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O B E C H O R N Ý H R I Č O V, Obecný úrad 013 42 Horný
Hričov 191
Dedina ako záhrada v súťaži Dedina roka 2011

ZÁPISNICA
z Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove konaného dňa 20. 02. 2017
1. K otvoreniu OcZ
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Hornom Hričove, privítal na ňom poslancov a občanov.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Ospravedlnený: poslanec Peter Trajčík
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 19/2017 zo dňa 20.02.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
2. K schváleniu programu OcZ
Starosta obce predložil návrh na schválenie nasledovného programu:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa OZ
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj – návrh
7. VZN o vodení a držaní psov – diskusia
8. VZN o správnych poplatkoch – diskusia
9. Vytvorenie parkovacích plôch popri ceste III. triedy - diskusia
10. Rôzne
-

Informácia rekonštrukcia Zetka

-

Informácia o stave obstarávania obnovy verejného osvetlenia
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-

Informácia o PD kostol/dom smútku

-

Informácia o príprave workoutového cvičiska

-

Informácia o príprave opravy miestnych komunikácií

11. Prijatie uznesenia /SS/
12. Záver
Prítomnosť / kvórum = 6/4

Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 20/2017 zo dňa 20.02.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program OcZ
3. K určeniu zapisovateľa OcZ
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť za zapisovateľa p. Jahvodku
Prítomnosť / kvórum = 6/4

Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 21/2017 zo dňa 20.02.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove určuje za zapisovateľa p. Jahvodku
4. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť do návrhovej komisie p. Lukáša Panáka a p.
Adrianu Vydrovú.
Prítomnosť / kvórum = 6/4

Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 22/2017 zo dňa 20.02.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje do návrhovej komisie p. Lukáša Panáka
a p. Adrianu Vydrovú.
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Starosta obce p. Ďuríček predniesol Obecnému zastupiteľstvu správu o plnení úloh
z uznesení za minulé obdobie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 23/2017 zo dňa 20.02.2017
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Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie kontrolu uznesení za minulé
obdobie.
6. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj - návrh
Starosta obce p. Ďuríček informoval poslancov o obsahu VZN a o jednotlivých poplatkov,
ktoré má Obec Horný Hričov zámer uplatňovať a o ich výške. Zámerom obce bolo schváliť
VZN o miestnom poplatku už skôr, ale bolo potrebné počkať na novelizáciu zákona a na to,
pokiaľ ho podpíše prezident republiky. Súčasné znenie zákona umožňuje nespoplatniť stavby
rodinných domov a bytových jednotiek. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj bol
riadne zverejnený, tak ako si to platné právne predpisy vyžadujú, v prípade že sa Návrh
schváli, bude následne vyvesený na úradnej tabuli a na 15-ty deň od zverejnenia nadobudne
právoplatnosť.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4

Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 24/2017 zo dňa 20.02.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje návrh VZN č. 2/2017 o miestnom
poplatku za rozvoj.
7. VZN o vodení a držaní psov - diskusia
Starosta obce navrhol aby poslanci prediskutovali a následne Všeobecne záväzným
nariadením upravili vodenie a držanie psov nakoľko sa situácia v obci dostala na kritickú
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úroveň kvôli znečisťovaniu priestranstiev ktoré využívajú občania na prechádzky. Upozornil
poslancov, že dnes sa bude o VZN iba diskutovať a bude sa pripomienkovať, aby sa mohol
Návrh VZN pripraviť na prijatie poslancami na ďalších zasadnutiach Obecného
zastupiteľstva.
p. Badík – uviedol, že k uvedenej úprave venčenia psov nemá zásadnejšie pripomienky. Sú
určené plochy, kam by sa nemalo so psami chodiť, ale bolo by potrebné určiť plochy, kam by
sa malo chodiť venčiť psov, bez vôdzky, na voľno. Podľa znenia pripravovaného VZN si
myslí, že so psom na vodítku nemôže ísť ani na futbal.
HK p. Škerlík – uviedol, že v podstate áno. Takto formulované vyzerajú VZN všeobecne, toto
je len návrh ktorý sa predložil na diskusiu
p. Marčiš – požiadal o upresnenie, či sa myslí pod areálom futbalového ihriska samotná
plocha ihriska, alebo celý areál dookola, od násypu po Váh, okolo agátov a podobne. Navrhol
vyhradiť plochu futbalového ihriska, ako plochu kde je zákaz vstupu so psom, lebo plocha
vedľa futbalového ihriska je určená na venčenie,
p. Badík – navrhol špecifikovať plochy na venčenie – voľné bez vodítka a požiadal
o upresnenie pojmu „nebezpečný pes“
Starosta – odpovedal, že uvedená špecifikácia je v zákone ktorým sa upravujú podmienky na
držanie psov, uvedená formulácia bude ešte preverená a bližšie rozvinutá vo VZN. Požiadal,
aby si poslanci ešte premysleli, ktoré plochy sa vyhradia na aký účel, na voľné venčenie,
alebo na prechádzky so psom na vodítku a podobne.
p. Zúberová – položila otázku či bude Obec zabezpečovať a osádzať aj kontajnery na psie
výkaly.
Starosta – odpovedal, že zatiaľ sa uvedené nádoby neplánujú osadiť, pretože vie o zlých
skúsenostiach, ktoré majú obce a mesta ktoré ich osadili. Nádoby stoja okolo 400.-€. Keby
ich mala obec osádzať, musela by opätovne zdvihnúť poplatok za psa a to obec nechce.
Každý občan má predsa doma smetné kontajnery, kde môže výkaly po prechádzke odhodiť.
8. VZN o správnych poplatkov
Starosta obce p. Ďuríček navrhol aby poslanci prediskutovali a schválili poplatky, ktoré je
potrebné vyberať za rôzne činnosti ako napríklad kosenie veľkým traktorom alebo za
zapožičiavanie obecného majetku. Súčasné platné VZN je staré, nie je v súlade s niektorými
položkami v zákone o správnych poplatkoch. Ako prvý navrhol poplatok za stany, ktoré obec
v minulom roku zakúpila. Ide o párty stan, ktorý je momentálne rozložený pri kostole a slúži
počas sv. omše a o dva nožnicové stany o rozmeroch 3 x 6 metrov. Zámerom pri kúpe stanov
bolo, že sa budú využívať na obecné akcie ale zároveň v prípade záujmu sa budú
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zapožičiavať aj občanom. Party stan je však náročný na skladanie, pri jeho zapožičiavaní by
mohli vzniknúť problémy. Samozrejme že obecné organizácie budú z účtovania poplatkov pri
zapožičaní oslobodené. Ak poslanci schvália prenájom mimo obce, tak by sa zapožičiavali aj
mimo.
p. Badík – uviedol, že obecný majetok by sa mal zapožičiavať iba občanom, nie mimo
p. Marčiš – navrhol poplatok 20 € za jeden nožnicový stan na deň
Starosta – akú výšku poplatku zvolíme za prenájom sály v Zetke a za prenájom kuchyne.
Doposiaľ bola sála na komerčne akcie spoplatnená sumou 100 € a pre občanov 10 €
p. Marčiš – povedal, že okrem poplatku za zapožičanie by sa mal stanoviť aj vratný depozit.
Navrhol pre občanov 50 € a pre komerčné akcie 100 €
p. Badik – navrhol určiť komu sa bude sála zapožičiavať, aby si ju náhodou nezapožičala
nejaká skupina, ktorá ju počas akcie poškodí.
Starosta – odpovedal, že toho sa poslanci obávať nemusia, Obec nie je povinná zapožičiavať
sálu a Obec si urči komu ju zapožičia.
p. Panák – položil dotaz ako sa budú spoplatňovať energie pri zapožičaní
Starosta – navrhol, aby sa energie platili paušálnym poplatkom, ktorý bude rozdielny
v zimnom a v letnom období. Energie sa nedajú presne merať, museli by tam byť podružné
merania. Budovu je potrebné v zimnom období aj tak prekurovať, aby tam nedochádzalo ku
škodám na majetku a to že sa zapožičia a celá prekúri je jej len pomôže. Výšku paušálu by si
mali poslanci ešte premyslieť a navrhnúť. Ďalej navrhol zapožičiavať kuchyňu na komerčné
akcie za 50 € plus poplatok za zapožičanie riadu a pre občanom za 10 € plus za zapožičanie
riadu. Riad bude zakúpený, Obec doposiaľ dostala dve ponuky a komplet sada pre 100 ľudí
bude stáť okolo 2400 €, so všetkým čo je potrebné na varenie a servírovanie. Poškodený
zapožičaný riad zaplatí v plnej nadobúdacej výške ten kto ho poškodil. Toto by sa pri
prenajímaní riadne dohodlo, aby každý vedel, za akých podmienok si čo prenajíma.
p. Králik Juraj ml. – Uviedol, že on keď si na víkend prepožičiava chatu tak bežne platí
depozít aj do výšky 500 €. Je to bežná prax. Preto navrhuje depozit pre občana 100 € a 500 €
pre komerčné využitie. Depozit je predsa vratný, pokiaľ sa zapožičaný majetok nepoškodí.
Starosta – navrhol prejsť ku poplatku za boxy v Dome smútku, v sadzobníku je poplatok 10 €
