ZÁ PI S N I CA
Z 13. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. 4. 2020 o 17.00 hod.
v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Anna Kačuráková, poslankyňa
Jolana Kočišová, poslankyňa
Ľubomír Mizia, poslanec
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec
Peter Prezbruch, poslanec
JUDr. Miloš Remeš, poslanec
Peter Spišák, poslanec
MDDr. Štefan Šosták, poslanec
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce

Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent

Ospravedlnení:
--Ďalší prítomní:
Mária Rožoková, kontrolórka obce
občania podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ určenie overovateľov zápisnice
d/ určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení
3. Intenzifikácia vodného zdroja ZAR4
4. Zateplenie telocvične – vyhlásenie verejného obstarávania
5. Žiadosť ZŠ - enviroprojekt
6. Ľubomíra Jakabová – žiadosť o odpustenie nájmu
7. Jozef Miňo, Miroslav Sikora – vyjadrenie k cene na odkúpenie pozemku
8. ZŠ – správa – doplnenie čerpania rozpočtu za rok 2019
9. Zníženie platu starostky
10. Výška prenájmu za posilňovňu
11. Aktualizácia zriaďovacej listiny ZŠ a MŠ
12. Rác Andrej – opakované prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku
13. Rôzne
14. Informácie starostky obce – aktuálny stav výstavba amfiteátra, situácia Covid 19 v obci,
prebiehajúca kontrola z NKÚ, Rada školy pri ZŠ
15. Interpelácie poslancov
16. Dotazy a dopyty občanov
17. Záver
Doplnený v bode rôzne:
- Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomných zmlúv v obecných bytoch
- Prehodnotenie uznesenia č. 76/V/2019
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1. Otvorenie - schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,
overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce.
Privítala prítomných a konštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 9 poslancov
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Oboznámila ich s programom rokovania. Starostka dala hlasovať o predloženom programe,
vyzvala poslancov na prípadné doplnenie a navrhla doplnenie o bod:
Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomných zmlúv v obecných bytoch
Poslanec MDDr. Štefan Šosták žiadal doplniť program o bod:
- Prehodnotenie uznesenia č. 76/V/2019
Prítomní poslanci navrhovaný program vrátane doplnení schválili.
Za overovateľov určila poslancov: Anna Kačuráková
Ľubomír Zambori
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Jolana Kočišová
Peter Prezbruch
Peter Spišák
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 216/IV/2020, 217/IV/2020, 218/IV/2020.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.2.2020
vypracovala pani Mária Rožoková, kontrolórka obecného úradu. Z dôvodu časovej tiesne
a mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu však nebola kontrola uznesení
predložená poslancom a bude presunutá na budúce zasadnutie OZ. K tomuto bodu programu bolo
prijaté uznesenie č. 219/IV/2020.
3. Intenzifikácia vodného zdroja ZAR4
Starostka predložila poslancom projekt intenzifikácie vodného zdroja ZAR4 (Sady), ktorý obec dala
vypracovať z dôvodu neustále sa zhoršujúcej situácie so zásobovaním občanov pitnou vodou. Na
zasadnutí sa zúčastnil aj projektant Ing. Szabo, ktorý odprezentoval projekt a uviedol dva hlavné
problémy v našej obci, a to kvalitu vody a tlak vody a popísal spôsob, ako by sa tieto problémy
mohli po intenzifikácii upraviť. Následne odpovedal na početné otázky poslancov. Po dlhej diskusii
sa nakoniec poslanci zhodli, že svoje otázky a požiadavky písomne sformulujú a budú zaslané
projektantovi, aby sa k nim vyjadril resp. ich v prípade relevantnosti zohľadnil v projekte.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 220/IV/2020.
4. Zateplenie telocvične – vyhlásenie verejného obstarávania
Starostka informovala poslancov, že z Environmentálneho fondu bola obci schválená dotácia na
zateplenie telocvične vo výške 50 843,00 Eur, predpokladaný rozpočet na stavbu je približne 114 000,00
Eur, samozrejme zo súťaže môže vzísť nižšia cena. Nakoľko príspevok nám pokryje zhruba ½ nákladov,
je potrebné rozhodnúť, ako vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Či na zateplenie len
polovice budovy, či na zateplenie celej budovy, ale v dvoch rozdielnych časových etapách, resp. na
zateplenie celej budovy s tým, že obec si na dofinancovanie vezme úver. Poslanci po diskusii
jednohlasne odsúhlasili prvú možnosť a to zateplenie dvoch stien telocvične. Zároveň starostka vyzvala
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poslancov, aby sa prihlásili za členov do komisie na otváranie obálok. Menovala tých, ktorí prejavili
záujem. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 221/IV/2020.

