
Zápisnica  

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 
Prítomní:             Karol Laboš – starosta obce 

Poslanci OZ 9/9: Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka  

                             Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena  

                              Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:          
Ďalší prítomní:    Ing. Ladislav Lauro, HK obce, Anna Hudáková, zamestnanec obce, Ing. 

                              Slavka Jankovičová, zamestnanec obce, Jaroslava Durdiaková, zamestnanec  

                              obce, Helena Ziburová, kronikárka obce 

Verejnosť:           neprítomná 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie  

 

     Rokovanie OZ otvoril starosta obce Karol Laboš. Privítal prítomných. Konštatoval, že na 

zasadnutí je prítomných 8 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, je schopné 

prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Prezenčná listina 

tvorí prílohu zápisnice. Starosta obce zároveň prečítal predložený program zasadnutia OZ. 

Súčasne požiadal o doplnenie programu zasadnutia o jeden bod č. 13. Možnosť obhajovania 

dobrého mena našej obce na webovej stránke obce Rišňovce. Starosta obce chce pravdivo 

obhajovať dobré meno obce a tým reagovať na reláciu, ktorá bola odvysielaná v RTVS. 

Starosta taktiež upozornil poslancov, že zasadnutie sa nahráva. Požiadal poslancov o návrhy a 

príspevky, ktoré by sa mohli podať na ZMOS  a cestou ZMOS-u na rokovanie vlády 

a pripomienkovať zákony a vyhlášky.  

 

Uznesením č. 141/2016 OZ berie na vedomie: 

Overovateľov zápisnice: P. Jarmila Novosadová, Mgr. Martin Jánošík 

Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: František Kaufman, Danka Jánošíková 

- na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov 

 
Hlasovanie: za: 8 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 142/2016 OZ schvaľuje 

 

- Doplnenie programu OZ o bod 13. Možnosť obhajovania dobrého mena našej obce 

na webovej stránke obce Rišňovce.  

 
Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 1poslanec (Ing. Jana Žitňáková)  

                      

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 



Starosta vyzval poslancov na hlasovanie za doplnený program zasadnutia. 

  

    Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, P. Silvia Prosnanová, podľa § 

25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

4. Nastúpenie náhradníka podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva obce Rišňovce P. Zdena 

Zadrabajová 

6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 13/2016 

7. Schválenie návrhu VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2017 

8. Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2017 – 2019 

9. Schválenie ceny vody a stočného na rok 2017 

10. Schválenie návrhu VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

11. Schválenie inventarizačnej komisie 

12. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

13. Možnosť obhajovania dobrého mena našej obce na webovej stránke obce Rišňovce 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

                

Uznesením č. 143/2016 OZ schvaľuje doplnenie programu  
 

- starostom predložený program rokovania 

 
Hlasovanie: za: 8 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,           

                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová,Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

                      

K bodu 3. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, P. Silvia Prosnanová, 

podľa §25, ods. 2. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

     Informáciu o vzdaní sa p. Silvii Prosnanovej mandátu poslanca uviedol starosta obce. Dňa 

23.11.2016 poslankyňa OZ p. Silvia Prosnanová doručila písomne vzdanie sa mandátu poslanca 

OZ.   

 

K bodu 4. Nastúpenie náhradníka podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

    Informáciu o nástupe náhradníka – p. Zdeny Zadrabajovej predniesol starosta obce.  

 



K bodu 5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, P. Zdena 

Zadrabajová 

Uznesením č. 144/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach   

 

1. b e r i e   n a    v e d o m i e 

 

zánik poslaneckého mandátu poslankyne Silvii Prosnanovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa 

mandátu dňom 23.11.2016, čím došlo k uvoľneniu poslanca OZ. 

 

2. k o n š t a t u j e,  

že pani Zdena Zadrabajová dňa 07.12.2016 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 

Obecného zastupiteľstva v Rišňovciach a ujala sa poslaneckej funkcie. 

 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,Danka Jánošíková,  

                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu 6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 13/2016 

 

        Účtovníčka obce p. Hudáková oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami č. 

12/2016 a 13/2016, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu na rok 2016. OZ berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 12/2016 a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13/2016. Tvoria prílohu 

zápisnice. 

 

Uznesením č. 145/2016 OZ berie na vedomie  

 

- Rozpočtové opatrenie č. 12/2016. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, 

                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                               Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

 

Uznesením č. 146/2016 OZ schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 13/2016, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce 

Rišňovce na rok 2016. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                                Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu 7. Schválenie návrhu VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2017 

 



     So zmenami vo VZN č.3/2016 oboznámila prítomných p. Hudáková. Návrh bol jednohlasne 

schválený. VZN č. 3/2016 sa nachádza na webovej stránke obce Rišňovce.   

     

Uznesením č. 147/2016 OZ schvaľuje  

 

- VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 2017. 
  
