číslo l -Otvorenie 

Starosta obce privítal prítomných a informoval poslancov, že poslanci Zoltán Béreš a MUDr. 
Michal Varga ospravedlnili svoju neúčasť a Gabriel Franko sa dostaví na zasadnutie neskôr. 
Starosta obce vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ schvaľuje programu zasadnut za obecného zastupitel:~tva uskutočneného dňa l 3. augusta 2014. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 4 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 4 l Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč l 
proti O, zdržal srr O 

18.33 Franko sa dostavil na zasadnutie 

K bodu číslo 2 - Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: Gabriel Fran o a Ladislav 
Jakub. 
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Starosta ohc<' dal h laso"ať o n ::~ s l cd o\'n om ná\' d i u uznesenia: 
OZ sclimľuje ncín'iwní ko111isiu v nus/e,/omom z/o::ení: (juhri<!l Franko a l.udisltll' Jakub. 
v)ís!edok hlasovania. prezentoval i su 5 poslanci UL 

Hlasovanie: za 5 l Franko. Jakub, Kar k. Kas::onl'i. !.u ká č l 

proti O, zdr;.al sa (} 

K bodu čís lo 3 - Ko ntrola uznesení 

Zo ltán Ka rk prečítal vynesené uznesenia zo di'la 24.6.20 14 od 58 po 68. 
Ferdinánd Kaszonyi prečítal vynesené uznesenia zo diía 2.6.2014 od 69 po 75 . 

Hlavný kontrolór upozornil obecné zastupitel'stvo, že uznesenie č. 74 nebolo schválené preto 
netreba očíslovať a uviesť medzi schválenými . Uznesenie treba preč iarkiluť a č. 74 bude vynechané. 

Starosta obec predložil a prečítal Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva zo 
dň a 24 .6.2014 číslo 67 z dôvodu, že sa domnieva, že uvedené uznesenie odporuje zákonu a je pre obec 
aj zjavne nevýhodné. 
Hlavný kontrolór - starosta pozastavil výkon uznesenia, ak poslanci chcú jednať znova o tomto 
uznesení a znovu schváliť uvedené uznesenie oni majú dať návrh na prijatie uvedeného uznesenia ale 
potrebujú trojpätinovú väčšinu na schválenie. 
Jakub - navrhuj e zaradiť jednanie o uznesení č. 67 do programu nasledujúceho zasadnutia. 

Sta r·osta obce d a l hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ schval'uje zaradenie do programu nasledujúceho zasadnutia bod: Jednanie o uznesení č. 67. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 3 l Franko, Jakub, Kaszony i, / 
proti O, zdržal sa 2 !Kark , Lukáč/ 

~-:_ bodu číslo 4 - Správy hlavného kontrolóra: Násled ná kontrola účtovných dokladov !.štvrťrok 
201 4, Následná kontrola odmeňovania volených o rgánov obce Voja ny 

Hlavný kontrolór infom1oval poslancov a vykonaných kontrolách: 
Následná kontrola účtovných dokladov - neboli zistené žiadne nedostatky. 
Následná kontrola odmei'iovania volených orgánov obce - všetky nedostatky zistené pri kontrole zo 
dňa 6 .2.201 3 boli odstránené. Pri prejednávan í správy so starostom upozornil starostu , že každý 
doplnok smernice musí obsahovať presnú špecifikáciu ku ktorému predpisu sa zmena vzťahuje 
a všetky dokumenty, ktoré vzniknú vlastnou činnosťou sa majú evidovať v registratúrnom denníku. 

Starosta obce d al hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov za l..í:tvrtí-ok 
2014 
b) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole odmeňovania volen_ých orgánov 
f;bce Vojany 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Franko, Jakub,Kark ,Kaszonyi, Lukáč l 

p roti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 5 - P lán kontrolnej činnosti hlavného ko ntrolóra o bce Voja ny na 2.polrok 2014 

Hlavný kontrolór predložil P lán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2014 . . 
Požiadal o prípadné doplnenie plánu zo strany obecného zastupitel'stva. 

