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OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

ZÁPISNICA 
 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Ražňany 
spísaná v Ražňanoch, dňa 20.3.2015 od 18.00 do 21.30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: - poslanci:  Ing. Karol BALČÁK  
                                                           Slavomír BALČÁK, 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ, 
 Ing. Jozef HORŇÁK, 
     Martin KOLARČÍK, 
 Valéria PAVÚKOVÁ, 
 Ing. Peter POLOHA. 
             - starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ  
  - zapisovateľ:  Anna BALČÁKOVÁ 
  - hlavný kontrolór: Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ. 
   
Neprítomní:                          Igor REPASKÝ, 
                                                           Ing. Vladimír STRAČIAK. 
   
      
 
 
Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - zmena rozpočtových opatrení. 
6. Posúdenie žiadostí občanov. 
7. Rôzne. 
8. Schválenie uznesenia. 
9. Záver. 
 
 
 
Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
 
K bodu 1. Otvorenie. 
 
 Starosta obce privítal poslancov na riadnom zasadnutí OcZ. Ďalej konštatoval, keďže 
je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa. Oboznámil prítomných s programom riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva a dal zaňho hlasovať. 



 

 2 

 Za program dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

             Program bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
 Starosta obce navrhol za zapisovateľa p. Annu BALĆÁKOVÚ a overovateľov 
zápisnice Ing. Jozefa HORŇÁKA a Mgr. Kamila GOLODŽEJA. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie. 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Slavomír BALČÁK, Martin KOLARČÍK          
a Ing. Peter POLOHA. 
 Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

 Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 4. Kontrola uznesení. 
 
Uznesenie č. 18/2011 – plnené 
OcZ schvaľuje ďalší postup pri realizácií protipovodňových opatrení. Zostáva zrealizovať 
opravu zosunutých panelov v potoku. 
Uznesenie č. 42/2013 – plnené 
OcZ schvaľuje financovanie orientačných máp v sume 1 000,- € v rámci projektu Turistické 
trasy a cyklochodníky Sabinov a okolie. 
Uznesenie č. 7/2014 – plnené 
OcZ schvaľuje doloženie pánom Pavlom SEMANOM listu vlastníctva na sporný pozemok s 
parcelným číslom 658/2 a predloženie geometrického zamerania, ktorý sa následne porovná 
s geometrickým zameraním vykonaným obcou. Ďalej predloženie listín, z ktorých bude 
vyplývať nadobudnutie. 
Uznesenie č. 1/2015 - splnené 
Schválenie Plánu kultúrno – športových akcií na rok 2015. 
Uznesenie č. 2/2015 - splnené 
Schválenie Zásad odmeňovania poslancov. 
Uznesenie č. 3/2015 - splnené 
Schválenie pracovných komisií pri Obecnom zastupiteľstve  
Uznesenie č. 4/2015 - splnené 
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Schválenie zapojenia sa obce do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Regionálneho operačného programu. 
Uznesenie č. 5/2015 - splnené 
Oboznámenie sa a vzatie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  2. 
polrok 2014. 
Uznesenie č. 6/2015 - splnené 
Neschválenie vybudovania oporného múra pri p. Jánovi SOLÁROVI, Ražňany 110. 
Uznesenie č. 7/2015 - splnené 
Schválenie presunu dovolenky starostu obce z roku 2014 do roku 2015 v počte 5 dní. 
Uznesenie č. 8/2015 - plnené 
Schválenie poskytnutia dotácie vo výške 1.500,-€ na rok 2015 občianskemu združeniu 
NARŠANKE s tým, že obec zakúpi hudobný nástroj a na základe zmluvy o výpožičke ho 
zapožičia ŇARŠANKE. 
 
 
K bodu 5. Schválenie zmeny rozpočtu v roku 2015 - zmena rozpočtových opatrení 
č. 1 - 3. 
 

Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie 
č. 1 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2015, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie 

č. 2 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2015, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
Starosta obce predložil návrh na zmenu rozpočtu v roku 2015 - rozpočtové opatrenie 

č. 3 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 2015, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Za návrh dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

Návrh bol jednohlasne schválený. 
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K bodu 6. Posúdenie žiadostí občanov. 
 
