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Zápisnica č. 5/2021 
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, 

konaného dňa 25.10.2021, veľká sála MKS v Poproči 
   

 

Prítomní:  

- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

- JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD., hlavná kontrolórka obce (HKO) 

- Poslanci OZ: PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská, Martin 

Jasaň, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Petrášová, Ing. Ján 

Spišák – zástupca starostky 

- Ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Neprítomní: - poslankyňa Ing. Eva Petrášová 

    

K bodu programu č. 1: Otvorenie 
Zvuková nahrávka čas 0:00:01 

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

- Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní ôsmi poslanci OZ (OZ je uznášania 

schopné), poslankyňa Ing. Petrášová vopred ospravedlnila svoju neúčasť. 

- Starostka obce informovala o zabezpečení obrazovo-zvukového online prenosu zo zasadnutia 

OZ, o zverejnení materiálov na prerokovanie OZ na webovom sídle obce (link: 

https://www.poproc.sk/-oz-2021), o zhotovení zvukovej nahrávky zo zasadnutia, ktorá bude 

súčasťou zápisnice. Zasadnutie OZ sa koná za dodržania aktuálne platných opatrení podľa 

Vyhlášky ÚVZ SR. 

 

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa 
Zvuková nahrávka čas 0:01:51 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.  

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka čas 0:02:00 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Bradová a p. Jasaň. 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka čas 0:02:11 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie poslancov Mgr. Hiľovskú, PhDr. Petrášovú 

a PhDr. Baníkovú, následne dala za predložený návrh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 86/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Mgr. Dominika Hiľovská, PhDr. Dominika Petrášová, 

PhDr. Zita Baníková. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

https://www.poproc.sk/-oz-2021
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K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka čas 0:02:48 

- Starostka obce konštatovala, že návrh programu rokovania bol zverejnený v zákonom stanovenej 

lehote, následne predniesla návrh programu a dala o návrhu hlasovať:  

1. Otvorenie 

a) určenie zapisovateľa,    

b) určenie overovateľov zápisnice, 

c) voľba návrhovej komisie,                                                                 

d) schválenie programu rokovania.     

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o určení spádovej materskej školy 

zriadenej obcou. 

3. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2020 o určení výšky príspevku 

v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou. 

4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 2016-2022 – Aktualizácia 

č. 6. 

5. Podanie žiadosti o NFP – projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu 

v Poproči“. 

6. Informácia o činnosti sociálneho podniku obce. 

7. Návrh na doplnenie účelu použitia Municipálneho úveru – Univerzál. 

8. Žiadosť spol. eurobus, a.s. - prejazd autobusov po ul. Kostolnej. 

9. Rôzne. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Podnety a návrhy od občanov. 

12. Závery z rokovania OZ. 

13. Záver.       

 

Uznesenie č. 87/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 25.10.2021 podľa navrhovaného programu 

zverejneného v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Starostka obce sa opýtala poslancov na návrh na zmenu, resp. doplnenie schváleného programu. 

- Poslankyňa PhDr. Baníková predniesla návrh na zmenu programu – vypustiť body programu č. 

9. Rôzne, 10. Interpelácie poslancov, 11. Podnety a návrhy od občanov, 12. Závery z rokovania 

OZ, odôvodnenie – podľa § 4 Rokovacieho poriadku starosta môže zvolať mimoriadne 

zasadnutie, ak je to potrebné na prerokovanie naliehavých a závažných skutočností a pri 

slávnostných príležitostiach. Poslankyňa PhDr. Baníková považuje tieto body (9., 10., 11., 12.) 

na neplánovanom zasadnutí za neopodstatnené. 

- Starostka obce dala o návrhu poslankyne na zmenu programu hlasovať:    

 

Uznesenie č. 88/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Na návrh poslankyne PhDr. Zity Baníkovej zmenu programu rokovania dňa 25.10.2021 - 

vypustenie bodov programu:  

9. Rôzne. 



 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Poproč č. 5/2021 

strana č. 3 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Podnety a návrhy od občanov. 

