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Z Á P I S N I C A 

 
z 21. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady konaného dňa 

27. februára 2018 o18.oo hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ohradoch. 

       
P r í t o m n í :    podľa pripojenej prezenčnej listiny  /príloha č.1/ 
 
 

P R O G R A M 
 

 1./  Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva  
 2./  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov- a zapisovateľa zápisnice 
 3./  Správa o plnení prijatých uznesení 
 4./  Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu obce rok 2017 
 5./  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu obce za rok 2017 
 6./  Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách na Obecnom úrade Ohrady   
       v priebehu II. polroku 2017 
 7./  Hlásenie  Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve  
       v Ohradoch  o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2017  
 8./ Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1/2018 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na  
       prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ohrady na rok 2018 
 9./ Prerokovanie a schválenie dodatku č. 2/2018 k VZN č. 3/2015  o určení miesta a času    
      zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej    
      zriaďovateľom je obec Ohrady na školský rok 2018/2019 
10./Správa inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2017  
11./ Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
12./ Diskusia 
13./ Návrh uznesenia k bodu č. 11 
14./  Záver 
 
 

    ROKOVANIE: 

    K bodu č.1 –  Otvorenie rokovania 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Ohradoch otvoril a viedol Jozef Kubik, starosta obce. 
Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že na dnešnom zasadnutí sú prítomní poslanci 
obecného zastupiteľstva v počte 8,  preto zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za 
uznášania schopné. Neprítomný poslanec, zástupca starostu Norbert Fekete ospravedlnil svoju 
neprítomnosť. 

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po privítaní starosta obce informoval poslancov o programe rokovania a dal hlasovať 
o programe 21.riadného zasadnutia OZ Ohrady. Program tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
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uznesenie č. 183/21OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e - program 21. riadneho zasadnutia OZ 
 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :       8 / 0 / 0 

 

 

K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa 

                      zápisnice            
                          

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 

   Ing. Tománeková Vavriková Edita, Ferdinand Bugár a Péter Hodossy – poslanci OZ 

Ďalej starosta obce určil :  
a) za overovateľov zápisnice: Ladislava Gútaiho a Viktora Kocsisa – poslancov OZ 

    b) za zapisovateľku zápisnice: Renátu Bíróovú – referentku OcÚ 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 184/21OZ/2018 

  v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  - zloženie návrhovej komisie podľa návrhu starostu 
 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :       8 / 0 / 0 

 

 

    K bodu č. 3 – Správa o plnení prijatých uznesení  
 
     Správu o plnení prijatých uznesení predniesli starosta obce,  Ildikó Sághyová, účtovníčka       
OcÚ a Zuzana Bugárová daňová referentka OcÚ Ohrady. 

 

     A. Stav účtov a pohľadávok obce –  stav účtov a stav pohľadávok ku dňu 27.02.2018    
predkladala Ildikó Sághyová, účtovníčka OcÚ Ohrady a Zuzana Bugárová daňová 
referentka OcÚ Ohrady. 
Písomne vypracované materiály tvoria  prílohu  č. 3  a prílohu č.  4a a 4b tejto zápisnice. 

 

