
 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                 OBEC  HOROVCE 
                                      Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 
                              Tel. 0566495731,  IČO: 00325198,  e-mail: ouhorovce@stonline.sk            

 

 

                                Z Á P I S N I C A 
 

z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa:  28.02.2020 

s programom: 

 

Prítomní poslanci: :    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič,    Šimko, Trusa 

 
   

1.       Otvorenie 

a. Schválenie programu rokovania  

b.  Voľba návrhovej komisie 

c.    Určenie overovateľov zápisnice  

 

 

   2.   Kontrola plnenia uznesení   

3.   Sprava o hospodárení za  IV. Q 2019 

4.   Správa o činnosti HL  za rok 2019 

5.   Prerokovanie výšky poplatkov za služby prevádzané obecným traktorom 

6.   Prerokovanie  prípravy a realizácie akcie Horovce - Horovčanom 

7.   Prerokovanie – schválenie dodatku s právnym zástupcom JUDr. Michalom Kuročkom 

8    Prerokovanie požiadavky  použitia futbalového ihriska za účelom realizácie športového dňa 

pre Detský domov Pozdišovce 

9.  Informácia o spracovaní faktúry  za práce navyše pri realizácii rekonštrukcie Domu smútku 

od zhotoviteľa 

10. Prerokovane návrhu alternatív  súvisiacich s pokračovaním nájmu malého KD od 

Reformovanej cirkvi Tušice 

11. Informácia o podnikateľskom zámere p. R. Dittla v areáli  bývalého hospodárskeho dvora. 

12. Informácia o modernizácií časti – úseku  verejného osvetlenia   

13. Prerokovanie – schválenie prevádzkového poriadku Zberného dvora v obci Horovce 

14. Riešenie   ekonomickej  a výchovnovzdelávacej efektívnosti prevádzky Základnej školy 

Horovce 

15. Podnikateľský zámer  spoločnosti FURA s.r.o. 

16. Výstavba zastávok na ceste II. triedy v obci   

17.  Rôzne -   /  včasná rezervácia hudobnej skupiny na ples 2021, informácia o uskutočnených  

obecných akciách, správa o VOP, info o pridelení Hasičského auta/  

18.  Návrh na prijatie uznesení 

19.   Záver 

 

 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

 

  Starosta obce v úvode  obce, privítal prítomných poslancov a kontrolórku obce, ospravedlnil 

neprítomných poslancov 

Konštatoval, že sú prítomní 5 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania, ktorý bol doplnený o body: 

 
14. Riešenie   ekonomickej  a výchovnovzdelávacej efektívnosti prevádzky Základnej školy Horovce 

15. Podnikateľský zámer  spoločnosti FURA s.r.o. 

16. Výstavba zastávok na ceste II. triedy v obci   

14. Riešenie   ekonomickej  a výchovnovzdelávacej efektívnosti prevádzky Základnej školy Horovce 

15. Podnikateľský zámer  spoločnosti FURA s.r.o. 

16. Výstavba zastávok na ceste II. triedy v obci  

 

  Prítomní poslanci odsúhlasili pozmenený program obecného zastupiteľstva  

 

 

 

Uznesenie č.151/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:  

Pozmenený program  zasadnutia  OZ 

  

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič , Šimko, Trusa 
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 
 

                                                                                                                                                  

                                

                     

                           

                              

 

 

K bodu 1 b a c  :  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

Za  overovateľov zápisnice boli  navrhnutí Ing. Ľoch, p, Trusa   do návrhovej komisií  

boli navrhnutí  p. Šimko, JUDr. Bereščík 

 Uznesenie č. 152/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

  Určuje za :  

 

  overovateľov zápisnice:     Ing. Ľocha, p. Trusu  

  navrhová   komisia :         p.Šimko, JUDr. Bereščík      



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                                                                             

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Ing. Rusinkovič, Šimko , Trusa 
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 
 

 

                                                                                                   

                                                                                                 

 

 

 

K bodu 2:   Kontrola plnenie uznesení  

Prečítala p. Kendžurová, OZ skonštatovalo  že všetky body v uznesení sú splnené 

 

Uznesenie č.153/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Konštatuje:  

že všetky body v uznesení boli splnené 

 

                                                    

 

                  

                               

K bodu 3: Správa o hospodárení za  IV.Q  za rok 2019 

 

Správa o hospodárení  bola doručená každému poslancovi OZ spolu s pozvánkou 

Žiadne dotazy a pripomienky  k správe  neboli zaslané. 

Správu prečítala ešte raz p. Rusinkovičová,  po prečítaní  ju OZ zobralo na vedomie.   