5. Žiadosť ZŠ - enviroprojekt
Starostka informovala poslancov o projekte základnej školy Biodiverzita v našej ekozáhrade, ktorý
chce naša škola zrealizovať. Pri žiadosti o dotáciu z ministerstva školstva je podmienkou
spoluúčasť vo výške 100,00 Eur, ktorú však nemôže škola financovať z prostriedkov pridelených od
štátu, preto žiada obec ako zriaďovateľa o poskytnutie týchto financií. Poslanci po diskusii žiadosť
jednohlasne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 222/IV/2020.
6. Ľubomíra Jakabová – žiadosť o odpustenie nájmu
Nájomca nebytových priestorov v kultúrnom dome a prevádzkovateľka baru p. Ľubomíra Jakabová
písomne požiadala obecné zastupiteľstvo o odpustenie nájmu, nakoľko kvôli koronakríze bola
nútená zavrieť prevádzku a nemá z podnikateľskej činnosti žiadny príjem. O odpustenie nájmu
žiada za obdobie od mesiaca marec až do otvorenia prevádzky. Poslanci žiadosť odsúhlasili
a zároveň schválili rovnakú pomoc aj pre ostatných nájomcov, ktorí museli svoje prevádzky
z dôvodu nariadenia Úradu verejného zdravotníctva zavrieť, a to v prípade, že o odpustenie nájmu
písomne požiadajú. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 223/IV/2020.
7. Jozef Miňo, Miroslav Sikora – vyjadrenie k cene na odkúpenie pozemku
Na predchádzajúcom zasadnutí obec odsúhlasila odpredaj majetku obce z dôvodov bodných
osobitného zreteľa, a to nadbytočných pozemkov pri vodárni Sady, ktorý ponúkla dvom vlastníkom
susedných pozemkov, ktorí obecné pozemky aj doposiaľ užívali ako súčasť svojich záhrad
a dlhodobo sa o nich starali. Občania J. Miňo a M. Sikora deklarovali svoj záujem pozemky
odkúpiť a písomne požiadali obecné zastupiteľstvo o prehodnotenie schválenej predajnej ceny
12,50 Eur/m2. Navrhujú predajnú cenu vo výške, za ktorú obec uvedené pozemky odkúpila od
štátu. Poslanci návrh občanov väčšinovo neschválili a trvajú na pôvodne schválenej cene, predaj za
nižšiu cenu nie je v záujme obce. Niektorí poslanci žiadali zámer odpredaja pozemkov úplne zrušiť,
uvedené však nebolo schválené.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 224/IV/2020.
8. ZŠ – správa – doplnenie čerpania rozpočtu za rok 2019
V zmysle požiadavky poslancov z predchádzajúceho zasadnutia OZ požiadala starostka základnú školu
o informáciu o čerpaní dotácie, ktorá bola poskytnutá základnej škole minulý rok vo výške 1500,00 Eur
na dovybavenie kuchyne a jedálne. Základná škola zaslala správu o doplnení čerpania rozpočtu za r.
2019, kde zdokladovala čerpanie dotácie. Zároveň navrhla, aby správa školskej jedálne vrátane
zamestnancov prešla pod obec. Poslankyňa J. Kočišová zdôraznila právo zriaďovateľa na informácie a
kontrolu výdavkov, ktoré idú z rozpočtu obce. Správa tvorí prílohu zápisnice a poslanci ju vzali na
vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 225/IV/2020.
9. Zníženie platu starostky
Starostka informovala poslancov, že z dôvodu súčasnej kritickej situácie spôsobenej pandémiou
koronavírusu a spomalením ekonomiky obec očakáva zníženie predpokladaných príjmov od štátu
v roku 2020 o ccá 50 000,00 Eur. Preto navrhla, aby poslanci schválili zníženie jej platu o 40%
navýšenie, zostal by základný plat podľa zákona. Poslankyňa J. Kočišová uviedla, že by bolo
vhodné znovu prejsť rozpočet na tento rok a zistiť, na ktorých položkách je možné ubrať. Aj ostatní
poslanci sa v diskusii zhodli, že je potrebné k tomuto pristúpiť komplexne a hľadať aj iné možnosti
šetrenia a v prípade potreby sa neskôr môžu k otázke zníženia platu vrátiť.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 226/IV/2020.
