
ZÁPISNICA  

z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 

09.11.2021 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nededzi. 

 

 

Prítomní poslanci: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Ospravedlnení poslanci: 3 JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová 

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Informácie 

4.  Futbalová akadémia United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany - Žiadosť o poskytnutie     

 finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia 

5. Obecný športový klub Nededza – Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné  

predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Nededza 

7. Žilina Industrial Park s.r.o. – Zmluva o nájme  

8. Návrh Rozpočtu obce Nededza na roky 2022, 2023, 2024  

9. Rôzne 

10. Uznesenia 

11. Záver 

 

1) Otvorenie:  

 

Osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období rokov 2018-2022 otvoril a 

viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na zasadnutí 

sú prítomní štyria poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne predložil na 

schválenie program rokovania, ktorý bol schválený bezo zmien. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Milan Drábik, Ing. Ľuboslava Ťažká 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 295/2018-2022 odporúčalo realizovať stojisko pod kontajnery pre komunálny a trie-

dený odpad na ulici Potočná podľa navrhovanej dokumentácie od Ing. arch. Ľubomíra Kružela. 

Stojisko bolo zrealizované firmou Bripal, s.r.o., Nededza.  

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o umiestnení defibrilátora na budovu kultúrneho domu pri vchode do 

klubu dôchodcov a knižnice. Je to automatický defibrilátor s jednoduchým ovládaním, ktorý posky-

tuje hlasové pokyny a obrazovú navigáciu počas resuscitácie. Užívateľovi sa presne zobrazuje re-

ťaz úkonov, ktoré by mala ako zachraňujúca osoba vykonať. Ďalej odoznela informácia o distribúcii 

176 kusov vitamínových balíčkov pre seniorov vo veku od 63 rokov (vit. C 1000 mg, vit. D3 2000 

UI, Zinok 15mg, FFP 2). Obecné zastupiteľstvo si tiež vypočulo informáciu o vypracovaní znalec-

kého posudku týkajúcom sa ceny na most v lokalite Stav  - I. etapa od Ing. Jána Dreveného, 

znalca z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Zaznela aj informácia tom, že do konca roka by 

mala byť urobená skrývka ornice na miestnej komunikácii v lokalite Stav I. etapa. Prednesená bola 

aj informácia o zaslaní Zadania pre Územný plán obce Nededza od Ing. arch. Jána Buriana pre 

všetky dotknuté orgány a verejnosť. Zadanie bolo rovnako zverejnené na webovom sídle obce 

a v úradnej tabuli. Na záver tohto bodu rokovania bola prednesená informácia o ukončení procesu 

archivácie pre dokumenty z obdobia MNV aj aktuálneho obdobia do roku 2010. 

 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4    Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4) Futbalová akadémia United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany - Žiadosť o poskytnutie     

 finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia 

 

Starosta obce v úvode tohto bodu rokovania skonštatoval, že žiadosť od FA United bola 

prejednaná na komisiách, na ktoré boli pozvaní všetci poslanci a to dňa 20.10.2021 na Komisii 

kultúry, mládeže a športu a Komisii finančnej a sociálnych vecí. Následne starosta obce otvoril 

rozpravu. Poslanec Milan Drábik sa vyjadril, že je vyhodnotené, že vo FA United je zaevidovaných 

31 hráčov, ale napríklad v kategórii U 19 hrajú len 2 hráči z Nededze a v ostatných základných 

kategóriách je to tiež slabé. Z Nededze hrá veľmi málo hráčov, a keď sa pozrieme na lavičku A-

kategórie, tak tam hrajú len ako náhradníci. Ku tomu sa vyjadril prezident FA United Peter Galadík, 

že akadémia začala fungovať pred 7 rokmi s deťmi, ktoré majú teraz 11-12 rokov a teda logicky nie 

sú v A-kategórii. Preto Čo sa týka dorastu, ten je zmiešaný s OŠK Nededza, pričom starší dorast je 

financovaný spoločne FA United a OŠK Nededza. Na to reagoval poslanec Milan Drábik, že  

z OŠK už pomaly obec nemá žiakov ani dorastencov a náklady sú vyššie. K tomu dodal vedúci 

OŠK Nededza Miloš Bros, že samotné OŠK nedvíha náklady. K tomu doplnila poslankyňa Ing. 

