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Z Á P I S N I C A 
 

z 23.  riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady konaného dňa 
19. júna 2018 o19.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 audítorskej správy o overení účtovníctva obce za rok 2017 
 5./  Prejednanie a schválenie návrhu dodatku č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce  
       Ohrady č. 4/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
       a v školských zariadeniach 
 6./  Určenie volebných obvodov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 
 7./  Prejednanie stretnutia priateľských obcí pod spoločným názvom „Kürt“ v roku 2018 
  8./ Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
  9./ Diskusia 
10./ Návrh uznesenia k bodu č. 8 
11./  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 je prítomná nadpolovič-
ná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva v počte 6,  preto zasadnutie obecného 
zastupiteľstva vyhlásil za uznášania schopné. Neprítomní poslanci Viktor Kocsis a Ing. Edita 
Tománková Vavriková ospravedlnili svoju neprítomnosť a poslanec Péter Hodossy 
pravdepodobne prichádza neskoršie. 

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po privítaní starosta obce informoval poslancov o programe dnešného rokovania. Potom dal 
hlasovať o programe 23. riadneho zasadnutia OZ Ohrady. Program tvorí prílohu č. 2 tejto 
zápisnice. 

 Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 209/23OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e - program 23. riadneho zasadnutia OZ  
 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :       6 / 0 / 0 

Medzitým na zasadnutie sa dostavil aj poslanec Péter Hodossy a tým počet prítomných     
poslancov je 7. 
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K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa 

                      zápisnice            
                          

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 

   Peter Gaál, Ferdinand Bugár a Ladislav Gútai   –    poslanci OZ 

Ďalej starosta obce určil :  
a) za overovateľov zápisnice:  – Ing.,PhD.Golha Orbánová Elvíra a Norbert Fekete -    

poslancov OZ 
    b) za zapisovateľku zápisnice: Renáta Bíróová– referentku OcÚ 
 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 210/23OZ/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 :       7 / 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  19.06.2018    
predkladala Ildikó Sághyová, účtovníčka OcÚ Ohrady a Zuzana Bugárová daňová 
referentka OcÚ Ohrady. 
Písomne vypracované materiály tvoria  prílohu  č. 3  a prílohu č.  4 tejto zápisnice. 

 

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

 

B.1. – K pohľadávkam voči dlžníkom poznamenal, že všetci dlžníci v predchádzajúcich 
mesiacoch dostali písomné upomienky, ale žiaľ medzi nimi sú aj tzv. bezdomovci, ktorí podľa 
evidencie obyvateľstva majú trvalý pobyt v obci Ohrady bez súpisného čísla ale fyzicky sa 
nezdržiavajú na území obce a ich pobyt nie je nám známy.  Úradné poštové zásielky týchto 
ľudí prichádzajú na Obecný úrad a podľa zákona o pobyte obecný úrad je povinný vyvesiť 
verejnú vyhlášku o uložení poštovej zásielky buď na úrade alebo na pošte s určením 
úschovnej lehoty. Žiaľ adresát z dôvodu neprítomnosti na území obce zásielku neprevezme 
v stanovenej lehote a tým  zásielka sa dostane späť k odosielateľovi. Tento postup sa zopakuje 
z jedného mesiaca na druhú bez vybavenia veci. 
K nedoplatkom nájomného za byt poznamenal, že obec neobnovila nájomné zmluvy  
s nájomníkmi, ktorí majú nedoplatky za prenájom.  
B.2. – Oprava interaktívneho totemu – infokiosku pred KD – o schválení opravy 
zastupiteľstvo sa nerozhodlo na predchádzajúcom zasadnutí s tým, že sa odročilo na dnešné 
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zasadnutie. Starosta obce poznamenal, že v prípade neschválenia opravy, ktorá činí 2232,- 
Eur, zariadenie so všetkými informačnými tabulami bude odstránené z našej obce, t.j. bude 
umiestnené do inej obce v rámci Združenia obcí – Mikroregión Klátovské rameno.  