B. Starosta obce vo svojom prejave hovoril o nasledovných otázkach : 

       a./  Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej do časti obce Ostrov - Sziget   
         Zo strany vedenia PD Ohrady je slovný prísľub na rekonštrukciu predmetnej  
          miestnej komunikácie na náklady PD Ohrady.  Teraz čakáme písomné vyjadrenie   
          v predmetnej veci. 
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      b./  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM Ohrady 
             Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM Ohrady sa konalo dňa 
             12.1.2018 v budove ZŠ s VJM Ohrady. Výberového konania okrem členov výbero- 
              vej komisie sa zúčastnila Mgr. Veronika Slamková z odboru školstva OÚ Trnava 
              a dvaja uchádzači Mgr Iveta Borárosová a PaedDr. Zuzana Bíróová. 
              Po výsledkoch hlasovania Rada školy nenavrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do    
              funkcie riaditeľa ZŠ s VJM Ohrady žiadneho uchádzača, nakoľko pri hlasovaní  
              prišlo k rovnosti hlasov 4/4 a výberové konanie bolo neúspešné. 
              Ďalej starosta obce informoval prítomných, že zriaďovateľ  vyhlási nové výberové   
              konanie dňom 27. apríla 2018 a nové voľby na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ   
              s VJM Ohrady sa budú konať dňa 25. mája 2018. Vyhlásenie výberového konania  
               bude zverejnené aj v denníku Új Szó. 
               Po úspešných voľbách nový riaditeľ bude vymenovaný do funkcie dňom 1.júla  
               2018. 
        c./  Program spolupráce Interreg V-A  Slovenská republika – Maďarská  
               republika – realizácia projektu bola zahájená dňom 1.decembra 2017. Tlačová  
               úvodná konferencia sa bude konať dňa 9. marca 2018 v Ohradoch. 
 
               Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 185/21OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

 
A. berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 27.02.2018 ako aj 

informatívnu správu starostu obce o plnení predchádzajúcich uznesení 
 

    Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 

 

 

K bodu č. 4 – Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu obce za rok 2017 
K bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu obce za rok       
                      2017 

 

     Správu o plnení rozpočtu obce Ohrady za rok 2017 predkladala účtovníčka obce p. Ildikó 
Sághyová. Tabuľková časť plnenia rozpočtu obce za rok 2017 bola vypracovaná písomne 
a doručená poslancom elektronicky k nahliadnutiu a žiada o prípadné otázky, resp. pripomien-
ky. Predmetný materiál tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
     Ing. Štefan Demian, ako hlavný kontrolór slovne predkladal odborné stanovisko k čerpaniu 
rozpočtu obce za rok 2017.  
 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 

Uznesenie č. 186/21OZ/2018 
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v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
A. berie na vedomie - odborné stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu 

obce za rok 2017 
B. berie na vedomie – čerpanie rozpočtu obce za rok 2017 
C. u k l a d á -  objednať audit na overenie správnosti účtovania a na overenie účtovnej 

závierky obce za rok 2017 
             Termín: do konca mája 2018          Zodp.: účtovníčka OcÚ 

 
             Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
 
      
 
K bodu č. 6  – Hlásenie hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách na    
                        Obecnom úrade v Ohradoch v priebehu II. polroku 2017 
    
       Správu predkladal Ing. Demian Štefan hlavný kontrolór obce Ohrady, ktorá správa bola 
vypracovaná písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Po prerokovaní starosta obce dal 
hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 187/21OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie - správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za II. 
polrok 2017    

 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
 
 
 

K bodu č. 7  – Hlásenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom   
                        zastupiteľstve v Ohradoch o majetkovom priznaní starostu   
                        obce za rok 2017  
                        
 

Hlásenie o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2017  predniesla Ing. Tománková 
Vavriková Edita predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve 
v Ohradoch. 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu tvorí prílohu č. 7 tejto 
zápisnice.  

Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 188/21OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo :  

A. berie na vedomie - hlásenie o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2017   
 

   Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
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K bodu č. 8  – Prerokovanie návrhu dodatku  č. 1/2018 k VZN č. 1/2013 o    
                        určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a škol-   
                        ských zariadení na území obce Ohrady na rok 2018  
 

     Návrh dodatku predkladal starosta obce. Vysvetľoval dôležitosť VZN na financovanie 
školských zariadení v pôsobnosti obce. Návrh  tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 

      Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo  

uznesenie č.189/21OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. s c h v a ľ u j e - dodatok č. 1/2018 k  VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na  
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ohrady na rok 
2018 

 
     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0  

 
K bodu č. 9  – Prerokovanie návrhu dodatku  č. 2/2018 k VZN č. 3/2015 o    
                        určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej   
                        školskej dochádzky v ZŠ , ktorej zriaďovateľom je obec Ohrady 
 

     Návrh dodatku predkladal starosta obce.  Návrh  tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 

      Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo  

uznesenie č.190/21OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. s c h v a ľ u j e - dodatok č. 2/2018 k  VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ , ktorej zriaďovateľom je obec 
Ohrady 

 
 

     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0  

 
 
 
      

    K bodu č. 10 – Správa inventarizačnej komisie o vykonaní riadnej  inventa- 
                              rizície majetku obce k 31.12.2017 
 
     Správu predkladala Ildikó Sághyová účtovníčka obce a člen inventarizačnej komisie, ktorá 
správa bola vypracovaná písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. Po prerokovaní 
starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
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uznesenie č. 191/21OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

 
A. berie na vedomie - správu inventarizačnej komisie o vykonaní riadnej inventarizácie 

majetku obce k 31.12.2017  
B. schvaľuje – výsledok inventarizácie majetku obce Ohrady k 31.12.2017 ako aj návrh 

na vyradenie a likvidáciu majetku, podľa záznamu vyraďovacej komisie v celkovej 
hodnote 16.906,82 Eur 

 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
 
 
 

      11.  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí  
 

11. A:  Rekonštrukcia budovy MŠ Ohrady – starosta obce informoval prítomných, že 
rekonštrukčné práce na budove MŠ Ohrady sa blížia ku koncu a kolaudácia stavby sa bude 
konať dňa 6. marca 2018. Celkové investičné náklady rekonštrukcie činia 220 388,- Eur. 
Financovanie stavebných prác obec zabezpečí formou úveru a po vykonaní úhrady 
dodávateľovi stavebných prác štát refunduje náklady pre obec do 60 dní. Obec plánuje prijať 
preklenovací krátkodobý úver od  OTP Banka Slovensko a.s. 

 
11.B. Prijatie krátkodobého úveru od OTP Banka Slovensko a.s.  – v nadväznosti na 

predchádzajúce informácie starosta obce informoval poslancov, že obec dostala ponuky na 
preklenovací krátkodobý úver od viacerých bánk a najvýhodnejšiu ponuku sme dostali od 
OTP Banka Slovensko a.s. Výška úveru je : 220 388,- Eur s 0,85 % úrokovou sadzbou  
s pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 800, Eur od 30.04.2018 do 31.05.2019 
s možnosťou predčasného splatenia časti nenávratného finančného príspevku z prijatej 
dotácie. 
Starosta obce doporučuje poslancom schváliť prijatie krátkodobého úveru od OTP Banka 
Slovensko a.s. 
 
    11.C.:   Obecné oslavy v roku 2018 
     Starosta obce informoval prítomných, že obecné oslavy v roku 2018 sú plánované na deň 
30. júna 2018 s podobným programom ako v predchádzajúcich rokoch. 
 
     11.D.:   Oslava šiestich partnerských obcí pod spoločným názvom „Kürt“ 
     Starosta obce informoval prítomných, že usporiadateľom oslavy šiestich partnerských obcí   
  pod spoločným názvom „Kürt“ v roku 2018 je obec Erdőkürt v MR. Podľa predbežných   
  informácií oslavy sa budú konať v dňoch 17. – 18. augusta  2018 v obci  Erdőkürt.  
 
