
                                                        

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 30.11.2022 

 
 

Prítomní: - starostka obce  -  Ing. Monika Hamzová, MBA 

                  - poslanci –       Pavol Behun, Monika Tancošová Pittroffová, Marta Tomková,  
                                             Miroslava Ďurašová, Dominik Tancoš,  Radoslav Adam, Tomáš Tancoš 
                  - HKO – Ing. Marcela Lechmanová 
                  -   ospravedlnení:   Karol Pittroff,    
          
Návrh programu :  
 1. Otvorenie  
2. Vol'ba NK a overovatel'ov  
3. Kontrola uznesení  
4. Rozpočet obce na rok 2023 s vyhliadkou na roky 2024-2025 
 5. Určenie platu starostu 
 6. Miestne volebné komisie, určenie členov 
 7. Predlženie nájmu v 6 BJ d. 165 a 177 pre žiadatel'ov 
 8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
9 Rôzne  
10.Záver 
 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 

1. Otvorenie  
             Starostka obce ,  Ing. Monika Hamzová, MBA,   privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, že  
na zasadnutí sú prítomní siedmi   poslanci: Pavol Behun, Monika Tancošová Pittroffová, Marta 
Tomková, Miroslava Ďurašová, Dominik Tancoš,  Radoslav Adam, Tomáš Tancoš, poslanec Karol 
Pittroff je ospravedlnený a pán Michal Duda ešte nezložil sľub poslanca z dôvodu PNS. 
   OZ je  počtom prítomných poslancov  sedem,  uznášania schopné . 

Starostka predložila poslancom návrh programu rokovania.  Poslanci jednohlasne odsúhlasili 
navrhnutý program zasadnutia bez doplňujúcich návrhov. 

Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0   
Výsledok : schválené 

K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.   21/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   program zasadnutia: 
1. Otvorenie  
2. Vol'ba NK a overovatel'ov  
3. Kontrola uznesení  
4. Rozpočet obce na rok 2023 s vyhliadkou na roky 2024-2025 
 5. Určenie platu starostu 
 6. Miestne volebné komisie, určenie členov 
 7. Predlženie nájmu v 6 BJ d. 165 a 177 pre žiadatel'ov 
 8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
9 Rôzne  
10.Záver 
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2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :   Adam Radoslav a Tomáš Tancoš 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení   :   Miroslava Ďurašová a Monika 
Tancošová Pittroffová 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 22/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
a) do návrhovej komisie poslancov : Adam Radoslav a Tomáš Tancoš 
b) za overovateľov zápisnice  poslancov : Miroslava Ďurašová a Monika Tancošová Pittroffová 
 

3.   Kontrola  plnenia uznesení 
Starostka obce oboznámila poslancov s plnením uznesení prijatých na  zasadnutí OZ dňa 14.11.2022 
a 25.11.2022 
Poslanci vzali plnenie uznesení  na vedomie. 
Výsledok : vzaté na vedomie 

K bodu 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 23/2022/II v znení :  
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení prijatých na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa 14.11.2022 a 25.11.2022  
 
4.  Rozpočet obce Malčice na rok 2023 s vyhliadkou na roky 2024 a 2025 
Návrh Rozpočtu obce Malčice na rok 2023 s vyhliadkou na roky 2024 a 2025 bol zverejnený na 
stránke obce  a na úradnej tabuli obce  dňa 14.11.2022.  Občania mali možnosť pripomienkovať 
tento návrh rozpočtu po dobu 15-tich dní.  
Hlavný kontrolór obce, Ing. Marcela  Lechmanová predložila poslancom  Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu  viacročného rozpočtu obce na rok 2023 a na roky 2024-2025 v ktorom na záver 
odporučila poslancom schváliť návrh rozpočtu obce Malčice na rok 2023 a zobrať na vedomie návrh 
rozpočtu obce Malčice na roky 2024 a 2025. 
Pani Ing. Marcela Lechmanová  s ohľadom na skutočnosť, že  na zasadnutí OZ sú aj noví poslanci 
vysvetlila návrh rozpočtu a tvorbu rozpočtu   podrobne po  jednotlivých položkách. 
Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2023  
Hlasovanie:  za –7, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
K bodu 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 24/2022/II v znení: 
-  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Malčice na rok 2023 
 
 Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu viacročného rozpočtu  
obce Malčice  na rok 2023 a  na roky 2024- 2025 a vzali na vedomie rozpočet obce Malčice na roky 
2024 a 2025. 
Výsledok : vzaté na vedomie 
K bodu č. 4  bolo prijaté Uznesenie č. 25/2022/II v znení :  
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :  
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu viacročného rozpočtu  obce Malčice na rok 2023 
a na roky 2024- 2025 
b) rozpočet obce Malčice na roky 2024 a 2025. 
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5. Určenie platu starostu 
 
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť plat starostu.  
Podľa §3 zákona č. 253/1994 Z.z. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky  za predchádzajúci kalendárny rok  a násobku podľa §4ods. 1. 
Starostovia sa na účely  §3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov 
obce . Obec Malčice je podľa počtu obyvateľov zaradená do tretej platovej skupiny /od 1001 do 3000 
obyvateľov/ a teda starostovi obce  je určený koeficient :  2,20-násobok. 
Poslanci  jednohlasne určili plat starostu obce v zmysle § 3 zákona 253/1994 a násobku podľa § 4 
odst. 1  a to 2,20 násobku  s účinnosťou od 25.11.2022 
Poslanci s poukázaním na dosiahnuté výsledky práce starostky obce  a na aktívnu činnosť  v súlade s 
§4 ods.2 zákona 253/1994 Z.z. jednohlasne schválili s účinnosťou od 25.11.2022 zvýšenie  platu 
určeného podľa §3 ods. 1  o 55% 
Výsledok : schválené  
K bodu č. 5 bolo  prijaté Uznesenie č. 26/2022/II v znení: 
- Obecné    zastupiteľstvo obce Malčice 

v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

 

a) určuje plat starostovi obce Malčice, Ing. Monike Hamzovej, MBA 
v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:  

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku (podľa § 4 ods. 1. ) a to 2,20 násobku s 

účinnosťou odo dňa zloženia sľubu t.j. od 25.11.2022 

 

b)schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 55% mesačne. 

s účinnosťou od 25.11.2022 

 
6. Miestne volebné komisie – určenie členov 
Predsedovia komisií dali návrhy na členov jednotlivých komisií a to takto :  
a) Komisia pre rozpočet, financie a správu obecného majetku :  
     Predseda p. Marta Tomková navrhla za členov komisie : xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6a) bolo prijaté Uznesenie č. 27/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku: 
   panixxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
b) Komisia vzdelávania mládeže :  
     Predseda pán Tomáš Tancoš navrhol za členov komisie : pani Miroslavu Ďurašovú a pani Moniku 
Tancošovú  Pittroffovú 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6b) bolo prijaté Uznesenie č. 28/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie vzdelávania mládeže: pani Miroslavu Ďurašovú 
a pani Moniku Tancošovú  Pittroffovú 
 
 
 
  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454
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c) Komisia sociálna a bytová :  
     Predseda pán Pavol Behun oznámil , že ešte nemá vybratých členov do komisie a návrh dá na 
najbližšom zasadnutí   
 Výsledok :  vzaté na vedomie  
K bodu č. 6c) bolo prijaté Uznesenie č. 29/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že návrh  na  členov  Komisie sociálnej a bytovej predloží 
predseda Pavol Behun na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
d) Komisia verejného poriadku a vybavovania sťažností :  
     Predseda Radoslav Adam  navrhol  za členov komisie :xxxxxxxxxxml  a xxxxxxxxxxxx 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6d) bolo prijaté Uznesenie č. 30/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie  verejného poriadku a vybavovania sťažností:  
pána xxxxxxxxxxxml. a xxxxxxxxxxx st. 
 
e) Komisia ochrany verejného záujmu :  
     Predseda pani Monika Tancošová Pittroffová   navrhla členov tejto komisie z radov poslancov a to : 
Miroslava Ďurašová, Tomáš Tancoš, Pavol Behun, Karol Pittroff a Adam Radoslav. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6e) bolo prijaté Uznesenie č. 31/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie ochrany verejného záujmu: Miroslava Ďurašová, 
Tomáš Tancoš, Pavol Behun, Karol Pittroff a Adam Radoslav 
 
f) Komisia kultúry :  
     Predseda pani Miroslava Ďurašová    navrhla členov tejto komisie  :   Tomáš Tancoš a Monika 
Tancošová Pittroffová 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6f) bolo prijaté Uznesenie č. 32/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie kultúry:   Tomáš Tancoš a Monika Tancošová 
Pittroffová 
 
g) Komisia  športová  
     Predseda pán Dominik Tancoš navrhol členov komisie : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