za box pre občana inej obce
p. Badík – spýtal sa, ako to budeme posudzovať, ak pôjde o občana, ktorý ma pobyt v inej
obci, ale časť života prežil v našej obci, alebo je rodákom z Hričova
p. Marčiš – navrhol tento bod vyčiarknuť zo sadzobníka
Starosta – navrhol zapožičiavanie boxov vyriešiť samostatnou Zmluvou o nájme a zároveň
navrhol uzatvoriť tento bod s tým, že samotné poplatky si ešte vykonzultujú medzi sebou
elektronickou poštou
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9. Vytvorenie parkovacích plôch popri ceste III. triedy
Starosta obce p. Ďuríček navrhol otvoriť diskusiu o vytvorení parkovacích plôch okolo
cesty III. Triedy v obci a to v úseku popri parku, až popred dom p. Králika Juraja osadením
zatrávňovacích pásov, čím by sa vytvorilo okolo 20 – 25 parkovacích miest. Spýtal sa, aký
majú na to poslanci názor.
p. Králik Juraj ml. – položil otázku či zatravňovacie pásy budú stačiť pod nákladné autá, ktoré
tam budú určite parkovať.
HK p. Škerlík – vyslovil pripomienku, že ide o cestu III. triedy, ktorá má určené nejaké
ochranné pásmo, nejaké technické parametre, takže k uvedenej veci sa bude musieť vyjadriť
aj správca cesty.
p. Marčiš – uviedol, že v zimnom období môže nastať problém, keď sa bude ohŕňať sneh.
Ohŕňač môže poškodiť zaparkované autá lebo nebude vedieť pokiaľ môže ísť.
P. Králik Juraj ml. – uviedol, že autá ktoré tam stoja patria jedno Pavlíkovcom, a štyri autá
patria Františkovi Lušňákovi, v podstate by sa parkovacie miesta robili pre neho.
Starosta – odpovedal, že p. Františkovi Lušňákovi spracuje oficiálnu výzvu, v ktorej ho
vyzve, aby svoje autá preparkoval mimo obec
HK p. Škerlík – uviedol, že parkovanie v obci by vyriešila dopravná značka Obytná zóna
a parkovať by sa muselo iba na vyznačených miestach, podľa jeho úsudku by správca
komunikácie nedal súhlas na vytváranie parkovacích miest popri ceste III triedy
Starosta – zopakoval, že treba vyriešiť problém s parkovaním, lebo parkuje sa po uliciach a to
aj ľudia, ktorí majú možnosť parkovať vo svojich dvoroch, parkuje sa na námestí, všade po
obci. Prisľúbil, že osloví VÚC a správcu komunikácie a bude sa postupovať podľa toho ako
sa vyjadria. Je potrebné parkovanie vyriešiť komplexne, námestie, popri ceste III. triedy
a popri ceste na Váhostav.
p. Badík – doplnil, že je určite potrebné vytvoriť parkovacie miesta. Podľa vyjadrenia VÚC
a správcu komunikácie by sa poslanci mohli orientovať pri tvorbe nového UP.
Starosta – informoval, že keď sa vytvorili parkovacie plochy pri bytovkách, tak si to niektorí
obyvatelia bytoviek nesprávne vyložili že sú to „ich“ parkovacie miesta a nikto kto tam
nebýva tam nesmie parkovať. Skonštatoval, že parkovacie miesta môže použiť ktokoľvek.
p. Williger – uviedol, že treba vyriešiť aj parkovanie pri obchode Jednota a pohostinstve
Kompa
Starosta – odpovedal, že táto vec sa tiež rieši a vyrieši sa osadením nového dopravného
značenia v obci. Obec hľadá spoločne s dopravným inžinierom z OR PZ Žilina
a projektantom dopravného značenia legálny spôsob ako obmedziť intenzitu nákladnej
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prepravy v obci a rýchlosť jazdy v obci, veľa vecí treba ešte pozisťovať a vyriešiť, nie je to
také jednoduché, že obec si kúpi a osadí dopravné značky na ceste ktorá jej nepatrí
p. Badík – uviedol, že územným rozhodnutím ku stavbe chodníkov v obci sa môže vyrieši
situácia okolo Jednoty a Kompy
p. Zúberová – spýtala sa v akom časovom horizonte sa asi veci vyriešia
Starosta – odpovedal, že nemôže povedať konkrétny dátum, veci sa riešia intenzívne, ale
všetko strašne dlho trvá, bolo potrebné urobiť verejné obstarávanie na inžinierske činnosti
a majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov pod chodníky. V prvom kole súťaže prišla iba
jedna ponuka s vysokou cenu a to 29 000 €, následne sa musela súťaž zrušiť lebo cena bola
neúmerne vysoká, vypísala sa druhá súťaž, ktorá sa vyhodnocovala pred týždňom. S víťazkou
súťažne sa osobne stretol, lebo sa chcel presvedčiť, že je profesionálne dobre vybavená na
podobné činnosti. Toto všetko sa nedá vybaviť za mesiac a ani dva. Bude sa musieť spísať
mandátna zmluva, následne pôjde o výkon inžinierskych činností a o majetkovo právne
vysporiadanie pozemkov pod chodníky, čo si tiež vyžaduje niekoľko mesačnú prácu, podľa
jeho predpokladu by sa to mohlo stihnúť do konca roka 2017, keď budú podklady pripravené
pristúpi sa k vybavovaniu územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia. Tieto dve
veci sa pri výstavbe chodníkov nedajú spojiť do jedného konania, dúfa, že stavebné povolenie
by sa malo dať vybaviť do marca 2018, keď bude pripravené stavebné povolenie musí sa
uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa chodníkov, ktoré si tiež vyžiada 2-3 mesiace,
následne sa musia s víťazmi podpísať zmluvy a prikročí sa k samotnej dodávke a tú je ťažké
odhadnúť koľko potrvá, možno rok ak nie viac. Celý priebeh okolo toho je dosť
komplikovaný, ubezpečil však všetkých prítomných, že aktívne na tom pracuje od mája 2015.
V priebehu tejto doby uskutočnil viacero stretnutí s projektantami, niektoré veci sa menili,
prerábali tak aby to vyhovovalo dopravnej situácií, respektíve aby sa to naprojektovalo tak,
aby následná doprava cez obec vyhovovala občanom. Na záver uviedol, že je to jeho priorita,
cíti to ako vlastný záväzok.