             Starosta obce predložil žiadosť p. Antona ĽUBOCKÉHO, Ražňany 343 o opravu 
chodníka, ktorý bol urobený po položení kanalizácie a obecného vodovodu. Svoju žiadosť 
zdôvodňuje, že stavba bola urobená neprofesionálne a z bezpečnostného hľadiska nespĺňa 
potrebné parametre a terénne úpravy nie sú súmerné s priľahlou cestnou komunikáciou. 
            Starosta obce preverí stav stavby pred p. Antonom ĽUBOCKÝM, ktorý žiada 
o opravu chodníka. 
               
 
            Starosta obce predložil žiadosť p. Tomáša SEMANA, Ražňany 108 o finančný 
príspevok pre miestny kulturistický klub na zakúpenie posilňovacích zariadení. 
            Za schválenie finančného príspevku vo výške 250,- € dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

            Finančný príspevok vo výške 250,- € bol jednohlasne shcválený. 
 
               Starosta obce predložil žiadosť p. Jozefa NEHILU, Ražňany 21 o jednorazový 
finančný príspevok pre dve ťažko zdravotne postihnuté deti Danielu a Máriu. 
            Za schválenie finančného príspevku vo výške 150,- € na jedno dieťa dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

            Finančný príspevok vo výške 150,- na jedno dieťa bol jednohlasne schválený. 
 
 

Starosta obce predložil žiadosti občanov: 
- o úľavu dane z nehnuteľnosti za rok 2015 týchto občanov: 

Meno a priezvisko Adresa Dôvod úľavy 
Františka Soľárová (nar.1938) Ražňany 207 vek – 65 rokov 
Františka Soľárová (nar.1934) Ražňany 207 vek – 65 rokov 
Margita Štofaníková Ražňany 197 vek – 65 rokov 
Rudolf Jusko Ražňany 198 vek – 65 rokov 
Jozef Falat Ražňany 254 vek – 65 rokov 
Vincent Novotný Ražňany 135 vek – 65 rokov 
Františka Mišková Ražňany 301 vek – 65 rokov 
Regina Mišková Ražňany 35 vek – 65 rokov 
Margita Soľárová Ražňany 304 vek – 65 rokov 
František Repaský Ražňany 260 vek – 65 rokov 
Anton Kovaľ Ražňany 2 vek – 65 rokov 
Mária Pavurová Ražňany 195 vek – 65 rokov 
Pavol Jusko Ražňany 192 vek – 65 rokov 
Agnesa Galeštoková Ražňany 124 vek – 65 rokov 
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Meno a priezvisko Adresa Dôvod úľavy 
Štefan Onderčo Ražňany 24 vek – 65 rokov 
Marcel Sirotňák Ražňany 264 vek – 65 rokov 
Jaroslav Futej Ražňany 141 vek – 65 rokov 
Bartolomea Imrichová Ražňany 144 vek – 65 rokov 
Pavol Solár Ražňany 255 vek – 65 rokov 
Jozef Sirotňák Ražňany 279 vek – 65 rokov 
Ladislav Župa Ražňany 275 preukaz ZŤP 
Jozef Horňák Ražňany 316 preukaz ZŤP 
Vladimír Štofaník Ražňany 180 preukaz ZŤP 
Pavol Repaský Ražňany 355 preukaz ZŤP 
Juraj Kvašňák Ražňany 416 preukaz ZŤP 

 
 
 
- o úľavu na poplatku za TKO na rok 2015: 

 Meno 
a priezvisko 

Adresa Dôvod Úľava v 
%  

Osoby 

Ľudmila 
Horňáková 

Ražňany 293 dlhodobé zdržiavanie 
sa v zahraničí 

100 Matúš Horňák 

Ľudmila 
Bednárová 

Ražňany 3 práca v Bratislave 100 Ľudmila Bednárová 
ml. 