Sta rosta obce dal hlasovať o nasled ovnom návrhu uz nesenia : 
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07 schrol"l!fe Plán kontrolnej 6nnosti hl(/\né/10 knntrolcíro ohel:' Vojmn· no ]polrok JOJ-/. ktr>1:1', /1'orí 

prílohu LCIII:!Senio. 
V_Jísledok hlasovania: prezenfrJFul i sa 5 poslanci OL. 

Hlasovanie: za 5 l Franko . .Jokuh, Kurk .Kaszonvi. LukáN 

proti O, ;.držal sa () 

K bodu číslo 6 - Modernizácia obecného rozhlasu 2014 

Starosta obce informoval poslancov, že obec podala ž iadosť o poskytnutie dotácie na 
Ministerstvo financ ií SR na Modernizáciu obecného rozhl asu . Obci bola schválená dotácia vo výške 
13 500 eur. 
Bola vypísaná výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Obecný rozhlas. Vybraný uchádzač 
s najnižšou cenou 15 000,00 eur bol Telegrafia, a .s., Lomená l , 040 O l Košice. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a)schvaľuje Zmluvu o dielo - Modernizácia obecného rozhlasu 2 014 pre Telegrafia, a. s., Lomená 7, 
040 Ol Košice 
b) poveruje starostu obce s podpísaním lejLo zmluvy 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Franko. Jakub,Kark ,Kaszonyi, Lukáč/ 

proti O, zdržal sa O 

Ekonómka - treba pripraviť rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu lebo táto akcia nie je v rozpočtu 

obce. 

K bodu číslo 7 Výkon funkcJC starostu obce na volebné obdobie 2014 až 2018 
Počet poslancov OZ obce Vojany na volebné obdobie 2014 až 2018 

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce navrhuje 7 členov do obecného 
zastupiteľstva na volebné obdobie 2014-201 8. 

Starosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
OZ určuje v súlade s§ ll ods. 3 zák. č . 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.: počet poslancov 
Obecného zastupitel'stva Obce Vojany na volebné obdobie 20 14 - 2018 na 7. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Franko, Jakub,Kark ,Kaszony i, Lukáč/l 

proti O, zdržal sa O 

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce navrhuje rozsah výkonu funkcie 
starostu na plný úväzok na volebné obdobie 2014-201 8. 

Sta1·osta obce d al hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia : 
OZ určuje v súlade s§ l l ods. 4 písm. i) zák. č . 36911990 o obecnom zriadení v z.n.p .: 
Na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce Vojany na plný úväzok, jedná sa 
o volebné obdobie rokov 20 14 -201 8. 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 /Franko, Jakub,Kark ,Kaszonyi, Lukáč// 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo 8 - Správa jednotlivých komisií OZ Vojany 

Člen výberovej komisie Ladislav Jakub prečíta l nasledovné záznamy z p ries 
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- / .<'1/narn z prieskumu trhu na prerl met obsta rfl\·an ia zo d l1 a 5 .~ . 20 1 4: Vykon;mic prieskumu trhu na 

predm t..: t zákazky : Dodávka zeleniny a ovoc ia pre školskú jedále ri pri MŠ Vojany. Úspeš ným 

u chúdzačom sa stal: Erika Doryová, TTP TOP, 076 75 Vcl"ké Raškovce s obstarávacou cenou 

6 788.76 eur. 

- / ,a/.na l1l z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dl1a 5.8 .20 i 4: Vykonanie p riesku mu trhu na 

predmet zákazky: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleií pri MŠ Vojany. 

Úspešným uchádzačom sa stal: Cimbal'<ik, s.r.o. Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov 

s obstarávacou cenou 5 596,92 eur. 

-Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dl'la 5.8.2014: Vykonanie prieskumu trhu na 

predmet zákazky: Dodávka mraziarenských výrobkov pre školskú jedáleti pri MŠ Vojany. Úspešným 

uchádzačom sa stal: BIDVest Slovakia, Jesenná 12, 08005 Prešov s obstarávacou cenou 5 293 ,48 eur. 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 5.8.2014: Vykonanie prieskumu trhu na 

predmet zákazky: Dodávka potravín pre školskú jedáleň pri MŠ Vojany. Úspešným uchádzačom sa 

stal: INMEDIA, spoL s r.o. , Nám SNP č. l l, 0960 l Zvolen s obstarávacou cenou 5 324,759 eur. 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo d r'í a 5.8.2014: Vykonanie prieskumu trhu na 

predmet zákazky: Dodávka cestovín pre školskú jedálet'í pri MŠ Vojany. V stanovenej lehote došli 

dve cenové ponuky, z ktorých jedna bola vylúčená z dôvodu neúplnosti. Druhá ponuka bola úplná ale 

komisia nepristúpila k vyhodnoteniu cenových ponúk vzhl'adom k tomu, že došla iba jedna platná 

cenová ponuka. Z uvedené dôvodu sa ruší predmetný prieskum trhu a vypíše sa nová v)'zva na 

predloženie cenových ponúk. 

- Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo diía 5.8.2014: Vykonanie prieskumu trhu na 

predmet zákazky: Dodanie a uloženie dlažby, vymaľovanie priestorov ŠJ Vojany. V stanovenej lehote 

d~>.:: -" :t-:a jedna cenová ponuka. K omi sia ncpristúpila k vyhodnoteniu cenových ponúk vzhl'adom k 

~omu , ::~ došla iba jedna platná cenová ponuka. Z uvedené dôvodu sa ruší predmetný prieskum trhu 

a vypiše sa nová výzva na predloženie cenových ponúk. 

Star osta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ berie na vedomie 
l. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 5. 8. 2014: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák. č. 25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
zeleniny a ovocia pre školskújedáleií pri MŠ Vojany. 
2. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo di?a 5.8.2014: Vykonanie verejného 
obstarávania pod ta zák. č. 25/2006 Zz. v zneni neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri MŠ Vojany 
3. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 5.8.2014: Vykonanie verejného 
obstarávania podľa zák č. 2512006 Zz. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
mraziarenských výrobkov pre školskú jedále fí pri MŠ Vojany. 
4. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo di1a 5.8.2014: Vykonanie verejného 
obstarávania podl'a zák č. 2512006 Zz. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
potravín pre školskú jedáleň pri MŠ Vojany. 
5. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 5.8.2014: Vykonanie verejného 
obstarávania podla zák č. 2512006 Zz. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
cestovín pre školskújedáleii pri MŠ Vojany. 
6. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo diía 5.8. 2014: Vykonanie verejného 
obstarávania podla zák č. 25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: Dodávka 
potravín pre školskú jedáleň pri MŠ Vojany. 
7. Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 5.8.2014: Vykonanie verejného 
obstarávania podla zák č. 25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky: odávka 
pekárenských výrobkov pre školskújedálei? pri MŠ Vojany. 
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8. /.á::no111:: priesk1111111 trhu na pred111e1 nh\"lrtrtÍl'flllio ::o d1íu -;-_08.:!01.· V1-konanie n'rejllc;ho 

ohstarúw11io podli.1 ::Lík č. 2 5/ :;006 Z. ::. ,. ::II<!IIÍ 114/Skor.\ÍL li predpism· pre predm<!l ::Líka::ky: Doda ni<! 

o ulo:=enie dlu::.by, vymal'ovunie pries1orm· .5:; Vojany. 
9. Zápisnicu:: 1:1'l?Odnotenia ponúk ::o d/1a -1. H.20 l -lna predmet ::áka::kv: Obecm'· ro:: hlas. 

VJísledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OL. 
Hlasovanie: za 5 /Franko, Jakub.Kark ,Kaszonyi. Lukáč/l 

proti O, zdržal sa O 

Sta rosta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 

OZ poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom 
a) Erika Doryová TIP TOP, 076 75 Velké Raškovce na dodávku ovocia a zeleniny pre školskú 

jedáleň 

b) Cimbaläk, s.r.o. , Duklianská 17A/3579, 085 Ol Bardejov na dodávku mäsa a mäsových 
výrobkov pre školskú jedáleň. 

c) B!D Vesi Slovakia, Jesenná 12, 080 05 Prešov na dodávku mraziarensk)ích výrobkov pre 
školskú jedáleň 

d) JNMED!A , spol. s r.o. Nám. SNP č. ll , 960 Ol Zvolen na dodávku potravín pre školskú 

jedáleň. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 /Franko, Jakub,Kark ,Kaszonyi, Lukáč/l 

proti O, zdržal sa O 
Jakub - navrhuje, aby na budúci rok boli uzatvorená zmluvy na dodanie tovaru na dva roky 
Hlavný kontrolór - obec môže uzatvárať trtké zmluvy na dva roky. 

K bodu číslo 9- Rekonštrukcia a modemizácia verejného osvetlenia v obci Voja ny 

Starosta obce informoval poslancov o administratívnej kontrole súladu vykonaného verejného 
obstarávania so zákonom č. 25/2006 Z.z. i verejnom obstarávaní a postupu zadávania podl imitnej 
zákazky na predmet zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany. Pri 
kontrole bolo zistené, že postup zadávania zákazky je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
Na základe hore uvedených starosta obce môže podpísať zmluvu o dielo s vybratým uchádzačom . 

Starosta obce dal hlasovat' o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 
a) berie na vedomie Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zo dňa 4.8.2014na predmet zákazky: 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany. 
b)schvaľuje Zmluvu o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany pre 
ELTODO OSVETLENIE, s.r. o., Rampová 5, 040 OJ Košice 
c) poven!Je starostu obce s podpísaním tejto zmluvy 
Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 

lfl.asovanie: za 5 l Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč/ 

proti O, zdržal sa O 

K bod u číslo lO - Záznam o výsledku mimoriadnej následnej finančnej kontroly - MŽP SR 

Starosta obce prečítal záver Záznamu o výsledku mimoriadnej následnej finančnej kontroly -
MŽP SR zo diía 8.7.201 4 vo veci kontroly čerpania dotácie poskytnutej na akciu Rekonš rukcia 
a údržba jestvujúcich 1igolov v obci Vojany v roku 2012. Pri kontrole bolo z istené, že po ytnutá 
dotácia bola preukázateľne použitá na účely realizácie akcie a nebolo zistené porušenie p élmicnok 
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a povinností '"YPI)"·ajúcich pre Obec Vojany. Neboli IJStcné ?iadne nedostAtky. lt17nam je 
k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

Sta t·osta obce dal hlasovať o nas ledovnom návrhu uznese nia: 
OZ herie na vedomie Záznam o v1'·s/edku mi1110riodnej následnej finančnej kon/roh· ;\1ZJ> SR ::o di1a 
8. 7.201-1. 
Výsledok hlasovunia. prezentovali sa 5 poslanci OZ 

Hlasovanie: za 5 l Franko, Jakub.Kark .Kaszonyi. Lukáč/ 

proti O, zdržal sa O 

K bodu číslo ll - Pt·ojekt "Relwnštrukcia systému na odvádzanie dažďových vôd vo Vojanoch 
2015" 

Starosta obce oboznámil poslancov, že Environmentálny fond vyhlásil výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na vybudovanie a rekonštrukciu systémov odvodiíovacích zariadení 
slúžiacich na odvádzanie vôd z povrchového odtoku a opatrenia na zníženie následkov intenzívnych 
zrážok. Obec môže v rámci tejto výzvy získať podporu na rekonštrukciu prečerpávacej stanice 
a dobudovanie rigolov a potrubí odkanalizovania obce. Minimálna výška spolufinancovania je 5% 
z celkových nákladov. Projekt na prečerpávaciu stanicu bol vypracovaný v roku 2012. Celkové 
predpokladané náklady na projekt sú vo výške 438 578,20 eur z toho minimálne spolu financovanie vo 
výške 5% je 21 928 ,91 eur. Termín predkladania žiadostí je 31.10.2014. 