Ľuboslava Ťažká, že všetky tieto veci vrátane financií čo sa týka FA United boli prediskutované 

práve na predchádzajúcich komisiách, kde Peter Galadík aj dal do povedomia prítomných 

prezentáciu FA United. Rovnako dodala, že vidí ak pozitívum, že kluby deti motivujú, aby 

športovali. Poslanec Milan Drábik sa ďalej vyjadril, že zisťoval, ako sú na tom finančne aj iné kluby 

na okolí, napríklad v obci Zástranie, ktorá futbal financuje v sume 7 500 €, pričom spoločne so 

Zádubním majú spoločnú kategóriu dorastu. Pričom akadémia začínala s rozpočtom 2 500 €, dnes 

je to 14 000 € a zdvihli sa aj poplatky pre rodičov. Na to reagoval Peter Galadík, že poplatky pre 

rodičov sa nedvíhali, pričom za cudzie deti sú tieto poplatky vyššie ako za domáce deti. Milan 

Drábik tiež podotkol, že pri kategórii U 12 a U19 nenastupujú hráči z Nededze. Sú tam len dvaja, 

preto sa treba spýtať, či to má zmysel ťahať do takých sfér. Na to reagoval poslanec obecného 

zastupiteľstva Ing. Miloš Janek, že sa jedná o dlhodobejší proces, pričom obec chce vytvárať 

prostredie, aby postupom času niečo z tých chalanov bolo. K tomu dodal člen Komisie kultúry, 

mládeže a športu Ing. Roman Komačka, že chcieť od hráčov, aby išli hrať do OŠK záleží aj od 

toho, čo budú robiť po strednej škole. Týka sa to napríklad aj jeho syna. Tiež podotkol, že obec 

chce dávať peniaze do detí a do športu, a že FA United bolo vyhlásené ako najproduktívnejšie 

družstvo v stredoslovenskom kraji. Ku tomu dodal predseda OŠK Ľudovít Ďuríček, že v 19-tke 

nesedí žiadny hráč na lavičke a ani sa žiadny nesťažoval, že sa nedostal hrať. Poslanec obecného 

zastupiteľstva Ing. Vladimír Zajac sa vyjadril, že sa zúčastnil komisie, kde sa obe žiadosti (tak FA  

United, ako aj OŠK Nededza) prejednávali, pozrel si umiestnenia družstiev v súťažiach  

 



z Oblastného futbalového zväzu, na základe čoho činnosť klubu FA United vyhodnotil ako veľmi 

kvalitnú činnosť. Tiež sa vyjadril, aby zástupcovia FA United a OŠK Nededza chápali aj poslancov, 

že nie sú tu len oni, ale aj ostatní občania, ktorý nie sú nadšení tým, koľko peňazí ide na futbal, ale 

ich napríklad zaujíma, že kedy bude väčší komfort v dedine, kedy budú vybudované chodníky, 

kedy sa zlepší dopravná situácia v obci a podobne. Vedenie klubov to však nemôže brať tak, že sa 

poslanci stavajú proti nim. Tiež dodal, že hoci súhlasí, že populačný nárast niektorých ročníkov bol 

nižší, tak aj jeho sa občania pýtajú, prečo hrá tak málo Nededžanov v klube. Starosta obce sa 

vyjadril, že v obci máme približne 1060 obyvateľov a každý má svoju predstavu, čo by v obci chcel 

a je potrebné prihliadať na všetky okolnosti, aj čo sa týka športu. Tiež dodal, že bez zanietených 

ľudí, ktorí sa tomu venujú na úkor svojho voľného času a rodiny, by tento šport nefungoval, pričom 

je samozrejmé, že aj financovanie by malo mať nejaký rámec a závisí na poslancoch v akej sume 

schvália požiadavky. Starosta tiež uviedol, že dopravná situácia v obci na ceste III/2071 do 

a z Kotrčinej Lúčky sa len tak ľahko nezlepší, pretože táto cesta patrí VÚC Žilina a má obmedzené 

parametre. 