12. Závery z rokovania OZ. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 5 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská,  

Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová  

PROTI 3 p. Jasaň, Ing. Komora, Ing. Spišák 

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o určení 

spádovej materskej školy zriadenej obcou 
Zvuková nahrávka čas 0:06:44 

- Starostka obce informovala o zverejnení návrhu v zákonom stanovenej lehote, na obecný úrad 

neboli v určenej lehote doručené pripomienky, ďalej skonštatovala, že na obecný úrad neboli 

doručené stanoviská a závery zo žiadnej z komisií OZ o prerokovaní návrhu. Dôvodová správa 

je súčasťou predkladaného materiálu. 

- V rámci diskusie nevystúpil nikto. 

- Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať:  

 

Uznesenie č. 89/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznáša na: 

Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o určení spádovej materskej školy zariadenej 

obcou. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 3: Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 

5/2020 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach 

zriadených obcou 
Zvuková nahrávka čas 0:08:32 

- Starostka obce informovala o zverejnení návrhu v zákonom stanovenej lehote, na obecný úrad 

neboli v určenej lehote doručené pripomienky, ďalej skonštatovala, že na obecný úrad neboli 

doručené stanoviská a závery zo žiadnej z komisií OZ o prerokovaní návrhu. Dôvodová správa 

je súčasťou predkladaného materiálu. 

- V rámci diskusie nevystúpil nikto. 

- Starostka obce dala o návrhu uznesenia hlasovať:   

 

Uznesenie č. 90/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč uznáša na: 

Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevku v materskej 

škole a v školských zariadeniach zriadených obcou. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 
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HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 4: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč na 

roky 2016-2022 – Aktualizácia č. 6 
Zvuková nahrávka čas 0:09:54 

- Starostka obce slovne predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. 

Predmetom aktualizácie je doplnenie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

kultúrneho domu v Poproči“ do PHSR. Akčný plán v rámci PHSR je jednou z príloh podania 

žiadosti o NFP.  

- V rámci diskusie nevystúpil nikto. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:  

 

Uznesenie č. 91/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Aktualizáciu č. 6 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 2016-

2022 podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 5: Podanie žiadosti o NFP – projekt „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči“ 
Zvuková nahrávka čas 00:12:07 

- Starostka obce informovala o rozpracovanosti žiadosti o NFP, súčasťou ktorej má byť aj 

uznesenie o schválení (súhlas s podaním žiadosti, spolufinancovanie, financovanie 

neoprávnených výdavkov).   

- Diskusia: 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD.: - aká je vysúťažená suma zákazky s DPH, starostka obce 

odpovedala, že vysúťažená suma (cca 478 tis €) je nižšia ako rozpočtovaná (cca 516 tis 

€). Starostka ďalej uviedla, čo je obsahom projektu. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD.: - či sa „nebijú“ projekty vodozádržné opatrenia a tento projekt, 

starostka vysvetlila rozdiel. 

- Poslankyňa PhDr. Baníková: - z čoho bude financovaný projekt, ak bude žiadosť úspešná, 

starostka odpovedala, že sa to bude riešiť v danom čase (následne), ďalej uviedla, že pri 

obdobných projektoch bolo spolufinancovanie riešené formou úveru.  

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať:  

Uznesenie č. 92/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči“ realizovaného v 

rámci výzvy „OPKZP-PO4-SC431-2021-68  - Zníženie spotreby energie pri prevádzke 
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verejných budov“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov t. j. min. 23 916,00 Eur s DPH; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

- Starostka obce informovala o podaných žiadostiach o dotácie a stave ich implementácie 

(realizácie) schválených projektov k dátumu 25.10.2021. Snahou starostky je podávať čo najviac 

žiadostí o dotácie, aby obec získala peniaze. 

- Diskusia: 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD.: zopakoval dotaz z predchádzajúceho OZ -> v prehľadu mu 

chýbajú sumy za spracovanie žiadostí (koľko prostriedkov obec doteraz vynaložila na ich 

spracovanie), starostka odpovedala, že prehľad vytvorila z vlastnej iniciatívy napriek 

množstvu administratívy, v prípade ak bude projekt úspešný, bude verejnosť 

informovaná.    