10. Rôzne
Starosta obce p. Ďuríček podal poslancom
-

Informáciu o rekonštrukcii Zetky :

Uviedol, že sa do kuchyne Zetky zakúpili plynové spotrebiče, veľký šporák, malý šporák
a plynová stolica na varenie, nerezové stoly sa odkúpia od Erika Novisedláka, ktorý si ich dal
vyrobiť na mieru a ponúkol ich obci na odkúpenie, vymenili sa vchodové dvere a bude
nasledovať vymaľovanie kuchyne, chodby, šatne, toaliet, opravia sa dopukané omietky
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a potom sa vymenia aj interiérové dvere. Zámerom obce je opäť prerobiť dámske toalety, aby
boli funkčné.
p. Marčiš – navrhol, aby sa dvere do sály vymenili za plastové, pre sklenené, ktoré chodbu
osvetlia a taktiež navrhol, aby sa nemurovala priečka na ženských toaletách, ale použila sa
taká, ako býva v obchodných domoch, čím sa ušetrí veľa práce a bude to rovnako funkčné
-

Informáciu o stave obstarávania obnovy verejného osvetlenia

Uviedol, že sa bude robiť kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia, na betónové stĺpy sa
osadia LED svietidlá, dorobí sa aj nová ulica ktorá vznikla okolo novej zástavby pri družstve
a obec dostala žiadosť od p. Barčiakovej, aby bolo verejné osvetlenie dotiahnuté až ku jej
domu do areálu bývalého PD. Rekonštrukcia si vyžiada čas na prípravu, podľa jeho uváženia
by to mohlo byť niekedy v mesiacoch júl až september 2017
-

Informáciu o PD kostol/dom smútku

Uviedol, že na rekonštrukciu kostola/domu smútku je vyhotovená projektová dokumentácia
a rozhodne sa, či sa bude vybavovať stavebné povolenie alebo na tieto práce postačí ohlásenie
drobnej stavby ako rekonštrukciu. Rozpočet na práce je cca. 200 000 €, dúfa že súťažou sa
cenu podarí znížiť aspoň o 20-30 tisíc eur
-