 

Uznesenie č.154/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie: 

Správu o hospodárení za IV.Q  za rok 2019 

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,   Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 K bodu 4:   Správa o činnosti HK  za rok 2019 

 Správa o činnosti Hlavného kontrolóra bola zverejnená na webovej stránke a odoslaná 

emailom poslancom OZ. 

 Po prečítaní správy Hlavným kontrolórom ju OZ zobralo na vedomie. 

 

Uznesenie č.155/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Správu o činnosti HL  za rok 2019 

 

  

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Ing. Rusinkovič ,Šimko , Trusa 
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 
 

                                                                           

                

                           

 

 

 

K bodu 5 :  Prerokovanie výšky poplatkov za služby prevádzané obecným traktorom 

V prichádzajúcom jarnom období  bude obecný traktor vykonávať občanom služby  OZ po 

prejednaní  zvýšilo  kultivovanie a gruberovanie  na 1,30 EUR. 

 

 

  Uznesenie č.156/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Výšku poplatkov za služby prevádzané obecným traktorom: 

Orba:                                          1,30  Eur 

Bránenie   a šorikovanie    :       0,70  Eur 

Kultiv. a   gruberovanie             1,30  Eur 

Mulčovanie                                1,50  Eur.  

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Šimko,  Ing. Rusinkovič, Trusa   
                     Proti: 

                     Zdržal sa 

 

                                                                                                    

 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

K bodu 6:  Prerokovanie  prípravy a realizácie akcie Horovce – Horovčanom 

AJ  v tomto roku je naplanované podujatie pre občanov obce Horovce -  Horovčanom. OZ 

rozhodlo, že tohto roku  by sa táto akcia mohla zrealizovať 4.07.2020. Do programu navrhlo 

OZ  ľudovú muziku Rendošovci  a  Ramon Band.                                 

 

Uznesenie č.157/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

Realizáciu akcie Horovce - Horovčanom   na deň 4.7.2020 

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,  Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič , Šimko, Trusa  

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

                              

 

K bodu  7:    Prerokovanie – schválenie dodatku  o poskytovaní právnej služby 

s právnym zástupcom JUDr. Michalom Kuročkom  

Návrh na schválenie dodatku  o poskytovaní právnej služby JUDr. Kuročkovi, predložil 

starosta obce. OZ dodatok o poskytovaní právnej služby vo výške 300 Eur schválilo.   

                            

Uznesenie č.158/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

Dodatok s právnym zástupcom JUDr. Kuročkom  

 

 
Hlasovanie:  Za:  JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič , Šimko, Trusa  

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

                            

 

 K bodu 8:  Prerokovanie  požiadavky  použitia futbalového  ihriska za účelom realizácie 

športového dňa pre Detský domov Pozdišovce  

Detský domov Pozdišovce požiadal OcU o zapožičanie futbalového ihriska na   realizáciu 

športového dňa.  

 

Uznesenie č.159/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Požiadavku   na použitie futbalového  ihriska za účelom realizácie športového dňa pre Detský 

domov Pozdišovce  

   

   

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch  Ing. Rusinkovič , Šimko, Trusa  
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                                  

 

K bodu: 9: Informácia o spracovaní faktúry  za práce navyše pri realizácii 

rekonštrukcie  Domu smútku od zhotoviteľa 

Starosta obce informoval OZ o prácach  a faktúre navyše pri realizácii rekonštrukcie Domu 

smútku. 

 

Uznesenie č.160/2020 

 Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Informáciu o spracovaní faktúry za práce navyše pri realizácii rekonštrukcie Domu smútku od 

zhotoviteľa 

 

 
 

Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič, Šimko,Trusa 
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

                                  

K bodu 10: Prerokovanie návrhu alternatív  súvisiacich s pokračovaním nájmu malého 

KD od Reformovanej cirkvi Tušice 

Starosta obce   predložil OZ tri alternatívy súvisiace s pokračovaním nájmu  KD od 

reformovanej  kresťanskej cirkvi v Tušice .   Prvá alternatíva bola plynová prípojka s tym, aby  

60 % financovala obec a 40 % reformovaná cirkev, druhá alternatíva bola zavedenie 

klimatizácie do prenajatej miestnosti,  súhlasilo s treťou alternatívou a to  s nájmom budovy  

vo výške  2350 € na 10 rokov, so  zapracovaním výpovedných  podmienok vzťahu k vráteniu  

pomernej alikvotnej časti nájmu  v prípade  predčasného ukončenia predmetného nájmu. 