     11.E.:   Rekonštrukcia budovy  požiarnej zbrojnice – starosta obce informoval 
prítomných, že z MV SR je schválená pre našu obec dotácia na rekonštrukciu budovy 
požiarnej zbrojnice vo výške 30.000,- Eur,  pritom spoluúčasť obce činí 3000,- Eur. 
Rekonštrukčné práce sa týkajú výmeny okien a dverí, zateplenie, opravu povaly 
a elektrického vedenia. Zmluva o poskytnutí dotácie doteraz nie je podpísaná, obdržali sme 
zatiaľ oznámenia o poskytnutí dotácie.  
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11.F.:   Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ na rekonštrukciu   
             a výstavbu futbalovej infraštruktúry – starosta obce informoval prítomných, že  
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku bola podaná do SFZ. Projekt sa skladá z dvoch 
častí. Cieľom prvej časti projektu je výmena umelého trávnika a oprava multifunkčného 
ihriska v našej obci. Multifunkčné ihrisko bolo skolaudované v roku 2007. Od tej doby je 
ihrisko v značne zlom stave, nakoľko je denne používané. V prípade dažďov stojí uprostred 
ihriska voda, lebo nefunguje poriadne drenážny systém.  
Cieľom druhej časti projektu je rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu v obci  (šatní 
a sociálnych priestorov) a osvetlenia ihriska. Zázemie futbalovému ihrisku je zastaralé, 
kachličky opadávajú, okná netesnia a v objekte je zima, preto chceme rekonštruovať : 
ústredné kúrenie, sprchy, šatne rozhodcov, šatne družstiev, spoločné priestory, strechu 
a osvetlenie a objekt zatepliť.  
Celkové náklady projektu činia 46.556,- Eur, z toho 34.917,- Eur je žiadaná dotácia a 11.639,- 
Eur ako spoluúčasť obce.    
 
 
11.G.:   Poškodenie interaktívneho totemu – infokiosku pred KD – starosta obce informo-
val  prítomných, že neznámy páchateľ poškodil vonkajší interaktívny totem – infokiosk 
umiestnený pred  kultúrnym domom. Hodnota škody činí 2232,- Eur. Obec podala trestné 
oznámenie proti neznámemu páchateľovi na políciu. 
 
 
11.H.:   Prevádzkovanie skládky biologicky rozložiteľného odpadu - starosta obce 
informoval prítomných, že od 5. marca 2018 bude opäť otvorená skládka biologicky 
rozložiteľného odpadu na hospodárskom dvore Tájlok.  Občania môžu vyvážať najmä konáre 
stromov zo záhrad ako aj papier v čase každý piatok od 14.oo – do 16.oo hod. a v sobotu od 
09.oo hod. – do 11.oo hod.  pravidelne. Cestou miestneho rozhlasu budeme informovať 
obyvateľov obce o čase otvorenia skládky.  
 
 
11.I.:   Spomienková slávnosť maďarskej revolúcie v roku 1848 – 15. Marec -  Ladislav 
Gútai, poslanec obecného zastupiteľstva informoval prítomných, že spomienková slávnosť 
bude usporiadaná dňa 16. marca 2018 v piatok so začiatkom o 17.3o hod. v spolupráci 
s miestnou organizáciou CSEMADOK.  Bude tradičné kladenie vencov pri pamätnej tabuli 
pred KD, vystupuje spevácka skupina z obce Vydrany,  potom sa pokračuje s kultúrnym 
programom v Kultúrnom dome. 
p. Gútai srdečne pozýva občanov na kultúrnu akciu, aby sme ctihodne vedeli osláviť spomien-
kovú slávnosť – 15. Marec. 
 
 
11.J.:   Kanalizácia obce – starosta obce informoval prítomných, že pravdepodobne koncom 
apríla bude vypísaná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
stavbu kanalizácia obce s počtom obyvateľov pod 2000. Naša obec má dobrú šancu na 
získanie finančných prostriedkov na predmetnú stavbu, preto starosta obce doporučuje 
poslancom schváliť podanie žiadosti. Ďalej poznamenal, že v prípade schválenia projektu 
stavbu kanalizácie obce bude zahájiť už nový starosta v roku 2019, nakoľko úrad Životného 
prostredia nepovolí vykonať stavebné práce v období od novembra – do marca. 
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   K bodu č. 12.  - Diskusia  
 
     1.  Do diskusie sa zapojila PaedDr. Zuzana Bíróová, poslankyňa OZ, ktorá poďakovala p. 
Angéle Feketeovej bývalej predsedkyne Združenia rodičov pri ZŠ Ohrady za svoju aktívnu 
prácu, ktorá prednedávnom žiadala o uvoľnenie z funkcie predsedu združenia rodičov. 
 