Informáciu o príprave workoutového cvičiska

Uviedol, že obec chce vytvoriť cvičisko pre tínedžerov, kde by sa mohli stretávať a cvičiť.
Umiestnené by malo byť v parku pri Zetke, za gaštanom. Podklad pod zostavu by mal byť
z gumy, tak aby sa dal využívať aj za nepriaznivého počasia. Rozpočet na toto cvičisko je asi
20 000 €.
-

Informáciu no príprave opravy miestnych komunikácií

Uviedol, že Obec chce postupne rekonštruovať cesty, konkrétne okruh ktorý začína pri dome
p. Šošku, pokračuje ku Kubaľákom, okolo radovky, kde sa cesty lepšie vyspáduje a urobia sa
vpuste do kanalizácie, ktoré nahradia doterajšie riešenie, ďalej cesta okolo p. Migátovej
a popred dom p. Suchomelovej. Taktiež sa bude opravovať cesta popred pohostinstvo
OPROTI.
Ďalej dodal, že sa v tomto roku budú realizovať štyri veci a financovať sa budú z rezervného
fondu. Samotná realizácia chodníkov bude stáť minimálne 250 000 € a keď sa bude
realizovať Obec nebude mať financie na iné projekty, bude si musieť opäť našetriť
p. Williger – upozornil, že na ich ulici slabo počuť obecný rozhlas.
Starosta – odpovedal, že príčinou môžu byť slabé batérie na hniezde, ktoré sa nachádza na
námestí, batérie sa vymenia a bude to fungovať
p. Badík – spýtal sa ako sú na tom vodovodné prípojky na Váhostave
Starosta – odpovedal, že budú realizované v nasledujúcich dňoch
p. Ballayová – povedala, že keď sa topí sneh tak kríž je namočený vo vode
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Starosta – prisľúbil že pôjde na cintorín hneď ráno a uvidí čo sa s tým dá urobiť
p. Hričovský – vzniesol požiadavku, aby sa s firmou Váhostav dohodlo čistenie ciest
priebežne. Pretože autá ktoré chodia na stavenisko cestu a ploty špinia.
Starosta – odpovedal, že čistenie cesty vyrieši prioritne hneď zajtra a na čistenie a na čistenie
plotov a bránok už obec dostala podnet od občanov a bude napísaný list na železnice s touto
požiadavkou. O tom, ako to bude vyriešené, bude občanov informovať.
p. Kocmánková – požiadala či by sa nedala znížiť rýchlosť jazdy v obci nejakou dopravnou
značkou a povedala, že cez obec chodia autá s vyťaženým štrkom a autá ktoré vozia
kontajnery do T+T, pričom by cez obec nemali chodiť a opýtala sa, prečo sa nestavia nadjazd
ponad železnicu pri Slovnafte, keď firmy ho chceli samotné financovať
Starosta – odpovedal, že rýchlosť jazdy neustále rieši či s projektantom dopravného značenia
alebo s dopravným policajtom, ktorý má tieto veci na starosti. Avšak policajt nevidí dôvod na
zníženie rýchlosti na 30 km za hodinu v celej obci, takto upravená rýchlosť bude iba popred
obchod Jednoty. Ďalej uviedol, že ak občania uvidia voziť vyťažený štrk cez intravilán obce,
kadiaľ by tieto autá chodiť nemali, nech zavolajú na 158 a oznámia to ako dopravný
priestupok. Autá ktoré patria firme T+T cez obec nechodia, ale do firmy T+T chodia auta
s kontajnermi napríklad z obce Belá a toto sú „prejazdy“ ktoré nemôže firma T+T a ani obec
ovplyvniť.
p. Badík – odpovedal, že on stretnutí bol a žiadne firmy sa nechceli pustiť do financovania
nadjazdu. Tento nadjazd nebol naprojektovaný a nebola naň obcou vznesená požiadavka
v čase keď sa plánovala rekonštrukcia železničnej trate. Na rokovaní sa nakoniec obci
podarilo získať ústny prísľub zástupcov firiem, že ak by sa nadjazd podarilo vyriešiť, možno
by na stavbu uvedeného nadjazdu prispeli.

11. Prijatie uznesenia
Členka návrhovej komisie p. Adriana Vydrová prečítala návrh uznesenia.
Starosta vyzval prítomných na hlasovanie.
Prítomnosť / kvórum = 6/4

Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 25/2017 zo dňa 20.02.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva.
13.Záver
Starosta obce na záver poďakoval poslancom, hlavnému kontrolórovi a občanom za účasť
na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Overovatelia:
...................................
Mgr. Juraj Králik ml.

...................................
Adriana Vydrová

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