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10. Výška prenájmu za posilňovňu
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci súhlasili s poskytnutím budovy na futbalovom ihrisku
pre členov dobrovoľného hasičského zboru za účelom zriadenia posilovne. Z uvedeného dôvodu je
potrebné rozhodnúť o výške prenájmu. Poslanci po diskusii rozhodli o bezodplatnom prenájme,
uhrádzať sa budú len energie. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 227/IV/2020.
11. Aktualizácia zriaďovacej listiny ZŠ a MŠ
Starostka informovala poslancov, že v súvislosti s prebiehajúcou kontrolou čerpania eurofondov pri
výstavbe materskej školy nás najvyšší kontrolný úrad upozornil na nedostatky v zriaďovacej listine
materskej a základnej školy. K nim prináležiaci majetok, t.j. budovy a pozemky, je vo vlastníctve
obce ale je potrebné ho formálne odovzdať školám do správy a tieto budú mať povinnosť viesť ho
vo svojom účtovníctve. Obec upravila obe zriaďovacie listiny tak, aby boli v súlade s príslušnými
predpismi. Poslanci uvedené bez pripomienok schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie č. 228/IV/2020.
12. Rác Andrej – opakované prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku
Z dôvodu časovej tiesne a mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu zastupiteľstvo
o tomto bode nerokovalo a bude presunutý na budúce zasadnutie OZ.
Poslanci však pripomenuli svoje rozhodnutie z predchádzajúceho zasadnutia pozemky t.č.
nepredávať ani neprenajímať, kým nebudú ukončené aktivity v rámci národného projektu Podpora
vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, do
ktorého je naša obec zapojená. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 229/IV/2020.
13.Rôzne
A/Žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomných zmlúv v obecných bytoch
Ku dňu 31.5.2020 a k 30.6.2020 skončia nájomné zmluvy nájomníkom P. Kelemecovi a V.
Héžeľovej v bytovom dome A a Mgr. D. Popaďákovej v bytovom dome B. Nájomníci v stanovenej
lehote písomne požiadali obecný úrad o predĺženie nájomnej zmluvy a doložili potrebné doklady o
príjme. Poslanci schválili opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomníkmi na obdobie
jedného roka s podmienkou vyrovnania záväzkov voči obci ku dňu podpísania zmluvy. K tomuto
bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 230/IV/2020.
B/ Prehodnotenie uznesenia č. 76/V/2019
Uznesením č. 76/V/2019 prijatom na zasadnutí OZ dňa 9.5.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo
návrh na výstavbu detského ihriska na Záhradnej ulici. Tento bod programu navrhol poslanec
MDDr, Štefan Šosták, nakoľko sa na minulých zasadnutiach jeho nerealizovanie z finančných
dôvodov viackrát stalo predmetom otázok. Navrhuje, aby sa uznesenie zrušilo a aby sa priestranstvo
na Záhradnej ulici riešilo komplexne, keďže sa s touto plochou do budúcnosti počíta na sociálne a
zdravotné služby. Poslanci návrh väčšinovo odsúhlasili. V diskusii padol aj návrh opätovne osloviť
p. Németa za účelom odkúpenia pozemku pod bývalým barakom.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 232/IV/2020.
14. Informácie starostky obce
Starostka informovala poslancov o opatreniach, ktoré naša obec doteraz prijala v súvislosti
s pandémiou ochorenia COVID 19. Pre dôchodcov nad 65 rokov, odkázané osoby a zamestnancov
obci boli rozdané rúška, celkovo v množstve cca 700 ks. Všetky potrebné informácie sú hlásené
v obecnom rozhlase, a zároveň sú zverejňované na webstránke obce. Boli uzavreté ihriská
a kultúrny dom. Obecný úrad má rovnako ako iné orgány verejnej správy skrátené úradné hodiny na
3 hod. denne. Členovia DHZ vykonali dezinfekciu verejných priestranstiev v obci. Pre hasičov boli
zabezpečené rúška, ochranné štíty tváre, jednorazové obleky a dezinfekčné prostriedky.
Dezinfekčné prostriedky boli takisto zabezpečené pre obecný úrad a všetky pracoviská obce, je
vykonávaná pravidelná dezinfekcia priestorov.
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Ďalej informovala poslancov, že v materskej škole prebieha kontrola z Najvyššieho kontrolného
úradu na správnosť čerpania eurofondov. Obec predložila na kontrolu požadované účtovné doklady.
Ešte sa má uskutočniť fyzická kontrola, ktorá sa pre pandémiu zatiaľ neuskutočnila.
Takisto spomenula situáciu v rade školy v základnej škole, kde neboli kvôli mimoriadnej situácii
spôsobenej koronavírusom zvolení zástupcovia rodičov. Podľa informácií zo školského úradu, ak
nie je ustanovená nová rada školy, má fungovať stará, pripravujú k tomu usmernenie.