     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 211/23OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

 
A.    berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 19.06.2018 ako aj     

    informatívnu správu starostu obce o plnení predchádzajúcich uznesení 
B.    s c h v a ľ u j e – opravu interaktívneho totemu – infokiosku pred KD v hodnote  

   2232,- Eur 
 

    Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :      6 / 1 / 0 

 

 

     K bodu č.  4  – Prejednanie audítorskej správy o overení účtovníctva obce                         
                              za rok 2017  
 
     Účtovníčka obce Ildikó Sághyová informovala prítomných s obsahom správy nezávislého 
audítora o overení riadnej účtovnej závierky za rok 2017. Audit vykonal Doc.Ing.Stanislav 
Igor Šimončič CSc. so sídlom Staré záhrady 1, Bratislava. Audítor vo svojej správe 
konštatoval, že Obec Ohrady konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách. Písomná správa tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
       Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
 

uznesenie č. 212/23OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie – správu o výsledku kontroly nezávislého audítora   
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 

     
 

     K bodu č. 5 – Prejednanie a schválenie návrhu dodatku č. 3/2018 ktorým    
                           sa mení a dopĺňa VZN obce  Ohrady č. 4/2013 o určení  
                           výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
                           a v školských zariadeniach 
   

     Návrh dodatku č. 3/2018 bol doručený poslancom elektronicky cieľom preštudovania. 
Obsah dodatku predkladala úradníčka obce Renáta Bíróová. Týmto dodatkom sa mení 
finančné pásmo z kategórie I. na kategóriu II., ktoré pásma určujú ceny stravy podľa 
vekových kategórií stravníkov. Zvýšenie cenovej kategórie predstavuje aj zvýšenie ceny 
stravy. Bol vysvetlený aj dôvod zvýšenia cenovej kategórie a to s tým, že odborná radca 
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Okresného úradu odboru školstva Trnava v máji 2018 vykonala revíziu odporúčaných 
výživných dávok (OVD) stravujúcich sa detí a žiakov všetkých vekových kategórií za  
mesiac október 2017. Analýza bola zameraná na plnenie OVD pri používaní I. finančného 
pásma na nákup potravín. Podľa vyjadrenia kontrolóra analýzou zistila, že OVD v ŠJ pri MŠ 
Ohrady nie sú v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 330/2009, preto doporučuje obecnému zastupi-
teľstvu schváliť zvýšenie cenového pásma z prvého stupňa na druhý stupeň. 
Vypracovaný návrh dodatku č. 3/2018 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 
      Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 

     uznesenie č. 213/23OZ/2018 
   
  v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

1. s c h v a ľ u j e  - Dodatok č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ohrady č. 
4/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení 
v obci Ohrady 
 
Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      0 / 2 / 5 
 
Podľa výsledkov hlasovania dodatok č. 3/2018 nebol schválený,  preto obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo nasledovne:  
 

2. p o v e r u j e – komisiu vzdelávania a prácu s mládežou, športu a náboženských                      
aktivít, ktorej predsedom je poslanec Ladislav Gútai, aby rokovali s rodičmi stravujú-
cich detí a žiakov vo veci zvýšenia ceny stravného a na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva pripravili písomné hlásenie o výsledku rokovania. 
 

            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
 

 

 

     K bodu č.6 – Určenie volebných obvodov pre Voľby do orgánov    
                          samosprávy obcí 
  
 
     Správu predkladala Renáta Bíróová, úradníčka Obecného úradu, ktorá informovala 
prítomných, že dňa 24.5.2018 sa zúčastnila na odbornom seminári v Rovinke  na tému 
„Voľby do samosprávy po prvýkrát podľa nového zákona“.  Informovala, že Zákon SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí bol zrušený Volebným kódexom 
s účinnosťou od 01.07.2015. Volebný kódex t.j. zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky 
výkonu volebného práva pre všetky druhy volieb a referend.  
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený rozsah výkonu starostu 
obce  t.j. plný pracovný úväzok na celé funkčné obdobie od 2018  do 2022.  
Ďalej bol schválený aj počet volených poslancov v počte 9 na celé funkčné obdobie, t.j. od 
2018 do 2022.  
Podľa Volebného kódexu volebné obvody stanoví obecné zastupiteľstvo uznesením.  
V obci Ohrady navrhujeme vytvoriť 1 /jeden/ volebný obvod ako obvykle so sídlom v budove 
Obecného úradu Ohrady. 
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Doteraz predseda NR SR nevyhlásil deň konania volieb. Po vyhlásenia času konania volieb 
obce musia plniť určité povinnosti vyplývajúce z volebného kódexu, t.j. informovať voličov 
o podmienkach práva voliť a práva byť volený, ďalej zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu 
vyhlásenia volieb spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb. 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
 