Následne prítomní poslanci hlasovali o predloženej žiadosti FA United o poskytnutie     

finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia v sume 

14 000 €. Žiadosť bola Uznesením č. 312/2018-2022 schválená. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

 

Výsledky hlasovania :  

Za: 3  Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Milan Drábik 

 

5) Obecný športový klub Nededza – Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu 

obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia 

 

Obecný športový klub Nededza predložil žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie od obce na rok 

2021 pre 3 oddiely: futbalový v sume 20 000 €, šachový oddiel v sume 1 200 € a stolnotenisový 

oddiel v sume 2 400€, čo spolu činí sumu 23 600 €. Daná žiadosť bola predmetom jednania aj 

v diskusii k predchádzajúcemu bodu rokovania. K žiadosti sa opäť vyjadril poslanec obecného 

zastupiteľstva Milan Drábik sa dotazoval, prečo nie je nižší náklad o družstvo dorastu OŠK, keďže 

to prešlo pod FA United. Tiež dodal, že žiadaná suma je tým pádom len pre družstvo dospelých 

a napríklad suma požadovaná na trénerov 7 000 € je len na trénera družstva dospelých, čo sa mu 

zdá, že je na 1. triedu priveľa. Predseda OŠK Ľudovít Ďuríček sa vyjadril, že poslanec nevidí, 

koľko peňazí v iných obciach dávajú podnikatelia na fungovanie futbalu.  



 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Vladimír Zajac skonštatoval, že OŠK hrá 1. triedu 

a v tabuľke je na 3. mieste od konca. Do diskusie sa zapojil prítomný tréner družstva dospelých 

Tomáš Trpiš, ktorý povedal, že výsledky sú také, lebo hráči prakticky 10 mesiacov počas korony 

nič nerobili, keďže to nie sú profesionáli. Doplnil, že mnoho rodičov je rado, že vo futbale funguje 

v obci toľko družstiev. Poslanec Ing. Vladimír Zajac ďalej dodal, že keď sa zostavuje rozpočet, na 

základe ktorého žiadajú financie, je potrebné to poriadne rozpísať. Starosta odvetil, že presné 

sumy peňazí musia kluby  rozpísať vo vyúčtovaní dotácie za daný rok, ktorú vždy OŠK predkladá 

obci. Tiež doplnil, že dané veci sa majú prejednávať vopred na komisii.  

Prítomní poslanci následne v Uznesení č. 313/2018-2022 hlasovali o Žiadosti OŠK o poskytnutie 

finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia v sume 

23 600 €, ktorá nebola schválená. 

                  

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 2  Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Milan Drábik, Ing. Vladimír Zajac 

                                                                                                 

Následne na výzvu starostu sa uskutočnilo hlasovanie o dotácii od obce Nededza pre Obecný 

športový klub Nededza o poskytnutie na rok 2021 z rozpočtu obce Nededza na všeobecne 

prospešné činnosti a podujatia vo výške 23 000 EUR. 

Tá bola Uznesením č. 314/2018-2022 schválená. 

                   

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 3  Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Milan Drábik 

 

 

6) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné  

predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Nededza 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva bolo prejednané Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 

o určení spádovej materskej školy pre povinné  predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom 



v obci Nededza. Návrh tohto VZN bol zverejnený od 08.09.2021 na webovej stránke obce, ako aj 

v úradnej tabuli a nebola k nemu vznesená žiadna pripomienka. V ňom sa určuje, že spádovou 

materskou školou pre deti s trvalým pobytom v obci Nededza, ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie, bude Materská škola, Za kaštieľom 136, 013 02 Nededza.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo Uznesením č. 315/2018-2022 schválené. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7) Žilina Industrial Park s.r.o. – Zmluva o nájme  

 

Prítomný poslanci na obecnom zastupiteľstve dňa 07.09.2021 uznesením schválili zámer 

prenechať do nájmu priamo časť pozemku par.č. KN – C 564/74 ostatné plochy na LV č.1 a par.č. 