Ďalej informovala poslancov o potrebe doplniť do rokovacieho poriadku obce legislatívne zmeny,
ktoré prijal parlament kvôli koronakríze, a to možnosť pre obecné zastupiteľstvo na rokovanie cez
videohovor a hlasovanie per rollam.
Starostka ďalej informovala poslancov o postupe prác na amfiteátri. Dvakrát sa uskutočnil
kontrolný deň, bol podpísaný dodatok k prácam naviac kvôli zdvihnutiu základovej dosky.
V priebehu výstavby sa prišlo na nesúlad medzi projektom a rozpočtom, keď namiesto 16 strešných
väzníkov v projekte je narozpočtovaných iba 11, chýba teda 5 väzníkov, s ktorými rozpočet nerátal,
cena bude približne 3300,00 Eur bez DPH. Zároveň však neboli fakturované práce za približne
1000,00 Eur, ktoré neboli podľa stavebného dozoru vykonané. Poslanec M.Remeš uviedol, že
nakoľko chybu spôsobil projektant, je potrebné ho vyzvať na nápravu, pravdepodobne je voči
takýmto udalostiam aj poistený. Starostka - projektanta vyzveme, aby sa k vzniknutej škode vyjadril
a navrhol spôsob, akým ju nahradí. Teraz však potrebujeme podpísať so stavebnou firmou dodatok
k zmluve, aby mohli práce pokračovať, lebo termín na dokončenie stavby sa blíži. Poslanci
podpísanie dodatku s firmou TIMEO, s.r.o. väčšinovo schválili.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 233/IV/2020.
15. Interpelácie poslancov
Poslankyňa J. Kočišová upozornila, že disciplína niektorých občanov povolila a chodia po obci bez
rúšok a vo v skupinách, žiada, aby sa upozornenie dávalo neustále do pozornosti cez obecný
rozhlas. Taktiež uviedla, že občania, ktorí nepoužívajú internet a sociálne siete, nie sú dostatočne
informovaní, preto je potrebné zverejňované informácie aj hlásiť v rozhlase alebo iným spôsobom.
Starostka – zvažujeme systém informovania občanov cez SMS.
Ďalej upozornila na vznikajúce smetisko na starom cintoríne, myslí si, že by sa mal súkromným
osobám zakázať tam vývoz smetia. Starostka – vyváža sa tam na povolenie zemina, pozemok sa
postupne zasypáva, na jeseň to bude zarovnané.
Pýtala sa na termín kolaudácie kanalizácie na Zimnej ulici. Starostka – po zrealizovaní
prečerpávacej stanice. Bola tam navrhnutá prečerpávacia stanica ako na Jarnej ulici, s ktorej
fungovaním však nie sme úplne spokojní, preto sa upravuje projekt, čo spôsobilo posunutie
termínu kolaudácie. Až po kolaudácii sa budú môcť občania napojiť a následne sa upraví povrch
cesty.
Poslanec Ľ. Zambori – upozornil na zlý stav neudržiavaných súkromných pozemkoch na Sečovskej,
Okružnej a Zimnej ulici. Starostka – vyzveme písomne majiteľov na nápravu.
Poslanec JUDr. M. Remeš taktiež upozornil na nedostatočnú informovanosť, nevedel napr.
o rúškach, ktoré sa dávali občanom, je toho názoru, že poslanci by mali vedieť o všetkom, aby
vedeli zodpovedať na otázky občanov.
Ďalej vyjadril výhrady k zápisnici, viackrát tam nebolo uvedené jeho vyjadrenie, bolo by dobré,
keby sa zastupiteľstvo nahrávalo. Starostka – ak je požiadavka na uvedenie konkrétneho vyjadrenia
do zápisnice, je potrebné ho zaslať písomne, tak ako to robia aj iní poslanci. O možnosti nahrávania
sa už v minulosti rozhodovalo, väčšina poslancov bola proti. Poslanec JUDr. M. Remeš – nemusí sa
nahrávať celý priebeh, len konkrétne vyjadrenia poslancov.
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Ďalej uviedol, že viackrát žiadal správu o prenájme obecných nehnuteľností, nielen pozemkov, ale
aj budov a iných nehnuteľností, čo máme prenajaté, na akú dobu a za koľko. Starostka – žiadaná
bola správa o prenájme pozemkov, ktorá aj bola poskytnutá. Nie je však problém poskytnúť
informácie aj o ostatných nehnuteľnostiach. Kontrolórka obce ju vypracuje a predloží na
nasledujúce zasadnutie OZ.