K bodu č. 6g) bolo prijaté Uznesenie č. 33/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie   športovej : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 7. Predlženie nájmu v 6 BJ d. 165 a 177 pre žiadatel'ov 
 O predlženie nájomnej zmluvy  požiadali títo nájomníci:  
 
a)- xxxxxxxxxxxxxxxx  - sp. č.554 zo dňa 23.11.2022, byt č. A2 v 6 BJ  č. 165 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 
 

b)-xxxxxxxxxxxxxxxxxx – sp. č. 559/2022 zo dňa 23.11.2022, byt.č. A3 v 6BJ č. 165 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 
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c)- xxxxxxxxxxxxxx – sp. č. 539/2022 zo dňa 16.11.2022 , Byt č. B2 v 6 BJ č. 165 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené za splnenia podmienky úhrady nedoplatku na nájomnom do 15.12.2022 

 
d)-xxxxxxxxxxxxxxxxxx- sp. č. 553/2022 zo dňa 22.11.2022, byt.č. B1 v 6BJ č. 165 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené za splnenia podmienky úhrady nedoplatku na nájomnom a vode   
                    do  15.12.2022 

 
e)-xxxxxxxxxxx- sp. č. 552/2022 zo dňa 22.11.2022, byt č. A1 v 6BJ č. 165 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

 
f)-xxxxxxxxxxxxxxxx – sp. č. 528/2022 zo dňa 14.11.2022, byt č. 5  v 6BJ č.177 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

 
g) –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-sp.č. 527/2022 zo dňa 14.11.2022, byt č. 1 v 6BJ č. 177 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

 
h)-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – sp.č. 525/2022 zo dňa 14.11.2022, byt č. 3 v 6BJ č. 177 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

 
ch)- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- sp.č. 524/2022 zo dňa 14.11.2022, byt č. 2 v 6 BJ  č. 177 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0  

Výsledok : schválené 

 
Poslanci po kontrole plnenia si platobných povinností jednotlivých nájomníkov prijali k bodu č. 7 
nasledovné uznesenia:  
 
Uznesenie č. 34/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu č.A2 v 6BJ č. 165 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 96 na dobu určitú  do 31.12.2023 
 
Uznesenie č. 35/2022/II v znení: 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu č.A3 v 6BJ č. 165 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxx  , Malčice 273 na dobu určitú  do 31.12.2023 
 
Uznesenie č. 36/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za splnenia podmienky  úhrady nedoplatku na nájomnom do  
15.12.2022 ,  prenájom bytu č.B2 v 6BJ č. 165 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 82 na dobu určitú  do 31.12.2023 
 
Uznesenie č. 37/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za splnenia podmienky  úhrady nedoplatku na nájomnom a vode  
do  15.12.2022 ,  prenájom bytu č.B1 v 6BJ č. 165 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 165 na dobu určitú  do 31.12.2023 
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Uznesenie č. 38/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu č.A1 v 6BJ č. 165 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 373, na dobu určitú  do 31.12.2023 
 
Uznesenie č. 39/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu č.5 v 6BJ č. 177 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 12 na dobu určitú  do 31.12.2023 
 
Uznesenie č. 40/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za splnenia podmienky  úhrady nedoplatku na nájomnom do 
15.12.2022,  prenájom bytu č.1 v 6BJ č. 177 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 302 na dobu určitú  do 31.12.2023 
 
Uznesenie č. 41/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu č.3 v 6BJ č. 177 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 25 na dobu určitú  do 31.12.2023 
 
Uznesenie č. 42/2022/II v znení: 
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytu č.2 v 6BJ č. 177 pre žiadateľa:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Malčice 177 na dobu určitú  do 31.12.2023 
 