KN – C 564/75 orná pôda na LV č. 159 spolu o výmere 143 m2 v k.ú. Nededza a zároveň schválili 

lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcom a to do 28.09.2021 do 10:00 hod. vrátane a to 

písomne na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza. V danom termíne sa ozval 

jeden záujemca a to spoločnosť Žilina Industrial Park s.r.o., pričom navrhla cenu 1,4 €/m2/rok. 

Prítomným poslancom bol predložený návrh nájomnej zmluvy, kedy ako podklad k všeobecnej 

cene hodnoty pozemku bol primerane použitý znalecký posudok číslo 2013-009 zo dňa 

08.02.2013, kde znalec Ing. Michal Derkits určil hodnotu nájmu za porovnateľné pozemky vo výške 

1,168 Eur/ m²/rok. Cena prenájmu  za výmeru 143  m², čo činí sumu 200,20 Eur za kalendárny rok 

(1,4 Eur x 143 m²). Zmluva sa dojednáva na obdobie 7 rokov, pričom po uplynutí tejto doby môže 

nájomca požiadať o predĺženie doby nájmu na dobu ďalších 7 rokov, ak podá písomnú žiadosť o 

predĺženie nájmu najneskôr v lehote 30 dní pred skončením doby nájmu. Na danom priestranstve 

bude vybudované parkovisko pre vozidlá zamestnancov spoločnosti GRUPO ANTOLIN v počte 

cca. 10 parkovacích miest. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



8) Návrh Rozpočtu obce Nededza na roky 2022, 2023, 2024 

 

Starosta obce na úvod tohto bodu uviedol, že v danej veci zasadali komisie. Poslanec Milan Drábik 

sa dotazoval na to, prečo obec za minulý rok doplácala elektrinu v sume 5 000 € za kaštieľ. 

Starosta obce odpovedal, že nevieme si to presne vysvetliť. Stav na elektromery sme pozreli 

a porovnali s rokom 2021, pričom stav v tomto roku zodpovedá preimernej spotrebe za minulé 

roky. Nevieme, či ku tomu mohlo dojsť v dôsledku použitia odvhlčovačov a určitú dobu aj 

vysušovania elektrickými vysušovačmi. 

Tiež sa dotazoval na položku náboženských služieb, kde bolo použitých 7 500 €. Starosta obce 

dodal, že to bol dar od spoločnosti Mobis, ktorý obec využila na rekonštrukciu miestnej zvonice. 

Poslanec Milan Drábil sa tiež opýtal, či sa bude na ulici Stredná robiť nejaké odvodnenie. Starosta 

uviedol, že je tam vybudovaný jeden trativod a jeden vsakovací vrt. Pri veľkom daždi a z dôvodu 

toho, že väčšina domov na ulici Stredná má zo strechy vývod dažďovej vody priamo na ulici. 

A preto vsaky nestačia v danom momente odviesť také množstvo vody. Aj toto je jedna z príčin, že 

občas sa tam na jednom mieste zadrží viacej vody. Vieme, že je to problém, ale treba dať návrh, 

akým spôsobom by sme to vedeli zlepšiť. Následne bola pridaná do návrhu rozpočtu položka 

v sume 5 000 € určená do budúcna na tieto účely.  