Ďalej sa vrátil k vode a ČOV. Vodu je podľa jeho názoru potrebné riešiť komplexne do budúcnosti,
aby naše opatrenia neboli zbytočné. Podľa jeho informácií nie je výstavba vodovodu zo Stariny pre
našu obec v najbližších 10 rokoch reálna. Pri ČOV nestačí len položiť žľab, tiež je potrebné ju riešiť
komplexne. Poslanci mali byť prizvaní, keď boli vyprázdnené nádrže, aby videli ich stav. Starostka
– verejné obstarávanie na opravu ČOV už prebehlo, práce by sa mali začať na budúci týždeň,
nádrže sú podľa zhodnotenia odborných spolupracovníkov obce v dobrom stave.
Ďalej navrhol, že by bolo dobré objednať nejaký stroj na zarovnanie pozemku na Hlavnej ulici (pri
Lukáča). Starostka – aj keď to špatí centrum obce, je to súkromný pozemok, na ktorý obec nemá
právo vstupovať ani naňho vynakladať verejné prostriedky.
Takisto vyjadril názor, že sieťka na zachytávanie lôpt na asfaltovom ihrisku nevyzerá dobre, bolo by
dobré tam dať nejakú funkčnejšiu a reprezentatívnejšiu, nakoľko je to v centre obce. Taktiež
pripomenul potrebu upraviť plochu na asfaltovom ihrisku a existujúcu oddychovú zónu za obecným
úradom v areáli MŠ.
Upozornil na neporiadok v okolí rybníka v sade, pripomína, že na cintoríne mali byť bezdrôtové
kamery. Starostka – kamery boli objednané, dodávateľa urgujeme.
Takisto upozornil, že terén po prácach na zakopávaní optiky je niekde upravený dobre, ale sú
miesta, kde sú kusy asfaltu. Starostka – väčšina plôch je už upravená a tiež sa dopĺňajú poškodené
asfalty. Práce nie sú zatiaľ ukončené, situáciu ešte preveríme.
Ďalej upozornil na nový zákon o bytoch a prevádzke detských ihrísk, kde sú nové povinnosti pre
obce. Starostka – sledujeme legislatívne zmeny.
Poslanec Ľ. Mizia upozornil na opakujúci sa problém pohybu kôz po cintoríne. Starostka – vieme
o tom, majiteľa sme vyzvali listom na nápravu, po skončení mimoriadnej situácie ho pozveme na
obecné zastupiteľstvo.
Poslanec Ing. J. Molnár sa vrátil k otázke kanalizácie na Zimnej ulici – je potrebné projektanta
posúriť, aby sa občania stihli napojiť ešte v letných mesiacoch, kým nie je blato. Starostka - budeme
projektanta opätovne urgovať.
Taktiež upozornil, že v obecných bytovkách nepočuť rozhlas, navrhuje, aby sa dôležité oznamy,
napr. o odstávke vody a pod. dávali aj na webstránku obce. Starostka – súhlasíme.
Pýtal sa na postup prác pri zakopávaní optického kábla, pri obecnej bytovke kopú už druhýkrát.
Starostka – áno, došlo k technickej chybe, firma zistila, že na prvý kábel sa nedá napojiť bytovka
tak museli natiahnuť druhý, prvý bude zakopaný do zeme.
Ďalej sa informoval o ťahaní kábla do bytovky a jednotlivých bytov, či nie je možné využiť
predpripravené káble, aby sa nemuselo zbytočne vŕtať. Starostka – nie, káble patria spoločnosti
GBS a podľa vyjadrenia zamestnancov Slovak Telekom ich aj tak nevedia použiť. Firma má súhlas
na vstup do bytovky, jednotlivé byty budú pripájať podľa záujmu.
Upozornil na plný kontajner na papier pre bytovkami. Starostka – pošleme tam v pondelok
zamestnancov.
Pýtal sa, či sa obec informovala na možnosť zberu separovaného odpadu do platových nádob,
funguje to tak v obci Kuzmice. V prípade, že by to nebolo finančne nákladne, mohli by sme
vypovedať zmluvu so starou spoločnosťou. Starostka – preveríme možnosti.
Poslanec P. Spišák – poďakoval starostke za opravu poškodených úsekov na miestnej komunikácie
na Okružnej ulici.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 234/IV/2020.
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16. Dotazy a dopyty občanov
Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí sa nezúčastnili žiadni občania.
17. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: Anna Kačuráková
Ľubomír Zambori

Mgr. Jozefína Uhaľová
Starostka
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