
Zápisnica 
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 29.7.2019 v zasadačke Obecného úradu v Poproči, 

   

 
P r í t o m n í: 

 

Starostka obce:                               Ing. Iveta Komorová Hiľovská    

 

Hlavný kontrolór obce Poproč:      JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. 

   

Poslanci OZ:    1. PhDr. Zita Baníková   

     2. Mgr. Zuzana Bradová - príchod na rokovanie o 17.35 hod. 

     3. Mgr. Katarína Harčariková 

     4. Mgr. Dominika Hiľovská  

     5. Ing. Viliam Komora 

     6. Ing. Branislav Petráš, PhD. 

     7. Ing. Eva Petrášová 

     8. Ing. Ján Spišák           

     9. PhDr. Dominika Vincová 

  

K bodu programu č. 1: 
Otvorenie. 

  Rokovanie otvorila  a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce, privítala 

všetkých prítomných na dnešnom neplánovanom rokovaní OZ. 

Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní ôsmi poslanci OZ, jedna 

poslankyňa oznámila neskorší príchod, OZ  je uznášania schopné, taktiež konštatovala, že  

v súlade s platným uznesením OZ bude z rokovania  vyhotovená zvuková nahrávka  a bude 

prílohou zápisnice.   

K bodu programu č. 1a): 
Určenie zapisovateľa. 

Starostka obce určila za zapisovateľku p. Evu Benkovú.  

K bodu programu č. 1b): 
Určenie overovateľov zápisnice. 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci PhDr. Dominika Vincová, Mgr. 

Dominika Hiľovská.  

K bodu programu č. 1c): 
Voľba návrhovej komisie. 

    Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Viliama Komoru, Mgr. 

Katarínu Harčarikovú, Ing. Branislava Petráša, PhD.,  vyzvala poslancov na predloženie 

pozmeňujúceho návrhu, ktorý nebol predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:  

Uznesenie OZ č. A.8/1./2019,  k bodu programu č. 1c), ktorým OZ   schvaľuje: 

- Návrhovú komisiu v zložení poslancov:   

Ing. Viliam Komora, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:   8  
 

za 8 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková 

proti 0  



zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení Ing. Viliam 

Komora, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská. 

 

 

 

 

 

 

 
V Poproči, 29.7.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

K bodu programu č. 1d): 
Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený 

v zákonom stanovenej lehote, predložila zverejnený návrh programu:  

1. Otvorenie. 

a) určenie zapisovateľa.    

b) určenie overovateľov zápisnice 

c) voľba návrhovej komisie,                                                                 

d) schválenie programu rokovania.        

2. Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2019. 

3. Rôzne. 

a) Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby: „Poproč – 

rozšírenie vodovodu“ 

b) Informácia o schválení NFP na projekt: „Modernizácia učební ZŠsMŠ Poproč“ 

c) Informácia o výsledku verejného obstarávania na poskytovateľa služieb „Odvoz 

a likvidácia odpadu v obci Poproč“  

d) Návrh na zmenu Harmonogramu plánovaných zasadnutí OZ. 

4. Interpelácie poslancov. 

5. Podnety a návrhy od občanov. 

6. Závery z rokovania OZ. 

7. Záver.    

Starostka obce dala hlasovať za tento predložený návrh programu: 

Uznesenie OZ č. A.8/2./2019,  k bodu programu č. 1d), ktorým OZ   schvaľuje: 

- Program rokovania zasadnutia OZ dňa 29.7.2019 podľa navrhovaného programu 

zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:   8  
 

za 8 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že program rokovania dnešného plánovaného zasadnutia bol 

schválený. 

 

    

 

 



 
V Poproči, 29.7.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu už 

schváleného programu dnešného rokovania. Žiaden z prítomných poslancov návrh 

nepredložil. 

 

K bodu programu č. 2: 
Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2019. 

