
ZÁPISNICA 

Z 1. ZASADNUTIA OZ, 

konaného dňa 30.1.2017 v Letanovciach 

K bodu 1. 

Starosta obce otvoril zasadnutie OZ o 18:05 hod. Privítal prítomných poslancov, pani 

kontrolórku obce Letanovce Danušu Belákovú, zamestnancov obecného úradu  i 

prítomných občanov obce Letanovce. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Poslanci: Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer, 

Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč.  

Neprítomní: Ivan Krompaský, Ing. Dušan Kažmír, Ján Šefčík. 

Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Nikola Zvalená – prednostka OcÚ 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Zuzana Lesňáková,  Ing. Ján Vronč. 

Návrh uznesenia č. 01/01/2017 

OZ v Letanovciach berie na vedomie starostom určených overovateľov zápisnice: Mgr. 

Zuzanu Lesňakovú a Ing. Jána Vronča a určenej zapisovateľky: Mgr. Nikoly Zvalenej. 

Hlasovanie: (o 18
07

 hod ) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 01/01/2017 bolo prijaté. 
 

K bodu 2. 

Program zasadnutia OZ: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

september 2016 

5. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2016 

6. Žiadosti o dotácie na rok 2017 zahrnuté do rozpočtu obce – schválenie 

7. Plán zastupiteľstiev na rok 2017 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce 

a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach 



9. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Letanovciach 

10. Žiadosť o bezplatný prevod nehnuteľného majetku 

11. Schválenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v športovom areáli 

12. Schválenie podmienok k dodatku zmluvy o prenájme v športovom areáli       

13. Rôzne 

14. Záver 

 

Starosta prečítal program zasadnutia OZ a vyzval poslancov, či súhlasia s predloženým 

programom OZ. Poslankyňa Mgr. Zuzana Lesňaková  navrhuje za bod č. 8 doplniť bod č. 9 

v znení: Určenie výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci 

Letanovce v roku 2017. 

 

Návrh uznesenia č. 02/01/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje za bod  č. 8 doplniť bod č. 9 v znení: Určenie výšky dotácie na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Letanovce v roku 2017, ostatné body sa 

posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 18
09

 hod ) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 02/01/2017 bolo prijaté. 
 

Ďalej navrhol pán starosta za bod č. 11 doplniť bod č. 12 v znení: Projektová  dokumentácia 

cyklistický chodník Hrabušice - Smižany. 

 

Návrh uznesenia č. 03/01/2017 

 

OZ v Letanovciach schvaľuje za bod č. 11 doplniť bod č. 12 v znení: Projektová 

dokumentácia cyklistický chodník Hrabušice - Smižany, ostatné body sa posúvajú. 

 

Hlasovanie: (o 18
10

 hod ) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6  (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 03/01/2017 bolo prijaté. 
 

Návrh uznesenia č. 04/01/2017 
 

OZ v Letanovciach schvaľuje program OZ s nasledovnými bodmi: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 



2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

september 2016 

5. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2016 

6. Žiadosti o dotácie na rok 2017 zahrnuté do rozpočtu obce – schválenie 

7. Plán zastupiteľstiev na rok 2017 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

 dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce 

a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach 

9. Určenie výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Letanovce 

v roku 2017 

10. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Letanovciach 

11. Žiadosť o bezplatný prevod nehnuteľného majetku 

12. Projektová dokumentácia cyklistický chodník Hrabušice - Smižany 

13. Schválenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v športovom areáli 

14. Schválenie podmienok k dodatku zmluvy o prenájme v športovom areáli       

15. Rôzne 

16. Záver 

          

Hlasovanie: ( o 18
11

 hod ) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 04/01/2017 bolo prijaté. 
 

K bodu 3. 

Starosta prečítal uznesenia z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2016 a konštatoval, že 

uznesenia č. 81/12/2016 - 91/12/2016 sú splnené, 92/12/2016 -  splnené, zapracované do úloh 

HK, 93/12/2016 – 94/12/2016 sú splnené, 95/12/2016 - čiastočne splnené, 96/12/2016 - 

splnené.  