uznesenie č. 214/23OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie – informatívnu správu o voľbách do samosprávy obcí 
B. u r č í – 1 /jeden/ volebný okrsok v obci Ohrady so sídlom v budove Obecného úradu 

Ohrady   
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
 

 
   
        K bodu č.7 - Prejednanie stretnutia priateľských obcí pod spoločným   
                             názvom „Kürt“ v roku 2018 
 
          Starosta obce informoval prítomných, že stretnutie 6 obcí pod spoločným názvom 
„Kürt“ , bude usporiadané dňa 18.8.2018 v obci Erdőkürt v MR. Na oslavu plánujeme 
cestovať s autobusom max. s počtom ľudí 50 - /rybári 5, futbalisti, stolní tenisti  a hráči šachu 
26, kultúra 4, starosta a poslanci 13, riaditelia MŠ a ZŠ 2/. Odchod autobusu od Kultúrneho 
domu cca o 03.15 hod.  
V záujme zostavenia presného zoznamu cestujúcich žiada dotyčných občanov, ktorí sú 
zaradení do jednotlivých skupín, aby sa prihlásili na tunajšom obecnom úrade najneskôr do 
konca júla 2018. 
 
      Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo  

uznesenie č. 215/23OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie – informatívnu správu starostu obce 
B. s c h v a ľ u j e – účasť na oslavách v obci Erdőkürt dňa 18.8.2018 z našej obce 

s počtom ľudí do 50 osôb 
 

     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0  

 
 

      K bodu č.  8.  - Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí  
 
      8.A    Kanalizácia obce Ohrady 

          Starosta obce informoval prítomných, že Ministerstvo životného prostredia SR dňa  
12.6.2018 vyhlásila výzvu pod č. OPKYP-PO1-SC-121-2018-43 na predkladanie žiadostí na 
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nenávratný finančný príspevok na výstavbu kanalizácie obcí s počtom do 2000 obyvateľov. 
Týka sa to 11 obcí, medzi ktoré je zaradená aj obec Ohrady.  Termín uzavretia I. kola je 
15.9.2018.  Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie predpokladané náklady výstavby 
kanalizácie za obec Ohrady činia : 

- cena bez DPH:  3.504.621 Eur  

- DPH :                   700.924,- Eur 

- Spolu :                4.205.545,- Eur 

Podľa doteraz platných predpisov z celkových nákladov obec má hradiť 5 % spoluúčasť t.j. 
210.277,- Eur a DPH vo výške 700.924,- Eur, teda spolu celkom 911.201,- Eur, ktorú sumu 
obec môže zabezpečiť jedine formou dlhodobého úveru na 50 rokov.                             
Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC121-
2018-43 tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 

 

     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo  

uznesenie č. 216/23OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. s c h v a ľ u j e – podanie žiadosti o NFP na výstavbu kanalizácie obce podľa výzvy 
č. OPKYP-PO1-SC-121-2018-43 
 

     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      0 / 2 / 5  

B. k o n š t a t u j e – že na základe výsledkov hlasovania OZ v Ohradoch neschvaľuje 
podanie žiadosti o NFP na výstavbu kanalizácie obce podľa výzvy č. OPKYP-PO1-
SC-121-2018-43 
 