Martin 
Novotný 

Ražňany 80 práca mimo TP 100 Martin Novotný 

Peter Novotný Ražňany 25 práca mimo TP 100 Peter Novotný 
Marián Poč Ražňany 57 dlhodobé zdržiavanie 

sa v zahraničí 
100 Zuzana Počová 

Blanka Počová 
Vnuk Kesey 

Anton 
Ľubocký 

Ražňany 346 dlhodobé zdržiavanie 
sa mimo TP 

100 Mária Timková 

Jaroslav Futej Ražňany 141 prechodný pobyt v inej 
obci 

100 Pavol Futej 

Pavol Repaský Ražňany 355 práca v Bratislave 100 Natália Repaská 
Jozef Seman Ražňany 108 dlhodobé zdržiavanie 

sa mimo TP 
100 Lukáš Seman 

Marek Seman 
 
Miroslav Petík 

 
Ražňany 159 

dlhodobé zdržiavanie 
sa mimo TP 

100 Veronika Petiková 
Igor Estočák 
Alex Petik 

 
Peter Lukáč 

 
Ražňany 360 

práca v zahraničí  
práca v zahraničí  
štúdium mimo TP 

100 
100 
50 

Matúš Lukáč 
Dávid Lukáč 
Zuzana Lukáčová 

Vincent 
Novotný 

Ražňany 135 práca v zahraničí 100 Dávid Novotný 

Ing. Jaromír 
Šofranko 

Ražňany 331 práca mimo TP 100 Stanislava Šofranková 

Vladimír 
Štofaník 

 
Ražňany 180 

dlhodobé zdržiavanie 
sa v zahraničí 

 
100 

Erika Nehilová 
Adam Nehila 
Sarah Nehila 
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 Meno 
a priezvisko 

Adresa Dôvod Úľava v 
%  

Osoby 

 
Jozef Nehila 

 
Ražňany 298 

 
dlhodobé zdržiavanie 
sa mimo TP 

 
100 

Ing. Jozef Nehila 
Ing. Lukáš Nehila 
Ing. Nehilová Denisa 
Lucia Petrová 

 
 
 
 
Dorota 
Kolková 

 
 
 
 
Ražňany 121 

 
 
 
 
dlhodobé zdržiavanie 
sa mimo TP 
 

 
 
 
 
100 
 
 

Veronika d ´Almeida 
Anna Mária 
d´Almeida 
Jean Thierry 
d´Almeida 
Juraj Jurica 
Terézia Kormaňošová 
Marek Kormaňoš 
Hanka Kormaňošová 
Samuel Kormaňoš 

   OcZ akceptovalo opodstatnenosť žiadostí. 
 
K bodu 11. Rôzne. 
 
        Starosta obce predložil na schválenie uzatvorenie zmluvy o nájme s víťazom obchodnej 
verejnej súťaže Slavomírom JÁNOŠÍKOM s účinnosťou od 1.4.2015. 
         Za schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme s víťazom obchodnej verejnej súťaže dávam 
hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

         Uzatvorenie zmluvy bolo jednohlasne schválené. 
 
        Starosta obce predložil na schválenie zapojenie sa do výzvy IA Za SI-NP RaP/01-2015 – 
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce – Národný projekt 
Rodina a práce. 
         Za zapojenie sa do výzvy dávam hlasovať 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

        Zapojenie sa do výzvy bolo jednohlasne schválené. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s: 

- neschválením žiadosti – zateplenie 3. pavilónu 
- podaním žiadosti o dotáciu pre ŇARŠANKU 
- výzvami, v ktorých má obec žiadosti 
- výberovým konaním na komunitných pracovníkov, ktoré sa konalo 18.3.2015, na 

pracovnú pozíciu OPPRKC bol vybratý Mgr. Kamil Golodžej a na pracovnú pozíciu 
OPK p. Adriana Repaská 

- projektami, ktoré sú v štádiu schvaľovania cez ÚPSVaR – podľa § 52a – 
dobrovoľnícka činnosť, podľa § 54 (8 pracovníkov na 6 mesiacov), podľa § 52 – AČ 
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- návrhom projektov a investícií na roky 2011 – 2018 v súlade s územným plánom 
obce Ražňany: 