Návrh uznesenia č. 05/01/2017 

OZ v Letanovciach berie na vedomie plnenie uznesení z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 

13.12.2016 a konštatuje, že uznesenia č. 81/12/2016 - 91/12/2016 sú splnené, 92/12/2016 - 

splnené, zapracované do úloh HK, 93/12/2016 – 94/12/2016 sú splnené, 95/12/2016 - 

čiastočne splnené, 96/12/2016 -  splnené.  

Hlasovanie: ( o 18
21

 hod ) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 05/01/2017 bolo prijaté. 



 

K bodu 4. 

Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Letanovce za mesiac 

september 2016. 

 

HK predniesla správu a konštatovala nasledovné závery z nej: 

1. Dopracovať vnútorný predpis o vedení účtovníctva. 

2. Doplniť krycie listy ku všetkým došlým faktúram. 

3. V cestovných účtoch pri povolení pracovnej cesty vyznačovať povolený dopravný    

    prostriedok. 

4. HK pozitívne zhodnotila – zmenu programu, zavedenie evidencie objednávok a zmlúv, 

vrátane ich zverejňovania v zmysle osobitných predpisov. 

 

Návrh uznesenia č. 06/01/2017 

OZ v Letanovciach berie na vedomie: Správu HK z vykonanej finančnej kontroly – účtovné 

doklady obce Letanovce za mesiac september 2016 a ukladá zodpovedným zamestnancom 

povinnosť priebežne odstrániť nedostatky zistené kontrolou. 

Hlasovanie: (o 18
25  

hod) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 06/01/2017 bolo prijaté       
    

 

K bodu 5. 
 

Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Letanovciach za rok 2016. 

 

HK predniesla správu a konštatovala nasledovné závery z nej: 

1. Vykonanou kontrolu neboli zistené nedostatky, ku ktorým by bolo potrebné prijímať 

opatrenia. 

 

 

Návrh uznesenia č. 07/01/2017 

OZ v Letanovciach berie na vedomie: Správu HK z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ 

v Letanovciach za rok 2016. 

Hlasovanie: (o 18
32  

hod) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer, Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 07/01/2017 bolo prijaté 
  



K bodu 6. 

Žiadosti o dotácie na rok 2017 zahrnuté do rozpočtu obce – schválenie. 

 

Obec Letanovce obdržala 5 žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce od týchto žiadateľov: 

1. ŠK Breznovica Letanovce -  požiadavka  13.300 € 

2. TJ Družstevník Letanovce - požiadavka     3.000 € 

3. eRko- Hnutie kresťanských spoloč. detí - Územie Spiš - požiadavka 450 € 

4. Slovenský zväz chovateľov - požiadavka 500 € 

5. Rímskokatolícka cirkev farnosť Letanovce - požiadavka 2.000 € 

 

Návrh uznesenia č. 08/01/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje v roku 2017 dotácie pre jednotlivých žiadateľov v sumách: 

ŠK Breznovica Letanovce - 12.300 € 

TJ Družstevník Letanovce -  2.600 € 

eRko- Hnutie kresťanských spoloč. detí - 350 € 

Slovenský zväz chovateľov - 500 € 

Rímskokatolícka cirkev farnosť Letanovce – 2.000 € 

 

Hlasovanie: (o 18
38  

hod) 

Prítomní poslanci: 6  

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 08/01/2017 bolo prijaté  
 

K bodu 7. 

Plán zastupiteľstiev na rok 2017. 

 

Do konca roka je plánovaných 5 obecných zastupiteľstiev, okrem tohto prebiehajúceho. Plán 

je stanovený na piatok, v daných dátumoch. Pán poslanec Stanislav Gábor, konštatoval, že 

piatok sa nezdá pre neho vhodným dňom na OZ. Niektorí poslanci, najmä kvôli pracovnému 

vyťaženiu počas pracovného týždňa, konštatovali opak.  

 

Návrh uznesenia č. 09/01/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje  harmonogram zasadnutí OZ v roku 2017, a to nasledovne: 

 31.03.2017 
 09.06.2017 
 08.09.2017  
 27.10.2017 
 08.12.2017 (čas: o 18.00 hod.) 

 

Hlasovanie: (o 18
45  

hod) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  



Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 09/01/2017 bolo prijaté 
 

K bodu 8. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

 dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce 

a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach. 

Pred prijatím VZN č. 1/2017, bol návrh pripomienkovaný poslancami OZ a pripomienky boli 

zapracované do samotného VZN. Dané VZN aktualizujeme každoročne. 