 Starostka obce predložila prítomným poslancom na prerokovanie návrh 1. úpravy 

programového rozpočtu obce na rok 2019, ktorý bol prerokovaný aj Finančnou komisiou na 

zasadnutí dňa 8.7.2019,  konkrétne:  

- navýšenie na strane bežných príjmov, konkrétne na podpoložkách rozpočtu:  

 

          -    výnos dane z príjmov o sumu                        38 650  € 

Prostriedky vo výške 38 650 € budú použité nasledovne: 

- poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich    

  žiadosti  - vybavenie školskej jedálne od 01.09.2019                                       28 142 € 

- poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich    

  žiadosti – nové pracovné miesto v ŠKD od 01.09.2019                                     4 508 € 

  - špeciálne služby- ÚPD/doplnky                                                                   6 000 € 

  

- granty a transfery účelovo určené o sumu           11 000 € 

údržba budovy ZŠ s MŠ – výmena okien/ŠR                                                    11 000 € 

 

- navýšenie na strane kapitálových príjmov, konkrétne na podpoložkách rozpočtu:  

      transfer zo ŠR – vodovod ul. Oľšavská            152 000 € 

 použitie prostriedkov – financovanie realizácie projektu ul. Oľšavská            152 000 €  

 

- navýšenie na strane finančných príjmov, konkrétne na podpoložkách rozpočtu:  

zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce        90 000 € 

 

- navýšenie na strane bežných výdavkov obce – celkové zvýšenie o sumu 39 000 €, 

konkrétna úprava:  

 údržba budovy ZŠ s MŠ – výmena okien/ŠR                                                     11 000 € 

           údržba budovy ZŠ s MŠ – výmena okien/BR                                                      22 000 € 

 špeciálne služby- ÚPD/doplnky                                                             6 000 € 

  

- navýšenie na strane kapitálových výdavkov obce – celkové zvýšenie o sumu                   

220 000 €, konkrétna úprava:  

 

použitie prostriedkov rezervného fondu               90 000 € 

 na financovanie: 

- splátok úverov vo výške  24 860 € / fin. operácia výdavková 

- projektovej dokumentácie – Trhovisko      6 000 € 

- projektovej dokumentácie – Zberný dvor      3 000 € 

- projektovej dokumentácie – Cukráreň     6 000 € 

- spolufinancovanie – vodovod ul. Oľšavská     8 000 € 



- rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice   42 000 € 

- miestne komunikácie – radar         140 € 

 

 miestne komunikácie - radar/BR                                                                           2 860 € 

 vodovod ul. Oľšavská/ŠR                                                           152 000 € 

 

         - úprava na strane finančných výdavkov obce – úprava kódu zdroja financovania:  

800 – finančné výdavky – návrh dofinancovania splátok z prostriedkov RF     

 splácanie úverov obce z prostr. bežného rozpočtu                                            - 24 860 € 

 splácanie úverov obce z prostr. rezervného fondu                                        + 24 860 € 

Návrh na dofinancovanie splátok úveru do konca roka vo výške 24 860 € z prostriedkov 

rezervného fondu. Obec tým prostriedky bežného rozpočtu, ktoré boli navrhované na splátky 

úverov obce do konca roka. Následne budú tieto prostriedky použité na financovanie výmeny 

okien v telocvični Základnej školy s materskou školou Poproč vo výške 22 000 €, ako aj 

nákup radaru vo výške 2 860 €.   

Následne starostka obce požiadala predsedníčku Finančnej komisie, Ing. Evu 

Petrášovú, o oboznámenie prítomných so stanoviskom FK k predloženej navrhovanej úprave 

rozpočtu a súbežne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu. 

Ing. Petrášová, konštatovala, že FK doporučuje predložený návrh 1. úpravy 

programového rozpočtu obce na rok 2019 schváliť, následne vyjadrila svoj názor, že 

nesúhlasí s vyčlenením sumy 11.000,00 € na sanáciu statiky požiarnej zbrojnice, 

s nezaradením rekonštrukcie budovy Pošty v sume 18.000,00 € do navrhovanej úpravy 

rozpočtu  a tiež konštatovala, že sa jej zdá nelogické na dnešnom rokovaní schvaľovať 

predložený návrh úpravy a to v súvislosti s informáciou zo dňa 26.7.2019 o poskytnutí  

nenávratného finančného príspevku na projekt „Modernizácia učební ZŠsMŠ“, nakoľko 

predkladaná úprava nezahŕňa vyčlenenie potrebných FP na spolufinancovanie projektu 

a financovanie neoprávnených výdavkov. 

Starostka obce poukázala na skutočnosť, že rozpočet obce je živý dokument, reaguje 

na vzniknuté situácie a potreby obce a neustále  sa s ním pracuje. 

Po veľmi rozsiahlej diskusii poslancov boli následne predložené návrhy uznesení:  

Uznesenie OZ č. A.8/3./2019, zo dňa 29.7.2019,   k bodu programu č. 2), ktorým  OZ   

schvaľuje: 

- Predložený návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2019.   

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté deviatimi  poslancami z deviatich 

prítomných poslancov. 