 
Rekonštrukcia chodníkov a cestných komunikácií – čiastočne splnené 
Rekonštrukcia kaštieľa - vytvorenie múzea, knižnice, klubu mladých a dôchodcov a ďalších 
priestorov pre vyššiu občiansku a sociálnu vybavenosť: 
- rekonštrukcia strechy, 
- odizolovanie základov, 
- výmena okien a dverí, 
- zateplenie obvodových múrov, 
- kompletná rekonštrukcia interiéru – čiastočne splnené. 
Rekonštrukcia 3. pavilónu MŠ- s cieľom rozšíriť možnosti MŠ (momentálne využívaný pre 
spoločenské akcie verejnosti): 
- rekonštrukcia strechy- splnené, 
- zateplenie obvodových múrov, 
- odizolovanie základov – čiastočne splnené, 
- rekonštrukcia interiéru – splnené. 
Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu s jedálňou a kuchyňou - s cieľom zlepšiť poskytovanie 
služieb a pracovné prostredie:                                        PRIORITA Č. 1 
- rekonštrukcia strechy, 
- zateplenie obvodových múrov, 
- odizolovanie základov. 
- kompletná rekonštrukcia interiéru, strojov a zariadení. 
Rekonštrukcia budovy futbalového a športového klubu – s cieľom vytvoriť lepšie podmienky 
pre športovcov a návštevníkov podujatí: 
- rekonštrukcia strechy s nadstavbou tribúny, 
- odizolovanie základov, 
- zateplenie obvodových múrov. 
Rekonštrukcia budovy bývalého JRD – s cieľom vytvoriť priestory pre dobrovoľnícke 
organizácie v obci: 
- rekonštrukcia strechy, 
- odizolovanie základov, 
- výmena okien a dverí, 
- zateplenie obvodových múrov, 
- kompletná rekonštrukcia interiéru. 
Rekonštrukcia parku - s cieľom obnoviť pôvodný prírodno-krajinársky park: 
- asanovanie nevhodných porastov a ich citlivé nahradenie vhodnými okrasnými drevinami, 
- realizácia chodníkov, oplotenia a osvetlenia, 
- dotvorenie priestoru prvkami drobnej architektúry. 
Rekonštrukcia budovy OcÚ – s cieľom zlepšiť pracovné prostredie: 
- rekonštrukcia strechy - splnené, 
- odizolovanie základov - splnené, 
- zateplenie obvodových múrov – splnené, 
- rekonštrukcia interiéru – čiastočne splnené. 
Výstavba chodníka pre chodcov a cyklistov medzi obcou Ražňany a mestom Sabinov v dĺžke cca 
2 km – splnené. 
Výstavba multifunk čného ihriska s plochou 50x30 m. 
Výstavba dvoch detských ihrísk a dopravného ihriska - čiastočne splnené. 
Výstavba rekreačnej a oddychovej zóny v miestnom lese patriacom urbariátu v obci - splnené. 
Realizácia protipovodňových opatrení - splnené. 
Výstavba nájomných bytov. 
Výstavba komunitného centra. 
 

- s investíciami od 1.1.2015 do 20.3.2015: 
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Rekonštrukcia soc. Zariadení v 3. pavilóne MŠ –  
- interiérové dvere (ASSOPROGRES) –       1.200,- € 
- stavebný materiál (J. Kropiľák) –                1.601,27 € 
- materiál do soc. Zariadenia (V. Krajňák) –  1.700,96 € 
- stavebné práce (V. Kišeľa) –                        2.410,10 € 

SPOLU:                        6.912, 33 € 
 
Nákup traktorovej kosačky – 2.739, 50 € 
Nákup hudobného nástroja akordeónu – 1.350,- € 
Nákup predeľovacích panelov do WC MŠ – 393, 60 € 
Nákup varnej dosky do ŠJ – 540,- € 
Dotácia FC Ražňany – 1.750,- € 
Dotácia ŇARŠANKE – 750,- € 
 