Stat·osta obce dal hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: 
oz 

a) Schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt Rekon§trukcia systému na 
ndvádlr:.-nie dažďových vôd vo Vojanoch 2015 ". j ej predloženie v rámci V)by na 
p.o·edk'c:dan ie žiadostí o NFP Environmentálnemu fondu 

b) Sch:·l.'luje spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia .systému na odvadzanie dažďových vôd 
vo Vojanoch 2015" vo výške 5% z celkových nákladov na projekt najviac do VJÍ!>'ky 25 000 eur. 

Výsledok hlasovania: prezentovali sa 5 poslanci OZ 
Hlasovanie: za 5 l Franko, Jakub,Kark ,Kaszonyi, Lukáč/ 

proti O, zdržal sa O 

Lukáč - zúčastnil sa pri odbere vzoriek z DČOV a bolo málo nádob na odobratie vzoriek, prečo? 
Podľa neho boli či stičky z ktorých nebola odobratá vzorka, lebo podľa údržbára čistička nefungovala 
správne. 
Kark - navrhuje zaradiť do programu nasledujúceho zasadnutia bod: Domové čistiarne odpadových 
vôd. Komisia pre DČOV odovzdala zápisnicu o zistených nedostatkoch a spýtal sa či odovzdaná 
zápisnica je smerodajná a postačujúca na riešenie problémov alebo ako treba postupovať na prijatie 
opatrení? 
Srarosta obce - nie je možné odobrat' vzorky naraz z všetkých DČOV lebo firma, ktorá robí rozbor 
nemá kapacitu na rozbor všetkých vzoriek naraz. Keď boli odovzdané vzorky boli prinesené prázdne 
nádoby na ďalšie vzorky. Čističky bez kalu nemôžu správne fungovať, v každej čističke musí byť kal. 
Minulý týždeň štvrtok bola kontrola z Inšpektorátu ŽP na domové čistiarne. Vykonali miestne 
šetrenie v obci a zobrali celú dokumentáciu súvisiacu s DČOV . Výsledok kontroly ešte nie je známy. 
Hlavný kontrolór - komisia na DČOV dala termín do konca augusta, komisia je poradný orgán OZ ale 
keď dá návrh na vykonanie kontroly hlavnému kontrolórovi on vykoná kontrolu ale musia presne určiť 
čo čo má kontrolovať. On nie je odborník na domové čistiarne preto musí zavolať externého odborníka 
a obec musí znášať náklady na vykonanie odbornej kontroly. 
Lukáč - správca dostal zoznam chýb a podľa toho by mal vykonávať opravy. 
Starosta obce - údržbár postupne odstraňuje nedostatky. 
Kark - keď nebudeme investovať do čističiek tak ani nebudú správne fungovať . 
Jakub - kto je zodpovedný v prípade, ked' z DČOV ukradnú čerpadlo? 
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.\'tctrosttt ohce- také1o prípady sú hlásené nn pol íciu <l le s l)'mlo sa budú zfloberat" na nasledujúcom 
t.a:,aJnulí 0%, bude zarad.;n)' clo programu. 

Franko- stud1'ía je už vyv,·1aná? 
Starosta obce- ešte nie, Matúš príde zajtra a naj lacnej š ie je 550 €. 

K bodu číslo 12- Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Z . l'k M ' . F .d l ' ŕf:Jvtc/-rt-/ , ap1sovate a: ana aJ eo va ..... ..................... . 

Ovecovatelia zápisnice: Gabriel hanko ...... lf/.'~.~ 
Ladislav Jakub···················~···· c~ 

7 

Štefan Czinke 

starosta obce 
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