2.  Ďalej do diskusie sa zapojila Ing. Golha Orbánová Elvíra, poslankyňa OZ, ktorá navrhla 
usporiadať stretnutie s poverenými funkcionármi PD v Ohradoch za prítomnosti užívateľov 
dočasných náhradných pozemkov vymeraných z PD a na ktoré pozemky neboli vydané 
rozhodnutia o vymeraní. V záujme usporiadania užívania dočasných náhradných pozemkov 
navrhuje usporiadať stretnutie. 
 
 

    K bodu 13. -   Prijatie uznesenia 
 
    Návrh uznesenia č. 192  k programovému bodu č. 11. - Ďalšie aktuálne otázky a žiadosti -  
predniesol predseda návrhovej komisie Ferdinand Bugár poslanec obecného zastupiteľstva 
 

 

Uznesenie č. 192/21OZ/2018 
 

 1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:                                                                                                                             

  1.A:.návrh starostu obce o prijatí krátkodobého preklenovacieho úveru na úhradu nákladov  
          rekonštrukčných prác na budove MŠ Ohrady                                                                
  1.B: Informatívne hlásenie starostu obce o získaní nenávratnej finančnej dotácie na   
          Rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice vo výške 30.000,- Eur.         
  1.C. Informatívne hlásenie starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie finančného   
           príspevku  z Projektu SFZ pod názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej   
           infraštruktúry“ s celkovým nákladom akcie vo výške 46.556,- Eur z ktorej sumy  
           spoluúčasť obce činí 11.639,- Eur        
   1.D. Informatívne hlásenie starostu obce o poškodení interaktívneho totemu – infokiosku  
           pred kultúrnym domom 
   1.E. Informatívne hlásenie starostu obce o prevádzkovaní skládky biologicky rozložiteľného   
           odpadu od 5. marca 2018 
   1.F. Informatívne hlásenie poslanca obecného zastupiteľstva o usporiadaní spomienkovej 

    slávnosti maďarskej revolúcie v roku 1848 – 15. Marec 
   1.G. Informatívne hlásenie starostu obce o termíne konania obecnej oslavy v roku 2018 ako   
           aj o termíne konania osláv šiestich partnerských obcí pod spoločným názvom „Kürt  
           v obci Erdőkürt v MR 
   1.H. Návrh starostu obce o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stavbu  
          „Kanalizácia obce Ohrady!  
            
 

2. Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e: 
         
      2.A. prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru na úhradu nákladov rekonštrukčných  
              prác budovy MŠ Ohrady vo výške 220.388,- Eur od OTP Banka Slovensko a.s.  
              podľa predkladanej ponuky banky 
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    2.B.: Usporiadať obecné oslavy dňa 30. júna 201       
    2.C.: Vypísať  verejnú súťaž na stavbu „Rekonštrukcia budovy Požiarnej zbrojnice“  
              podľa podmienok projektu 
    2.D.: podať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stavbu „Kanalizácia obce   
             Ohrady“ 
    2.E.: podanú žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ pod názvom  
            „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ 
                     
       

3.  Obecné zastupiteľstvo odmieta:  - 
       

4.   Obecné zastupiteľstvo poveruje: 
 
      4.A. starostu obce s usporiadaním stretnutia s poverenými funkcionármi PD v Ohradoch  
             za prítomnosti užívateľov dočasných náhradných pozemkov, ktorým boli vymerané  
             dočasné náhradné pozemky z PD Ohrady bez rozhodnutia.  Cieľom rokovania by bolo 
             usporiadanie predmetnej záležitosti v prípade vydania dodatočných rozhodnutí  
             o vymeraní. 
            
 

     Po prečítaní návrhu uznesenia starosta obce dal hlasovať  
 

         Hlasovanie :   za  /  proti  /  zdržal sa :        8 / 0 / 0 
 
 
 

     K boku č. 14. -  Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu 
účasť  a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.     
 
 V Ohradoch 02.03.2018 
 
 
 
Overovatelia:           ..............................................       ..................................................... 
                                            Ladislav Gútai                                 Viktor Kocsis 
 
 
Zapisovateľka: 
Renáta Bíróová 
 
 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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