8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
Dňa 14.11.2022 bola do podateľne OcÚ podaná žiadosť /sp. č. 526/2022/  o pridelenie bytu pre 
žiadateľ xxxxxxxxxxxxxx, Malčice 277. Poslanci pri vybavovaní tejto žiadosti oznámili, že pán 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx sa vyjadril, že už o daný prenájom nemá záujem a doručí do podateľne späť 
vzatie  žiadosti. Poslanci preto vzali danú žiadosť na vedomie a v prípade doručenia späť vzatie 
žiadosti sa už nebudú touto žiadosťou zaoberať. 
Výsledok : vzaté na vedomie 
K bodu č. 8 bolo prijaté Uznesenie č. 43/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  žiadosť o pridelenie nájomného bytu /sp. č. 526/2022/ pre 
žiadateľa xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
9. Rôzne 
a.) Žiadosť o Dotáciu  pre TJ Družstevník Malčice 
Dňa 30.11.2022  predseda TJ Družstevník Malčice doručil do podateľne OcÚ žiadosť o poskytnutie 
dotácie pre TJ Družstevník na prvý polrok 2023 .  
Poslanci  prerokovali žiadosť . S ohľadom na skutočnosť, že ešte nie je vykonaná kontrola zúčtovania 
predchádzajúcej žiadosti, poslanci vzali žiadosť na vedomie a vrátia sa k tejto žiadosti  po kontrole 
zúčtovania predchádzajúceho obdobia . 
Výsledok : vzaté na vedomie 
K bodu č. 9a) bolo prijaté Uznesenie č. 44/2022/II v znení :   
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník Malčice 
 
b) Odmena poslanca  
Poslanci schválili odmenu poslanca 120 € v hrubom za každé zasadnutie, ktorého sa zúčastnia 
s účinnosťou od 15.11.2022. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0 
K bodu č. 9 b) bolo prijaté Uznesenie č. 45/2022/II v znení:  
-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslanca v sume 120,-€ v hrubom, za účasť na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 25.11.2022. 
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c) Akcia Mikuláš   
Starostka Ing. Monika Hamzová,MBA,  oznámila poslancom , že ku koncu roka plánuje usporiadať 
pod vianočným stromčekom akciu „Mikuláš „ pre deti. Poslanci schválili usporiadanie a finančné 
zabezpečenie  akcie „Mikuláš“ na deň 5.12.2022 o 15,30 hod.  
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0 
K bodu č. 9 c) bolo prijaté Uznesenie č. 46/2022/II v znení:  
-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  usporiadanie a finančné zabezpečenie akcie „Mikuláš „ na termín 
05.12.2022 o 15,30 hod. 
 
d) Novoročný ohňostroj 
Poslanci jednohlasne schválili finančné zabezpečenie a usporiadanie akcie novoročného ohňostroja  
na termín 1.januára 2023 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0 
K bodu č. 9 d) bolo prijaté Uznesenie č. 47/2022/II v znení:  
-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   finančné zabezpečenie a usporiadanie akcie Novoročného 
ohňostroja  dňa 01.01.2023 
 
e) Zvýšenie výšky sumy nakladania  s finančnými prostriedkami  
Vzhľadom na zvyšovanie cien materiálu  a služieb poslanci určili že starostka obce môže nakladať  bez 
súhlasu obecného zastupiteľstva do sumy vo výške 5000,-€. 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0 
K bodu č. 9e) bolo prijaté Uznesenie č. 48/2022/II v znení:  
-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  že starostka obce môže nakladať bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva so sumou  do výšky 5000,-€-  
 
f) Materská škola  
Starostka vysvetlila poslancom stav v ktorom sú zmluvy o poskytnutí NFP  na výstavbu materskej 
školy.  
Z dôvodu enormného  zvyšovania cien,  ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte projektu, poslanci 
jednohlasne schválili odstúpenie od pôvodnej zmluvy  číslo ZM_SEP- IMRK2-2021/003201 
o poskytnutí NFP .  
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0 
K bodu č. 9 f) bolo prijaté Uznesenie č. 49/2022/II v znení:  
-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   odstúpenie od pôvodnej zmluvy  číslo ZM_SEP- IMRK2-
2021/003201 o poskytnutí NFP .  
 
Zároveň poslanci schválili nový zámer výstavby MŠ bez spolufinancovania obce  
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0 
K bodu č. 9 f) bolo prijaté Uznesenie č. 50/2022/II v znení:  
-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    nový zámer výstavby Materskej školy bez spolufinancovania obce 
 
g) Šetrenie energií 
Poslanci navrhli vzhľadom na zvýšenie cien energií , aby sa dočasne vyplo osvetlenie cintorína . 
Hlasovanie:  za – 7, proti -  0, zdržali sa – 0 
K bodu č. 9 g) bolo prijaté Uznesenie č. 51/2022/II v znení:  
-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje    dočasné vypnutie osvetlenia cintorína 
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Po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľka ešte raz  prečítala uznesenia 21/2022/II 
až51/2022/II, poslanci ich odobrili a starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
Overovatelia :      Miroslava Ďurašová               ........................................... 
  
                               Monika Tancošová Pittroffová     ...........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 

                 starostka obce 