Poslanci vzali na vedomie Návrh rozpočtu obce Nededza na roky 2022, 2023, 2024 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

10) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie informáciu o žiadosti Eriky Grinčovej z Tepličky nad 

Váhom a niektorých obyvateľov Nededze o vybudovanie miestnej komunikácie a inžinierskych sietí 

v lokalite Pred Chríp a druhú žiadosť týkajúcu sa lokality Pred Chríp a Pod Chrípom. Prítomná 

Ivana Mravcová ako jedna z podpísaných v žiadosti uviedla, že vlastníci pozemkov by radi poznali 

názor obce na tieto požiadavky. Ďalšia prítomná Jana Koniorová sa vyjadrila, že boli oslovení aj 

vlastníci ďalších pozemkov v týchto lokalitách. V rámci diskusie sa vyjadril starosta obce, že v da-

nej lokalite Pred Chríp si vlastníci rozparcelovali a vytýčili pozemky sami. K tejto lokalite obec zvo-

lala 3krát stretnutie občanov v rokoch 2011-2012, no samotní vlastníci sa v tej dobe nevedeli do-

hodnúť. 

 



Tiež je tu do budúcna vyvstáva otázka kto vybaví a zaplatí inžinierske siete. Pripomenul, že zákla-

dom je aj prístupová cesta, ktorá je v súčasnosti plánovaná vedľa vysokého napätia smerom od 

hlavnej cesty do areálu VIX. Každý, kto si prišiel pýtať vyjadrenie od obce k pozemku v danej loka-

lite bol upovedomený, že je potrebné na parcele vynechať miesto práve pod cestu. V súčasnej 

dobe starosta obce oslovil firmu MAPERI, s.r.o. ohľadom návrh na výkup určenie cesty. Starosta 

obce ďalej dodal, že v danej lokalite bude zrejme potrebné riešiť aj prečerpávaciu stanicu, prí-

padne, ak to spádové pomery umožnia, tak gravitačnú kanalizáciu napojiť na ulicu Roľnícka. V prí-

pade, že by došlo k vybudovaniu prečerpávacej stanice, je otázne, v koho by bola majetku a teda, 

kto by ju financoval. Starosta obce tiež ozrejmil, že aktuálne sa rieši nový územný plán obce, ktorý 

by teoreticky, ak nenastanú nejaké problémy, mohol byť schválený do konca roka 2022, ktorý rieši 

aj túto lokalitu. 

 

Poslanci vzali predložené žiadosti na vedomie. 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ďalej bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2021 (rozpočtový pre-

sun príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu zo dňa 30.09.2021 (grant školské ovocie, 

transfér – testovanie COVID, transfér – podpora zamestnanosti MŠ, transfér – osobné ochranné 

pomôcky a dezinfekčné prostriedky MŠ, transfér – ÚPSVaR stravovanie v MŠ, transfér – OŠK – na 

údržbu budov a iné) 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

V rámci bodu Rôzne sa poslankyňa Ing. Ľuboslava Ťažká vyjadrila, že Komisia kultúry, mládeže 

a športu plánuje finančnú pomoc pre telesne a mentálne postihnuté deti v obci. Zatiaľ je predpo-

klad, že by sa jednalo o jednorazový príspevok od obce v sume 100 € na osobu, pričom by sa to 

týkalo občanov od 0 do 26 rokov. Tiež dodala, že jednotlivé detaily vrátane samotného postupu 

budú ešte komunikované priamo na komisii a následne predložené do obecného zastupiteľstva. 



Hlavná kontrolórka obce Ing. Silvia Ďungelová ďalej prítomných informovala o tom, že v dňoch 

06.a 07.112021 sa konala akcia Jesenný beh žien obcí Teplička nad Váhom a Nededza.  

 

 

11) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.309/2018-2022 až 319/2018-2022.  

 

 

12) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 20:45 hod. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

 

V Nededzi dňa 16.11.2021  

 

Zapísala: Alica Hodásová    …....................................... 

 

Overovatelia zápisnice:  

Milan Drábik     …....................................... 

 

 

Ing. Ľuboslava Ťažká    …....................................... 

 

 

Starosta obce: PhDr. Peter Vajda   …....................................... 