 

Návrh uznesenia č. 10/01/2017 

OZ v Letanovciach sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení so 

sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach. 

 

Hlasovanie: (o 18
52  

hod) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Pri prijatí uznesenia VZN č. 1/2017 bola dodržaná zákonná podmienka 3/5 prítomných 

poslancov. 

 

Uznesenie č. 10/01/2017 bolo prijaté 
 

K bodu 9. 

Určenie výšky dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Letanovce v 

roku 2017. U jedného žiadateľa, konkrétne Centra voľného času, Hutnícka ul. 18, SNV bola 

požadovaná suma 65 € na jedno dieťa, táto suma je nižšia ako suma schválená vo VZN č. 

1/2017, ktorá predstavuje 80 €/1dieťa/rok. 

 

Návrh uznesenia č. 11/01/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje výšku dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom 

v obci Letanovce v roku 2017 v celkovej výške 80 € na dieťa a rok pre týchto žiadateľov: 

1. Centrum voľného času, Hutnícka ul. 18, SNV, vo výške 65 € na dieťa a rok. 

2. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie ( pre Centrum voľného času pri ZŠ 

Povýšenia sv. Kríža, Smižany)  vo výške 80 € na dieťa a rok. 

3. Základná škola, Komenského ul. 3, 053 11 Smižany  vo výške 80 € na dieťa a rok. 

 



Hlasovanie: (o 1815  hod) 

Prítomní poslanci: 6 

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

 Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 11/01/2017 bolo prijaté 
 

K bodu 10. 

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Letanovciach. 

 

Dodatkom sa mení a dopĺňa: 

1. Text v Článku II. bod 1.  písmeno b) a c). Zmena v bode b.)  vo výške 10 € za každú 

účasť na pracovnom stretnutí ( na ktoré budú prizvaní všetci poslanci OZ) v súvislosti 

s plnením úloh obce, z ktorého je vyhotovená prezenčná listina a zápisnica.  

Zmena v bode c.) vo výške 10 € za výkon funkcie sobášiaceho. V prípade vykonania 

viacerých obradov uzavretia manželstva v jeden deň sa odmena za každý ďalší obrad 

nevypláca. 

2. Ruší sa Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Letanovciach zo dňa 21.8.2015. 

 

Ostatné ustanovenia Zásad ostávajú v platnosti bezo zmien. 

 

Návrh uznesenia č. 12/01/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje  Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ 

v Letanovciach. 

 

Hlasovanie: (o 19
28  

hod) 

Prítomní poslanci: 6  

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Gábor Stanislav, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 12/01/2017 bolo prijaté 
 

K bodu 11. 

Žiadosť o bezplatný prevod nehnuteľného majetku. 

 

Jedná sa o pozemky alebo plochy pod plánovaným cyklistickým chodníkom Hrabušice-

Smižany. 

Návrh uznesenia č. 13/01/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme 

na obec, a to : 



a.) parcela registra „E“ č. 3745/4 o výmere 6362 m
2
, vedenú ako ostatné plochy,  

parcela registra „E“ č. 3745/1 o výmere 8995 m
2
, vedenú ako ostatné plochy,  

parcela registra „E“ č. 3745/3 o výmere 394 m
2
, vedenú ako ostatné plochy,  

zapísané na liste vlastníctva č. 1131, vo vlastníctve SR v správe SPF za účelom vybudovania 

cyklistického chodníka. 

 

b.) parcela registra „E“ č. 3745/2 o výmere 551 m
2
, vedenú ako vodná plocha, zapísanú na 

liste vlastníctva č. 1133 vo  vlastníctve SR  v správe SVP za účelom vybudovania 

cyklistického chodníka. 

 

c.) parcela registra „E“ č. 3747/1 o výmere 14136 m
2
, vedenú ako zastavané plochy 

a nádvoria, parcela registra „E“ č. 3780 o výmere 3509 m
2
 , vedenú ako zastavané plochy 

a nádvoria a parcelu registra „E“ č. 3726 o výmere 7282 m
2
, vedenú ako zastavané plochy 

a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 1131 vo vlastníctve SR v správe SPF za účelom 

vysporiadania cestnej komunikácie. 