- Starostka informovala o výsledku verejného obstarávania – rekonštrukcia miestnych 

komunikácií, doplnila informáciu, že dodávateľ má 7 mesiacov na odovzdanie diela (ul. Jarná, 

Poľná, Horská, Lesná), ale momentálne nemá kto schváliť projekt dopravného značenia 

(nedostatok pracovníkov na príslušnom dopravnom inšpektoráte), bez ktorého nie je možné 

začať stavbu. 

- Poslanec Ing. Petráš, PhD. za Komisiu životného prostredia a projektového plánovania: 

otázka pokračovania 2. etapy v budúcom roku, či plánujeme urobiť niektorú z ulíc; 

starostka odpovedala, že to je vec rozhodovania v OZ, bude musieť prebehnúť proces 

verejného obstarávania, otázkou je aj nevyčerpanie úveru (360 tis). 

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo 

hlasovať:  

Uznesenie č. 93/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o stave príprav a rozpracovanosti projektov a projektových 

dokumentácií. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

Uznesenie č. 94/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 
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Informáciu starostky obce o zápisnici z otvárania ponúk vo verejnom obstarávaní Podlimitná 

zákazka „Poproč – rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa.“. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 6: Informácia o činnosti sociálneho podniku obce  
Zvuková nahrávka čas 0:39:35 

- Starostka informovala poslancov o počte zamestnancov a o zákazkách sociálneho podniku. 

- Diskusia:   

- Poslanec Ing. Petráš PhD.: dotazoval štruktúru zamestnancov – znevýhodnení, z úradu 

práce, starostka odpovedala, že pracovníci obce prehľad spracujú a pošlú poslancom. 

- Poslanec Ing. Petráš PhD.: čo je zahrnuté v údržbe obecného majetku, starostka 

odpovedala konkrétne, vrátane ďalšieho spracovania a rozposlania informácií poslancom. 

- Starostka požiadala poslancov, aby spísali všetky otázky, pracovníci obce to spracujú 

a rozpošlú poslancom 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 95/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč berie na 

vedomie: 

Informáciu starostky obce o činnosti sociálneho podniku obce. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 7: Návrh na doplnenie účelu použitia Municipálneho úveru – 

Univerzál 
Zvuková nahrávka čas 00:44:10 

- Starostka obce odôvodnila predloženie návrhu na doplnenie účelu použitia Municipálneho úveru 

– stavebné práce v priestoroch knižnice (súvis s implementáciou projektu knižnice – nové 

regály), priestory kde sa nachádzajú premietacie prístroje a priestory bývalého bytu; 

a nevyhnutné sanačné práce budovy Pošty. 

- Diskusia:   

- Poslankyňa PhDr. Petrášová – dotazovala aké je doterajšie čerpanie prostriedkov z úveru. 

Starostka odpovedala vymenovaním prác, konkrétne sa spracuje prehľad a rozpošle 

poslancom. 

- Poslanec Ing. Petráš PhD. – dotazoval aká je predpokladaná suma na opravy interiéru 

v KD, starostka odpovedala, že pošlú odhad po spracovaní rozpočtárom. 

- Poslankyňu PhDr. Baníkovú zaujíma, koľko bude stáť vymaľovanie knižnice a z čoho to 

bude financované. Starostka odpovedala, že je predložený návrh na použitie z úveru, alebo 
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z rozpočtu obce. Ďalej uviedla, aby pracovníci sociálneho podniku mali prácu aj 

v zimnom období.  

- Poslankyňa Mgr. Hiľovská navrhla, aby sa priority prejednali aj na komisiách. 