  8.B:  Projekt Gábora Bethlena Alapkezelő Zrt., Budapešť, Maďarsko 
 
          Starosta obce informoval prítomných, že Nadácia Gábora Bethlena so sídlom    
v Budapešti v MR vyhlásila súťaž o získanie finančných prostriedkov na vnútornú  
rekonštrukciu a na výmenu zariadenia budov pre Materské školy s vyučovacím jazykom  
maďarským na území južného Slovenska.  
Naša obec sa zapojila do súťaže s projektom, ktorý projekt bol úspešný a získali sme    
finančnú podporu na vnútornú rekonštrukciu a na výmenu zariadenia Materskej školy   
v Ohradoch. Jedná sa o výmenu obklady a dlažby, výmena vnútorných dverí,  výmena    
vykurovacích telies, maľovanie stien, nákup zariadení, obnova oplotenia školského areálu,  
terénne úpravy a výmena vonkajších detských hračiek na ihrisku pri škôlke.   
Podmienkou poskytnutia dotácie je podpísanie zmenky v prospech Nadácie Gábora Betlena   
na sumu vo výške 225.486,21 Eur, ktorá zmenka by vstúpila do platnosti v prípade  
neplnenia podmienok zo strany Obce Ohrady stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie.     
Platnosť zmenky je 120 dní po konečnom vyúčtovaní dotácie.  
Ďalšou podmienkou poskytnutia dotácie je zriadiť záložné právo na polovičnú sumu  
dotácie, t.j. na sumu 112.500,- Eur na 10 rokov na budovu Základnej školy v Ohradoch za   
 podmienok, že obec bude prevádzkovať Materskú školu na  ktorú sa dotácia poskytuje aspoň 
10 rokov alebo viac.  
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    8.C. Obecné oslavy v roku 2018 

       Starosta stručne informoval prítomných o programe a priebehu našej obecnej oslavy ktorá   
sa bude konať dňa 30. júna 2018 na futbalovom ihrisku. Pripomenul, že občania už dostali 
pozvánky ako aj stravné lístky na základe ktorého si môžu vybrať z dvoch jedál, t.j. buď 
kotlíkový guláš alebo pečená klobása. Srdečne pozýva každého na oslavu. 
 
8.D.:  Zoltán Harsányi, bytom Dunajská Streda – žiadosť o odkúpenie obecného     
           pozemku  

      Zoltán Harsányi, bytom Dunajská Streda žiada obecné zastupiteľstvo o odkúpenie 
pozemku parc.č. 94/103 o výmere 1050 m2 vedeného na LV č. 611 za účelom vytvorenia 
stavebného pozemku.  
 
8.E.:  Sťažnosť občanov na nadmerný hluk okolo budovy Kultúrneho domu v Ohradoch 

     Dňa 13.6.2018 bola podaná sťažnosť na tunajší Obecný úrad od obyvateľov bývajúcich 
okolo budovy Kultúrneho domu v Ohradoch na opakované rušenie nočného kľudu pri 
rôznych kultúrnych akciách konaných v areáli KD.  
     Sťažnosť tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
 
8. F:   Usporiadanie slávnosti „Deň matiek a „Medzinárodný deň  detí“ 
    
 Poslanec Ladislav Gútai informoval prítomných, že krásny májový sviatok „Deň matiek“ 
sme tradične oslávili dňa 13. mája 2018 v kultúrnom dome. Program bol bohatý a účasť 
vysoká. 
 
Ďalej poslanec Ladislav Gútai informoval prítomných, že pri príležitosti medzinárodného dňa 
detí aj v našej obci bolo usporiadané podujatie venované deťom dňa 9.6.2018 na detskom 
ihrisku. 
Pre deti bol  pripravený bohatý zábavný program, ktorým si mohli zažiť nezabudnuteľné 
rodinné chvíle. Na podujatí sa zúčastnilo veľa rodín s deťmi. 
       
 

K bodu č. 9.  Diskusia 
     

       Do diskusie sa nezapojil nikto. 

