
Zápisnica 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 15. 12. 2020 

________________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

                       Poslanci OZ: Ing. Iveta Geletková str., Ľubomír Leskovjanský, Bc. Radoslav  

                                              Lapšanský, Tomáš Novák, Mariana Horká, Ing. Miroslava Revajová  

                                             Vávrová  

Neprítomní:  Richard Kuchár                       

Ďalší prítomní : Bc. Anna Krištofčová – referent 

Verejnosť: -  

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Čerpanie rozpočtu k 01. 12. 2020 

5. Úprava rozpočtu k 31.12.2020 

6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Mlynky 

(VZN č. 7/2020)       

7. Prerokovanie investície do ČOV Horná Kolónia (Prostredný Hámor)  

8. Prerokovanie zmluvy na odchyt túlavých zvierat 

9. Rôzne 

   10. Diskusia  

   11. Uznesenie 

   12. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

   Rokovanie obecného zastupiteľstva (OZ) otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce o 16:15 

h. Privítala všetkých prítomných na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva a určila zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice. Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Mariana Horká, Bc. Radoslav Lapšanský 

 

Zapisovateľka:                Bc. Anna Krištofčová 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6 x x  x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        
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Schválenie programu 12. zasadania OZ 

 

        Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý 

prečítala z pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla upraviť a doplniť program 

v tom zmysle, že bod 9. Rôzne bude nahradený znením Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Mlynky (VZN č. 8/2020) a bod Rôzne presunúť na  bod 10. a upraviť znenie bodu 4. Čerpanie 

rozpočtu k 30. 11. 2020 

  

 9. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka 

základnej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky (VZN č. 8/2020) 

   10. Rôzne  

   11. Diskusia 

   12. Uznesenie 

   13. Záver  

 

Po úprave a doplnení bodov bol program schválený s doplnenou zmenou. Pozvánka tvorí prílohu 

zápisnice. 

Návrhy poslancov: Žiadne 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6 x x  x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2020 

5. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2020 

6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Mlynky (VZN č. 7/2020)       

7. Prerokovanie investície do ČOV Horná Kolónia (Prostredný Hámor)  

8. Prerokovanie zmluvy na odchyt túlavých zvierat 

9. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka 

základnej  školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky (VZN č. 8/2020) 

   10. Rôzne 

   11. Diskusia  

   12. Uznesenie 

   13. Záver    
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K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 88-96/2020 splnené.   

  

Uznesenie č. 97/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 15. 12. 2020. 

 

                      
Hlasovanie 

Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6 x x  x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 4. Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2020 

 

     Predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce a uviedla, že i napriek tomu, že obec 

zaznamenala – 15 000,00 € výpadok podielových daní oproti roku 2019 je čerpanie rozpočtu za 

obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020 dobré i napriek zlej situácii spôsobenej pandémiou COVID-

19. Príjmy sú za uvedené obdobie vo výške 297 272,17 €, výdavky vo výške 175 662,75 € + 

85 000,00 finančné prostriedky poskytnuté ZŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody a rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami je + 36 609,42 €. Poslancom OZ bol poskytnutý výstup z účtovníctva obce týkajúci sa 

čerpania finančných prostriedkov za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020. Čerpanie rozpočtu 

obce za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020 je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 98/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

berie na vedomie 

informáciu o čerpaní rozpočtu obce za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6 x x  x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 5. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2020 
 

         Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že na základe požiadavky zo ZŠ s MŠ Mlynky – 

Biele Vody je potrebne upraviť rozpočet pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na zabezpečenie chodu 

školy vo výške 10 000,00 € z toho dôvodu, aby škola nešla do ďalšieho roku s dlhom. Pôvodne bol 
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schválený rozpočet pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 2020 vo výške 75 000,00 €. 