Hlasovanie: (o 19
38  

hod) 

Prítomní poslanci: 6  

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 13/01/2017 bolo prijaté 
 

Návrh uznesenia č. 14/01/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje prenájom pozemku pre obec Letanovce, a to : 

Parcela registra „E“ č. 3745/2 o výmere 551 m
2
, vedenú ako vodná plocha zapísanú na liste 

vlastníctva č. 1133 vo  vlastníctve SR  v správe SVP za účelom vybudovania cyklistického 

chodníka, a to v prípade, ak nebude možný bezodplatný prevod danej parcely. 

 

Hlasovanie: (o 19
41  

hod) 

Prítomní poslanci: 6  

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 14/01/2017 bolo prijaté 

 

K bodu 12. 

Projektová dokumentácia cyklistický chodník Hrabušice – Smižany. Pani Ing. Dunajská 

predložila cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie k danej stavbe, t.j. 

cyklistického chodníka. 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 15/01/2017 
 

OZ v Letanovciach schvaľuje zadanie objednávky k vyhotoveniu projektovej dokumentácie 

na cyklistický chodník Hrabušice – Smižany v k. ú. Letanovce vo výške 4 980 €. Finančné 

krytie  bude realizované použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: (o 19
50  

hod) 

Prítomní poslanci: 6  

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková,  Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 15/01/2017 bolo prijaté 
 

K bodu 13. 
 

Schválenie majetko-právneho vysporiadania pozemkov v športovom areáli. 

 

Na základe zistenia skutočného stavu v športovom areáli (po detailnom preverovaní v rámci 

rôznych inštitúcií), kde nie všetky pozemky sú majetkovo-právne vysporiadané v prospech 

obce Letanovce, za účelom akejkoľvek novej výstavby v športovom areáli (napr. 

multifunkčné ihrisko) pri zachovaní verejno-prospešného charakteru (športové využitie) danej 

lokality, je potrebné tieto pozemky vysporiadať.  

 

Návrh uznesenia č.16/01/2017 
 

OZ v Letanovciach súhlasí s vysporiadaním pozemkov v miestnom športovom areáli. 

 

Hlasovanie: (o 20
05  

hod) 

Prítomní poslanci: 6  

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 16/01/2017 bolo prijaté 
 

K bodu 14. 

Schválenie podmienok k dodatku zmluvy o prenájme v športovom areáli.   

 

Jedná sa o aktualizáciu nájomnej zmluvy a jej zmien pre nájomcu TINA TRANS, zastúpenou 

pánom Cyrilom Bartošom. 

    

Návrh uznesenia č. 17/01/2017 

OZ v Letanovciach schvaľuje zmenu zmluvných podmienok o prenájme: 

a.) nebytových priestorov v budove zapísanej na LV č. 1 obce Letanovce parcely KN-C č. 

961/10, súpisné číslo 664 v k. ú. obce Letanovce. 



b.) nájomca firma TINA TRANS, s.r.o. 

c.) doba prenájmu do 31.12.2018 

d.) výška nájomného 560 € / štvrťročne 

 

Hlasovanie: (o 20
13  

hod) 

Prítomní poslanci: 6  

Za: 6   (Mgr. Zuzana Lesňáková, Stanislav Gábor, Maroš Neupauer,  Mgr. Pavol Toporcer,  

            Štefan Trojan, Ing. Ján Vronč ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 17/01/2017 bolo prijaté 
 

K bodu 15. 

Rôzne. 

Pán starosta vyzval poslancov,  ale aj občanov aby predostreli svoje postrehy a návrhy. 

Žiadosť pána poslanca Stanislava Gábora o zhotovenie úložného boxu na klávesy v Dome 

smútku. Pán starosta prisľúbil realizovať danú požiadavku.  

Vystúpil  pán Ing. Jozef Neupauer, ktorý poukázal na nedostatky obecnej webovej stránky. 

Pán starosta prisľúbil zjednať nápravu. 

 

 

O 20:35  hodine starosta ukončil OZ a poďakoval prítomným za účasť. 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                     Slavomír Zahornadský 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Nikola Zvalená 

 

Overovatelia:  Mgr. Zuzana Lesňaková a Ing. Ján Vronč 

 

Zverejnené na obecnej tabuli: 15.2.2017 

 