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                                Ing. Jana Žitňáková )  

                     proti 0 

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu 8. Schválenie návrhu Programu rozpočtu obce Rišňovce na roky 2017 – 2019 

 

    P. Hudáková oboznámila OZ s návrhom Programového rozpočtu na roky 2017 – 2019. OZ 

schvaľuje jednohlasne programový rozpočet na rok 2017 a berie na vedomie programový 

rozpočet na roky 2018 – 2019. Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Lauro predložil na 

schválenie Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu na rok 2017. OZ jednohlasne 

schvaľuje Stanovisko hlavného kontrolóra.  

      

Uznesením č. 148/2016 OZ schvaľuje   

 

- Programový rozpočet obce na rok 2017. Tvorí prílohu zápisnice. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                               Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

 

Uznesením č. 149/2016 berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet na roky 2018 – 2019. Tvorí prílohu zápisnice. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                                Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesením č. 150/2016 berie na vedomie 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                                Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 



K bodu 9. Schválenie ceny vody a stočného na rok 2017 

     

   Na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 24.11.2016 musí obec 

upraviť cenu za dodávku pitnej vody a stočného od 01.01.2017. Poslanci OZ schvaľujú od 

01.01.2017 výšku ceny za dodávku pitnej vody 0,53€/m³ a stočné 0,67 €/m³ odpadovej vody. 

Nájom za vodomer 5,00 € za kalendárny rok. 

 

 Uznesením č. 151/2016 OZ schvaľuje 

 

- Od 01.01.2017 výšku ceny za dodávku pitnej vody 0,53 €/m³, stočné 0,67 €/m³ 

odpadovej vody a ročný nájom za vodomer 5,00 €. 

 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František  

                                              Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 1 poslanec (Mgr. Martin Jánošík) 

 

K bodu 10. Schválenie návrhu VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

   

   P. Jamborová oboznámila prítomných so zmenami, ktoré sú spracované v novom VZN č. 

4/2016. Zmeny sa týkajú výšky poplatkov za ročný vývoz odpadov na obyvateľa obce a výška 

poplatku za drobné stavebné odpady. Schválená výška ročného poplatku je 15,00 € na 

obyvateľa. VZN sa nachádza na webovej stránke obce Rišňovce. Starosta obce zároveň 

oboznámil poslancov o možnosti preložiť zberné nádoby na sklo pri ČOV. Taktiež oboznámil 

poslancov s tým, že predajňa COOP Jednota nie je spokojná s tým, že na parkovisku sú 

umiestnené kontajnery na zber šatstva a obuvi, že sa tam množia hlodavce, taktiež dodal, že 

s týmto problémom by mal upovedomiť najmä Reštauráciu Barborka a prevádzky s výrobou 

potravinových výrobkov. Plánuje sa ohradiť priestor pri ČOV, kde sa plánuje pristaviť 

kontajner na drobné stavebné odpady. Určia sa dni a hodiny prevádzky, kedy sa bude tento 

odpad od občanov preberať. Poslanci schválili maximálne množstvo vyvezeného drobného 

stavebného odpadu na rok a na domácnosť, je to 1m³ drobného stavebného odpadu. Pokiaľ sa 

robí rozsiahla rekonštrukcia rodinného domu, alebo sa stavba búra je potrebné si objednať 

veľký kontajner a stavebná suť sa odváža na skládku. 

 

Uznesením č. 152/2016 OZ schvaľuje 

 

- VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mrg. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                                Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu 11. Schválenie inventarizačnej komisie 

 

     Do inventarizačnej komisie boli schválení: Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, P. 

Ružena Jamborová, P. Štefan Žákovič a P. Helena Rihová. 

 

 



Uznesením č. 153/2016 OZ schvaľuje 

- Inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, P. 

Ružena Jamborová, P. Štefan Žákovič a P. Helena Rihová. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                                Ing. Jana Žitňáková)     

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu 12. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 

     HK obce Ing. Lauro predložil plán práce na I. polrok 2017. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesením č. 154/2016 OZ berie na vedomie 

 

- Plán práce HK na I. polrok 2017. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                                Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu. 13. 

 

    Starosta obce plánuje uverejniť materiály, ktorými chce obhájiť dobré meno našej obce 

v súvislosti s reláciou, ktorá bola odvysielaná v RTVS. Všetko bude uverejnené na webovej 

stránke obce.  

 

K bodu 14. Rôzne 

 

- Starosta obce vyslovil poďakovanie pracovníkom, menovite p. Žákovičovi, ktorý 

pomáhal pri demontáži a montáži ponorky na obecnej studni, ktorá sa menila tri krát 

v krátkom čase. Taktiež P. Rigovi, za prácu vo svojom osobnom voľne, pri preberaní 

veľkoobjemového odpadu. 