- Priestory bývalého bytu: pre poslankyňu PhDr. Baníkovú to nie je priorita, starostka 

uviedla, že nevedia v akom stave sa byt odovzdá. Poslankyňa Mgr. Hiľovská navrhla 

vypustiť práce v priestore bývalého bytu. Poslankyňa PhDr. Petrášová sa pýtala na termín 

odovzdania bytu, poslanec Ing. Komora informoval, že byt by mal byť odovzdaný 

v horizonte 2 týždňov. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 96/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Doplnenie priorít financovania investičných akcií schválených uznesením č. 39/2021 zo dňa 

31.05.2021: 

 stavebné úpravy a udržiavacie práce v priestoroch obecnej knižnice, v miestnosti, kde 

sa nachádzajú premietacie prístroje - financovanie rozpočet obce resp. úver 

UNIVERZÁL 

 nevyhnutné sanačné práce budovy Pošty - financovanie rozpočet obce resp. úver 

UNIVERZÁL. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 

ZA 7 
Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň, Ing. Komora,  

Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA 1 PhDr. Baníková 

Schválené. 

 

 

K bodu programu č. 8: Žiadosť spol. eurobus, a.s. - prejazd autobusov po ul. Kostolnej 
Zvuková nahrávka čas 01:00:05 

- Starostka obce ústne informovala o doručenej žiadosti, petícií vodičov, podaniu obyvateľov, 

získaných stanoviskách dotknutých orgánov (vrátane miestnej obhliadky dopravným 

inšpektorátom), zrealizovanom stretnutí s dotknutými stranami a stanovisku právnej zástupkyne.  

- Diskusia:   

- Poslankyňa PhDr. Petrášová – stotožňuje sa s názorom právnej zástupkyne, že ide 

o verejný záujem.  

- Poslanec Ing. Petráš PhD. – zníženie povolenej rýchlosti, umiestnenie zrkadla na 

križovatke ulíc Kostolná a Partizánska (otázka aj poslankyne PhDr. Baníkovej), starostka 

odpovedala, že nevie kto bude kontrolovať zníženú povolenú rýchlosť, pre umiestnenie 

dopravnej značky sa vyžaduje projekt dopravného značenia. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 97/2021 zo dňa 25.10.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schvaľuje: 

Ponechať prejazd autobusov prichádzajúcich do obce cez Kostolnú ulicu na základe 

dostupných vyjadrení dotknutých orgánov a stanoviska právnej zástupkyne JUDr. 

Bajužíkovej, nachádzajúcich sa v spisovom materiáli, číslo spisu OcÚ-I-313/2021. 

Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE ZA 8 
PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň,  

Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová, Ing. Spišák 
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PROTI 0  

ZDRŽAL SA 0  

Schválené. 

K bodu programu č. 9: Rôzne. 
- Bod programu vypustený z rokovania OZ Uznesením č. 88/2021 zo dňa 25.10.2021 na návrh 

poslankyne PhDr. Baníkovej. 

 

K bodu programu č. 10: Interpelácie poslancov 
- Bod programu vypustený z rokovania OZ Uznesením č. 88/2021 zo dňa 25.10.2021 na návrh 

poslankyne PhDr. Baníkovej. 

 

K bodu programu č. 11: Podnety a návrhy od občanov. 
- Bod programu vypustený z rokovania OZ Uznesením č. 88/2021 zo dňa 25.10.2021 na návrh 

poslankyne PhDr. Baníkovej. 

 

K bodu programu č. 12: Závery z rokovania OZ 
- Bod programu vypustený z rokovania OZ Uznesením č. 88/2021 zo dňa 25.10.2021 na návrh 

poslankyne PhDr. Baníkovej. 

 

K bodu programu č. 13: Záver 
Zvuková nahrávka čas 01:18:05 

- Podpísané uznesenia sú súčasťou zápisnice. 

- V závere sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým za účasť na 

neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Starostka obce:  Ing. Iveta Komorová Hiľovská  ............................................ 

 

 

Prednostka Obecného úradu: Ing. Svetlana Gajdová  ............................................ 

 

 

Zapisovateľka:  p. Jana Juríková   ............................................ 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Zuzana Bradová     ............................................ 

 

 

 p. Martin Jasaň   ............................................ 