Uznesenie č.161/2020 
obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom       zriadení v z.n.p. 

 

 Navrhuje: 

Spracovať alternatívu v súvislosti s nájmom budovy MKD reformovanej cirkvi vo výške  

2350 Eur na 10 rokov so  zapracovaním výpovedných  podmienok vzťahu k vráteniu  

pomernej alikvotnej časti nájmu  v prípade  predčasného ukončenia 

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa  
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu: 11: Informácia o podnikateľskom zámere p. R. Dittla v areáli  bývalého 

hospodárskeho dvora.  
Spoločnosť Dittel spol. s.r.o. nadviazala spoluprácu so SE, a.s. EVO Vojany. EVO Vojany 

plánuje vykonať v prvom polroku 2020 prevádzkovú skúšku spaľovania TDP v množstve do 500 t.. 

Spoločnosť DITTEL spol. s.r.o. plánuje na výrobu TDP   zhodnocovať ostatné odpady pôvodom zo 

Slovenska a krajín EU. Jedná sa o vyseparovaný komunálny odpad, ktorý obsahuje prevažne 

rozdrvené plasty. Nezaradzuje sa do kategórie nebezpečný odpad a nie je záťažou pre životné 

prostredie. Tento druh paliva sa vo vyspelých krajinách EÚ bežne používa na výrobu tepla 

a elektrickej energie. Z tohto dôvodu plánuje spoločnosť DITTEL spol. s.r.o. rozšíriť predmet svojho 

podnikania v katastri obce Horovce  o zhodnocovanie výlučne ostatných odpadov a výrobu TDP za 

účelom jeho ďalšieho energetického zhodnotenia. Na dovoz odpadov plánuje spoločnosť DITTEL 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

spol. s.r.o. získať súhlas na cezhraničný  dovoz odpadov v zmysle § 105 ods.2 písm. c) zákona č. 

79/2015 Z.z. MŽP SR.  

 

 Túto prevádzkovú skúšku výroby  TDP v množstve do 500 t plánuje  spoločnosť 

DITTEL spol. s.r.o.  vykonať  v katastrálnom území Horovce v hospodárskom dvore na 

parcele č.680/6 v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy z 1.1.2019.  

 

Uznesenie č.162/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie: 

 

Informáciu o podnikateľskom zámere p. R. Dittla v areáli  bývalého hospodárskeho dvora. 

 

                                                                              

                                                                                                         
                       
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič, Šimko Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

                                                                                                 

                                                                             

                                 

K bodu 12:  Informácia o modernizácií VO  

Starosta obce informoval o možnej realizácie verejného osvetlenia v úseku od autobusových 

zastávok po zrekonštruovaný most. 

 

Uznesenie č.163/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

Realizáciu Verejného osvetlenia v úseku od autobusových zastávok po zrekonštruovaný most.   

 

 

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  ,  Ing. Rusinkovič, Šimko  
                     Proti: 

                     Zdržal sa:  Trusa 

 

                    

 

                  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu: 13: Prerokovanie – schválenie prevádzkového poriadku Zberného dvora v obci 

Horovce 

Prevádzkový poriadok bol  doručený emailom všetkým poslancom OZ na doplnenie.  

Prevádzkový poriadok bol doplnený  a to v úvodnej časti pri kontakte na  osobu zodpovednú 

za Zberný  dvor  doplnené, že   v prípade potreby kontaktovať OCÚ, do poznámky doplnené, 

že Prevádzkovateľ si  vyhradzuje právo na zmenu   prevádzkových časov. Do legislatívnych 

požiadaviek  do bodu c – pravidelný čas  doplnený prevádzkový čas  
 

V článku 3 odpad, ktorý je možné odovzdať ma zbernom dvore  je v ods. 1  až  5 doplnené   

 Tento odpad bude zo zberného dvora vyvážaný zazmluvnenou zberovou spoločnosťou.  

 V odst. 6  doplnené 

 

  Tento odpad bude zoštiepkovaný a následne zužitkovaný obcou pre jej vlastné potreby, ako 

napríklad mulčovanie záhonov a iných plôch, alebo ako prídavok do obecných kompostérov. 

 

V odst. 7 doplnené 

 Tento odpad bude zo zberného dvora vyvážaný zazmluvnenou zberovou spoločnosťou. 
 

V odst. 8 doplnené  ( katalógové číslo 20 01 110  Na Zberný dvor je možné umiestniť len 

neznečistené a neznehodnotené textílie. V žiadnom prípade nie je možné umiestniť na Zberný 

dvor znečistené textílie, handry a iné od rôznych ropných látok. V prípade akéhokoľvek 

znečistenia, resp. znehodnotenia  nebudú uvedené odpady   na zberný dvor prevzaté. Tento 

odpad bude zo zberného dvora vyvážaný zazmluvnenou zberovou spoločnosťou. 