 

 

 

 

 

 

 

V Poproči, 29.7.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 



 

Uznesenie OZ č. A.8/4./2019, zo dňa 29.7.2019,   k bodu programu č. 2), ktorým  OZ   

schvaľuje: 

- Použitie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 90 000 € na financovanie: 

- splátok úverov vo výške                24 860 € 

- projektovej dokumentácie – Trhovisko       6 000 € 

- projektovej dokumentácie – Zberný dvor      3 000 € 

- projektovej dokumentácie – Cukráreň      6 000 € 

- spolufinancovanie – vodovod ul. Oľšavská         8 000 € 

- rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice              42 000 € 

- miestne komunikácie – radar                   140 € 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté deviatimi  poslancami z deviatich 

prítomných poslancov. 

 

 

 

 

 

 

V Poproči, 29.7.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2019 a dôvodová správa tvoria prílohu 

tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Rôzne. 

 

Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby: „Poproč – rozšírenie 

vodovodu“ 

- starostka obce predložila prítomným na prerokovanie  návrh Zmluvy o postúpení práv 

a povinností stavebníka na časť stavby: „Poproč – rozšírenie vodovodu, konštatovala, že 

návrh zmluvy bol poslancom poskytnutý k naštudovaniu, následne informovala, že obec 

v roku 2018 podala žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na časť stavby „Poproč – 

rozšírenie vodovodu“ v rozsahu SO 01.1 Vodovodné potrubie ul. Oľšavská HDPE DN 100 

v celkovej dĺžke 875 m. Projektovú dokumentáciu spracovala Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť a. s. Košice, ktorú obci odstúpila pre účely podania žiadosti o dotáciu.  

Obci Poproč bola Environmentálnym fondom schválená dotácia na vyššie uvedený 

rozsah stavby a vzhľadom k tomu, že stavebné povolenie bolo vydané pre VVS a.s. Košice 

a stavebníkom predmetnej časti stavby „Poproč – rozšírenie vodovodu“ bude Obec Poproč je 

potrebné uzatvoriť s VVS a. s. zmluvu o postúpení práv v rozsahu podľa prílohy k tejto 

dôvodovej správy. 



 Následne starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, Ing. Petráš 

sa dotazoval na bod 2. a bod 4. predmetnej zmluvy, následne starostka obce predložila návrh 

na uznesenie:  

Uznesenie OZ č. A.8/5./2019, zo dňa 29.7.2019,   k bodu programu č. 3a), ktorým  OZ   

schvaľuje: 

- Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby: „Poproč – 

rozšírenie vodovodu. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté deviatimi  poslancami z deviatich 

prítomných poslancov. 

 

 

 

 

 

V Poproči, 29.7.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

Návrh Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby: „Poproč – rozšírenie 

vodovodu“ a dôvodová správa k návrhu zmluvy tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Informácia o schválení NFP na projekt: „Modernizácia učební ZŠsMŠ Poproč“ 

starostka obce informovala prítomných, že dňa 26.7.2019 obec obdržala rozhodnutie  

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o schválení poskytnutia  nenávratného 

finančného príspevku vo výške 92.270,20 € na projekt „Modernizácia učební ZŠsMŠ Poproč, 

starostka ďalej informovala, že neoprávnené výdavky projektu činia 5.501,43 €, ak ich 

nerealizácia  neovplyvní merateľné ukazovatele projektu a celý projekt, bude sa zvažovať ich 

realizáci,  následne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, po diskusii predniesla 

návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.8/6./2019, zo dňa 29.7.2019,   k bodu programu č. 3b), ktorým  OZ   berie 

na vedomie: 

- Informáciu starostky obce  o schválení NFP na projekt: „Modernizácia učební ZŠsMŠ 

Poproč“ 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté deviatimi  poslancami z deviatich 

prítomných poslancov. 

 

 

 

 



V Poproči, 29.7.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o schválení nenávratného 

finančného príspevku na projekt: „Modernizácia učební ZŠsMŠ“  tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

Informácia o výsledku verejného obstarávania na poskytovateľa služieb „Odvoz a likvidácia 

odpadu v obci Poproč“  

- starostka obce informovala prítomných, že obec v súlade s ustanovením § 117 zákona 

č. 343/2015 Z. z. vykonala prieskum trhu za účelom zadania zákazky na poskytnutie služieb 

„Odvoz a likvidácia odpadu v obci Poproč“, prieskum trhu bol vykonaný  oslovením 

hospodárskych subjektov oprávnených poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky 

a zverejnením výzvy na web stránke obce v čase od 18.07.2019 do 26.07.2019 do 11.00 hod. 