 

  K bodu č. 10 -  Prijatie uznesenia 
 
    Návrh uznesenia č. 217 k programovému bodu č. 8. - Ďalšie aktuálne otázky a žiadosti -  
predniesol predseda návrhovej komisie Peter Gaál a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
nasledovné 

uznesenie č. 217/23OZ/2018 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:                                                                                                                                

   1.A:. Informatívne hlásenie starostu obce o získaní finančnej podpory od Nadácie Gábora  
            Bethlena so sídlom v Budapešti na vnútornú rekonštrukciu a na výmenu zariadenia  
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            Materskej školy v Ohradoch  
                                                                
   1.B:  Informatívne hlásenie starostu obce o obecných oslavách 
                                                                                                                                                                                                
   1.C: Informatívne hlásenie starostu obce o podmienkach podania žiadosti o nenávratný  
            finančný príspevok na výstavby kanalizácie obce Ohrady   

 
   1.D: Žiadosť Zoltána Harsányiho, bytom Dunajská Streda o nákup  obecného pozemku za  
            účelom vytvorenia stavebného pozemku 
 
   1.E: Sťažnosť od sťažovateľov bývajúcich okolo budovy Kultúrneho domu podpísaných v   
           počte 11 osôb podanú na opakované rušenie nočného kľudu pri rôznych kultúrnyh 
           akciách konaných v areáli KD.  
 
   1.F: Informatívne hlásenie poslanca OZ o uskutočnených kultúrnych podujatiach na území  
           obce  
 
 

2. Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 
 

   2.A. Podpísať zmenku v prospech Nadácie Gábora Bethlena na sumu 225.486,21 Eur, ktorá  
           zmenka bude slúži ako poistka poskytovateľovi dotácie v prípade nesplnenia        
           podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie zo strany obce Ohrady 
           Platnosť zmenky je 120 dní po konečnom vyúčtovaní dotácie. 
 
   2.B. Zriadiť záložné právo na polovičnú sumu dotácie Gábora Bethlena  t.j. na sumu  
          112.500,- Eur na 10 rokov na budovu Základnej školy v Ohradoch za podmienok, že  
          obec bude prevádzkovať Materskú školu na ktorú sa dotácia poskytuje aspoň 10 rokov 
          alebo viac.  
 
   2.C. Vyhlásiť verejné obstarávanie na použitie dotácie od Nadácie Gábora Bethlena podľa  
           platných právnych predpisov zákona o verejnom obstarávaní. 
  
 

3.  Obecné zastupiteľstvo    o d r o č í : 
 

      3.A.  Žiadosť Zoltána Harsányiho, bytom Dunajská Streda o nákup obecného pozemku                  
               z dôvodu vykonania zmeny Územného plánu obce, nakoľko žiadaný pozemok nie je  
               zaradený do územného plánu na účely výstavby. So žiadosťou obecné zastupiteľstvo  
               sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ v mesiaci september 2018. 

 
4. Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e : 

  
4.1.  komisiu vzdelávania a prácu s mládežou, športu a náboženských aktivít,                     
       ktorej predsedom je poslanec Ladislav Gútai, aby rokovali s rodičmi stravujúcich  
       detí a žiakov vo veci zvýšenia ceny stravného a na najbližšie zasadnutie obecného  
       zastupiteľstva pripravili písomné hlásenie o výsledku rokovania. 
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5. Obecné zastupiteľstvo  u k l a d á : 
           

5.1. Hlavnému kontrolórovi obce a obecnému úradu prešetriť  sťažnosť,  ktorá bola 
podaná a podpísaná 11 občanmi obce podľa právny predpisov- a podľa vnútornej 
smernice o sťažnostiach a o výsledku šetrenia informovať obecné zastupiteľstvo na 
najbližšom zasadnutí OZ 

 
         Po prečítaní návrhu uznesenia starosta obce dal hlasovať  

 
         Hlasovanie :   za  /  proti  /  zdržal sa :        7 / 0 / 0 

 

     11.  Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu 
účasť  a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.  
 
      
 V Ohradoch 22.06.2018 
 
 
 
 
Overovatelia:         ..............................................            ..................................................... 
                                           Norbert Fekete                   Ing., PhD. Golha Orbánová Elvíra 
  
 
 
Zapisovateľka: 
Renáta Bíróová 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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