 

V odst. 9 doplnené Tento odpad bude zo zberného dvora vyvážaný zazmluvnenou zberovou 

spoločnosťou. 

pdst.  

 

V článku  10  pri zistení alebo spôsobení havárie doplnené:  

  Následne   hlásiť udalosť starostovi obce. a doplniť kontrakt DHZ obce Horovce  

 

 

Uznesenie č.164/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Prevádzkový poriadok  Zberného dvora s prerokovaným doplneniami  

 

 

 
 

Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

K bodu 14:   Riešenie ekonomickej a výchovno- vzdelávacej efektívností prevádzky 

Základnej školy 

 

Starosta obce informoval o ekonomickej a výchovno-vzdelávacej efektívnosti prevádzky 

Základnej školy  v Horovciach,  oboznámil s počtom žiakov   v jednotlivých triedach,  jedna 

sa o zmiešané triedy , čo nemá dobrý vplyv na  výchovno-vzdelávaci proces.                                   

 

Uznesenie č.165/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie: 

 

Infomáciu o ekonomickej a výchovnovzdelávacej  efektívnosti prevádzky Základnej školy 

 

 
 

Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič, Šimko , Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

                                                                                 

K bodu 15:  Prevádzkovateľský zámer spoločnosti FURA, s.r.o. 

Starosta obce informoval OZ o mechanicko-biologicko tepelnom procese  vytriedenia 

komunálného odpadu. Túto prevádzku by chcela spločnosť FURA vykonávať v kat. území 

obce Horovce. Ak by to bolo reálne OZ  by mohlo takýto proces vidieť  Poľsku kde to už 

riadne funguje.  

 Uznesenie č.166/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

 Prevádzkovateľský zámer spoločnosti FURA,  

 

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  ,  Ing. Rusinkovič, Šimko , Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

 

 

 

                                                                                  

                                    

K bodu 16:  Dobudovanie autobusových zastávok na ceste II. triedy  

Týmto problémom sa OZ zaoberala na viacerých zastupiteľstvách, autobusové zastávky sú 

v zlom stave.  Sú to zástavky kde čakajú na autobus detí dochádzajúce do Základnych škôl.  



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

 

 Uznesenie č.167/2020 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Zámer realizácie výstavby autobusových zastávok na ceste smerom na Tuš. Novú Ves 

/Orišok/ 

 

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič, Šimko , Trusa 

                Proti: 

                Zdržal sa: 

 
 

K bodu 17:  Rôzne / včasná rezervácia hudobnej skupiny na ples 2021, informácia 

o uskutočnených obecných akciách Horovská desiatka, ples, informácia  o správe VOP, 

fotopasca, info o pridelení hasičského auta 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že je potrebné už teraz  rezervovať hudobnú skupinu na rok  

2021 na ples  a OZ navrhlo hudobnú skupinu  Pyramída. 

P. Rusinkovičová informovala o uskutočnených akciách a o vyúčtovaní Horovská desiatka 

a ples .  

Starosta obce prečítal a informoval o správe Verejného ochrancu práv, ohľadom  sťažnosti 

rómskych občanov. 

 Taktiež informoval o pridelení hasičského auta do obce z UVSR. 

 Taktiež informoval OZ o stále vytvárajúcej sa skládke na hlavnej ceste pred  odbočkou na      

Vojčice. OZ sa zhodlo na tom že je potrebné zakúpiť fotopascu 

V tomto  bode taktiež poslanec Šimko upozornil  na realizáciu úradných tabúľ, ktoré sa majú  

realizovať  v jarnom období. 

 

 Uznesenie č.167/2020 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 

Informáciu o rezervácií hudobnej skupiny na ples v r.2021 

Informáciu  o uskutočnených akciách v obci 

Informáciu o doručenej správe VOP p. Patakyovej 

Informáciu o pridelenom hasičskom aute 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,    Ing. Rusinkovič, Šimko , Trusa 

                 Proti: 

                 Zdržal sa: 

 
 

        

                                                                           

                                                                                                                                                                              



 

 

                        

                                                                                                                                            

 

K bodu 18:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

 

 

 

K bodu 19:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:                                  Kendžurová  Jana 

Overovatelia zápisnice:           Ing. Ľoch,  p.Trusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ERIK  TIMKO: 

                                                                                              Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                               