- Je vyhlásená výzva na žiadosť o NFP na výstavbu MŠ. Do 10.01.2017 sa musí predložiť 

štúdia. MŠ by sa mohla postaviť v areáli ZŠ.  

 

Uznesením č. 155/2016 OZ schvaľuje   

 
- Podanie žiadosti o NFP na výstavbu MŠ. 

Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                               Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 
- Na základe žiadosti manželov Petra Sabu, nar. 27.07.1982 a manželky Dariny Sabovej, 

rod.Kludilová, nar. 21.09.1982, obaja bytom Rišňovce 721, 951 21 Rišňovce, č. j. 405/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce na svojom zasadnutí dňa 07.12.2016 schválilo predaj 

pozemku obce Rišňovce  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa § 9a ods. 8 písm. 



e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, parcelu vedenú na GP č. 26/2016, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1222/6, 

zastavaná plocha o výmere 31 m², ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej parcely registra „E“ 

KN, číslo p. 1222/1 – zastavaná plocha, pozemok zapísaný na LV č. 1174 vo vlastníctve obce 

Rišňovce, k. ú. Rišňovce v spoluvlastníckom podiele 1/1, schválená cena 8,00 €/m². Dotknutá 

časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom 

žiadateľov. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadatelia vytvoria 

neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup 

na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susedných pozemkov. 

Kupujúci uhradí kúpnu sumu 248,00 € (slovom dvestoštyridsaťosem EUR) na účet Obce 

Rišňovce, IBAN: SK03 5600 0000 0008 6884 3002 alebo v hotovosti do pokladne Obecného 

úradu. Všetky poplatky spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností budú podľa dohody jej účastníkov hradiť v celosti kupujúci.  

 

Uznesením č. 156/2016 OZ schvaľuje 
 

- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, parcelu vedenú na GP č. 26/2016, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1222/6, 

zastavaná plocha o výmere 31 m², ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ KN, číslo p. 1222/1 – zastavaná plocha, pozemok zapísaný na LV č. 1174 

vo vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcimi sú, Peter Sabo, nar. 

27.07.1982 a manželka Darina Sabová, rod. Kludilová, nar. 21.09.1982, obaja bytom 

Rišňovce 721, 951 21 Rišňovce v spoluvlastníckom podiele 1/1, schválená cena 8,00 

€/m². Dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, nakoľko pozemok 

susedí s pozemkom žiadateľov. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si 

žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku 

nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní 

vlastníci susedných pozemkov. Kupujúci uhradí kúpnu sumu 248,00 € (slovom 

dvestoštyridsaťosem EUR) na účet Obce Rišňovce, IBAN: SK03 5600 0000 0008 6884 

3002 alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu. Všetky poplatky spojené 

s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

budú podľa dohody jej účastníkov hradiť v celosti kupujúci.                                 

Hlasovanie: za 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová,  

                                                Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

- Obec zakúpila zrkadlá, ktoré budú rozmiestnené a osadené v obci. Požiadame DI 

o pomoc pri ich osadzovaní, kde je ich najlepšie a najvhodnejšie umiestniť. 

- Tak ako každý rok aj tento rok boli rozdané Mikulášske balíčky dôchodcom nad 80 rokov 

veku a postihnutým deťom. 

- P. Ingrid Rolfesová reagovala na článok Častejšie dochádzka k dopravným nehodám“, 

ktorý bol uverejnený na webovej stránke obce.  Apeluje na poslancov OZ, kde žiada 

o riešenie problému s chodníkom na hlavnej ceste smer Rumanová, keďže na tomto 



úseku cesty nie je vybudovaný chodník a bol by veľmi potrebný na tejto veľmi 

frekventovanej ceste. OZ je za riešenie tohto problému. Ministerstvo pôdohospodárstva 

spúšťa výzvy na zlepšenie dopravy v regiónoch. Poslanci súhlasia s riešením problému. 

Vybudovanie chodníka je veľká investícia a obec v súčasnej dobe nemá financie na 

takúto veľkú investíciu. Starosta vyzval poslancov, či nemajú možnosť osloviť nejakého 

projektanta, ktorý by vypočítal informatívne cenu na takýto projekt. Určite sa budú 

poslanci touto témou ešte zaoberať. 

K bodu 16.  
 

      Starosta obce poďakoval všetkým za účasť, poprial Šťastné a veselé Vianočné sviatky 

a Šťastný Nový rok a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zasadnutie OZ bolo 

ukončené o 21,45 hod.  

 
 

 Zapísala: Ružena Jamborová                                                      ................................................ 

 

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

                                                                                                                     Karol Laboš 

                                                                                                                    starosta obce 
 

 

Overovatelia: 

 

Jarmila Novosadová                                                                       ................................................ 

 

Mgr. Martin Jánošík                                                                       ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