V termíne na prekladanie cenových ponúk boli do podateľne obecného úradu doručené dve 

cenové ponuky a to spol. AGB ekoservis s.r.o., Košice s celkovou cenou za predmet zákazky 

84 095,76 €  s DPH     a spol. Kosit a.s., Košice s celkovou cenou za predmet zákazky    

72 141,36 € s DPH. Úspešným uchádzačom a stala spol. Kosit a.s., Košice. 

 Starostka taktiež informovala a upozornila poslancov na skutočnosť,  že obec pri 

úhrade nákladov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu nepostupuje v zmysle zákona, 

nakoľko obec za likvidáciu odpadu  dopláca z rozpočtu, čo je v rozpore so zákonom 

a poslanci sa týmto budú musieť zaoberať, následne otvorila diskusiu poslancov 

k predmetnému bodu, po diskusii predniesla návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.8/7./2019, zo dňa 29.7.2019,   k bodu programu č. 3b), ktorým  OZ   

schvaľuje: 

- Uzavretie zmluvy so spoločnosťou KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46, Košice na 

predmet zákazky „Odvoz a likvidácia odpadu v obci Poproč“ v súlade s predloženou 

ponukou zo dňa 22.7.2019 na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy so zmluvnou cenou 72 141,36 EUR s DPH. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté deviatimi  poslancami z deviatich 

prítomných poslancov. 

 

 

 

 

 

 

 

V Poproči, 29.7.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 



Písomne pracovaná informácia o výsledku verejného obstarávania na poskytovateľa služieb 

„Odvoz a likvidácia odpadu v obci Poproč“ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Návrh na zmenu Harmonogramu plánovaných zasadnutí OZ 

- starostka obce informovala prítomných, že podľa schváleného harmonogramu 

planovaných zasadnutí OZ je augustové zasadnutie plánované na deň 19.8.2019, následne 

požiadala poslancov o schválenie preloženia tohto zasadnutia na deň 8.8.2019 z dôvodu, že 

obci bolo spol. VSD a.s. Košice oznámené, že dňa 19.8.2019 bude budova obecného úradu 

bez elektrického prúdu, čo sťaží prípravu rokovania OZ a taktiež z dôvodu, že je potrebné 

schváliť všeobecne záväzné nariadenia súvisiace s „obedmi zadarmo“ v ZŠsMŠ Poproč od 

1.9.2019 a na ich účinnosť je potrebných 15 dní, čo od 19.8. nie je reálne. 

Následne starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, po diskusii 

predniesla návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.8/8./2019, zo dňa 29.7.2019,   k bodu programu č. 3d), ktorým  OZ   

schvaľuje: 

- Zmenu Harmonogramu plánovaných zasadnutí OZ, konkrétne presunutie plánovaného 

zasadnutia OZ zo dňa 19.8.2019 na deň 8.8.2019. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté deviatimi  poslancami z deviatich 

prítomných poslancov. 

 

 

 

 

 

 

V Poproči, 29.7.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

K bodu programu č. 4: 
Interpelácie poslancov. 

Ing. Petrášová – dotazovala sa na vododovod na ulici Lesnej, konkrétne kedy sa budú môcť 

občania na tento nový vodovod pripájať. 

Ing. Komorová – informovala, že zo strany obce boli splnené všetky potrebné náležitosti, 

ktoré spol. VVS a.s. Košice požadovala, dňa 5.8.2019 bude zasadať v spoločnosti VVS a.s. 

správna rada,  ktorá bude schvaľovať zmluvu, následne podá spoločnosť VVS a.s. návrh na 

kolaudáciu stavby, po kolaudácii sa budú môcť občania pripájať. 

 

Ing. Ján Spišák – v krátkosti ústne informoval prítomných poslancov o vykonaných  

činnostiach od vymenovania do funkcie zástupcu starostu obce.   

 

K bodu programu č. 5: 
Podnety a návrhy od občanov. 



Nikto z občanov sa nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 6: 
Závery z rokovania OZ. 

Schválené uznesenia a hlasovanie sú poznamenané v zápisnici. 

 

K bodu programu č. 7: 
Záver.    

 

V závere  sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská,  poďakovala všetkým 

prítomným za účasť na tomto  neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

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

                                               

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

                                                                                                                                                               
 

 

Overovatelia zápisnice:           PhDr. Dominika Vincová    ............................................. 

 

Mgr. Dominika Hiľovská .............................................

  

 

                                                       

 