- s najbližšími investíciami nad 5.000,- €: 
Zateplenie 3. pavilónu MŠ 

- Úpravy povrchov  –    17.354,- €  
- Ostatné konštrukcie –   1.871,- € 

SPOLU:                      19.225,- € (projektovaná cena)                         
     Zostatok na účte k 20.3.2015 (po vyplatení výplaty zamestnancom): 39.400, 87 € 

 
- s kultúrnymi a spoločenskými  podujatia: 
- Obecná zabíjačka 
- Obecný ples 
- Darovanie krvi 
- Pingpongový turnaj 

 
 

     Starosta obce sa pýtal poslancov, čo sa zakúpi z výťažku z tomboly z plesu, poslanci sa dohodli, že 
výťažok z tomboly sa dá detskému folklórnemu súboru HOĽANGE. 
     Mgr. Kamil GOLODŽEJ:  

- upozornil na chodníky v MŠ, ktoré sú v dezolátnom stave a na parkovisko pri MŠ, 
- upozornil na potok od Uz. Šalgova, ktorý vytláča panely, tá istá situácia je aj na Hornom 

konci. 
     P. Valéria PAVUKOVÁ: 

- sa pýtala ohľadom oporného múra, aký prísľub dala obec p. Solárovi, 
- či bude možnosť pomáhať starkým napr. chodiť im predpisovať lieky.  

     Ing. Mária GALEŠTOKOVÁ: 
-  vypracovala novú smernicu sťažností, 
-  oboznámila poslancov s kontrolou dotácie pre ŇARŠANKU a FC RAŽŇANY a s kontrolou 

pokladne – upozornila na nákup 300 l nafty za mesiace 01,02/2015, 
-  vyriešiť sťažnosť p. Pavla Semana, 
-  urobiť zmluvu o výpožičke s ŇARŠANKOU, 
-  vypracovať smernicu o protispoločenskej činnosti. 
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K bodu 12. Schválenie uznesenia. 
 
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RAŽŇANY,  
zo dňa 20.3.2015. 
(1-6) 
Schválenie zmeny rozpočtu v r. 2015 – zmeny rozpočtových opatrení č. 1 – č. 3                 
(Uznesenie č. 9/2015).  
Starosta obce preverí stav stavby pred p. Antonom ĽUBOCKÝM, ktorý žiada o opravu 
chodníka (Uznesenie č. 10/2015). 
Schválenie finančného príspevku vo výške 250,- € pre kulturistický klub na nákup 
posilňovacích zariadení (Uznesenie č. 11/2015). 
Schválenie finančného príspevku pre ťažko zdravotne postihnuté deti Máriu a Danielu                     
p. Jozefa NEHILU, Ražňany 21 vo výške 150,- € na jedno dieťa (Uznesenie č. 12/2015). 
Schválenie uzatvorenie zmluvy s víťazom Obchodnej verejnej súťaže Slavomírom 
JÁNOŠIKOM s účinnosťou od 1.4.2015 (Uznesenie č.13/2015). 
 Schválenie zapojenie sa do výzvy IA ZaSI – NPRaP/01-2015 do Národného projektu Rodina 
a práca (Uznesenie č. 14/2015). 
 
 
 Za uznesenie dávam hlasovať: 
 BALČÁK K.  BALČÁK S. GOLODŽEJ HORŇAK KOLARČÍK PAVÚKOVA POLOHA REPASKÝ STRAČIAK  Spolu 

Za / / / / / / /   7 

Proti           

Zdržal sa           

Neprítomný        / / 2 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
 
 
K bodu 12. Záver. 
 
 Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Ražňanoch. 
 
 
 
         Radovan ROKOŠNÝ 
                starosta obce 
 
 
Zapisovateľ: 
p. Anna BALČÁKOVÁ             …………………………… 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Kamil GOLODŽEJ  …………………………… 
 
 
Ing. Jozef HORŇÁK   …………………………… 