Uznesením č. 92/2020 zo dňa 29. 09. 2020 bol ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody navýšený rozpočet o 

10 000,00 € a z takto schváleného rozpočtu im boli poskytnuté do 20. 10. 2020 finančné prostriedky 

v celej sume 85 000,00 €, ale na zabezpečenie chodu školy to stále nepostačuje. Konto za účet na 

originálne kompetencie a Návrh rozpočtu zmien sú súčasťou zápisnice. Poslanci súhlasili 

s navýšením rozpočtu pre ZŠ a MŠ Mlynky – Biele Vody vo výške 10 000,00 € a prijali nasledovné 

uznesenie:  

 

Uznesenie č. 99/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4 ods. 5, § 10 a 14 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2020  

schvaľuje 

  druhu úpravu rozpočtu na rok 2020.   

 

Rozpočet obce s uvedením celkových súm príjmov a výdavkov po tejto úprave bude predstavovať 

nasledovné hodnoty:  

   

Príjmy rozpočtu:     

- Bežné príjmy 542 460,91 € 

- Kapitálové príjmy        150 000,00 €  

- Príjmové finančné operácie                     21 890,00 € 

Rozpočtové príjmy spolu 714 350,91 €  

 

Výdavky rozpočtu:   

- Bežné výdavky 512 490,91 € 

- Kapitálové výdavky 163 100,00 € 

- Výdavkové finančné operácie                 12 110,00 € 

Rozpočtové výdavky spolu 687 700,91 € 

 

Rozdiel                                                       26 650,00 € 

 

Rozpočet obce na rok 2020 je zostavený:  

Bežný rozpočet – prebytkový 29 970,00 € 

Kapitálový rozpočet – schodkový            - 13 100,00 € 

Spolu                                         16 870,00 € 

 

Finančné operácie – prebytkový             9 780,00 € 

 

Celkom rozpočet prebytkový   26 650,00 €  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6 x x  x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        
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K bodu 6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia - Prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce Mlynky (VZN č. 7/2020)     

 

 Informáciu k predmetnému bodu predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce, ktorá uviedla, 

že od roku 2010 je zákonom dané ak obec spravuje cintoríny musí mať schválený Prevádzkový 

poriadok pohrebiska. Nakoľko obec má v správe až sedem cintorínov, nevypracoval sa prevádzkový 

poriadok pre každý cintorín osobitne, ale sa vypracoval jeden pre všetky cintoríny (cintoríny 

Sykavka, Rakovec, Havrania Dolina, Dolné Mlynky, Prostredný Hámor, Biele Vody  – Píla a Biele 

Vody). Prevádzkový poriadok pohrebiska riadi všetky činnosti na pohrebisku, upravuje rozsah 

služieb poskytovaných na pohrebisku a Dome smútku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, 

nájomcu hrobového miesta, návštevníkov pohrebiska a Domu smútku a cenník služieb. Návrh tohto 

VZN č. 7/2020 bol vyvesený dňa 26. 11. 2020 na úradnej tabuli obci a jeho schválením nadobudne 

účinnosť od 01. 01. 2021. Poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 100/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe § 18 zákona č. 131/2010 

Z. z. o pohrebníctve 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020  Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Mlynky (cintoríny 

Sykavka, Rakovec, Havrania Dolina, Dolné Mlynky, Prostredný Hámor, Biele Vody – Píla a Biele 

Vody). 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6 x x  x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 7. Prerokovanie investície do čističky odpadových vôd ( ČOV ) Horná Kolónia 

   
 Ing. Iveta Geletková, starostka obce k bodu uviedla, že ČOV Horná Kolónia časť Prostredný 

Hámor nie je ešte skolaudovaná nakoľko pred skolaudovaním je potrebné dokončiť stavebné úpravy 

na ČOV a tie v rozpočte, týkajúceho sa výstavby ČOV zahrnuté neboli. Spoločnosť, ktorá robila 

ČOV predložila prehľad rozpočtových nákladov na práce a dodávku materiálu v celkovej sume 

7 663,36 €. Starostka odporúčala preniesť tento bod na budúce rokovanie obecného zastupiteľstva, 

keď sa bude schvaľovať rozpočet obce na rok 2021 a zahrnúť túto investíciu do rozpočtu obce. Krycí 

list rozpočtu je súčasťou zápisnice. Poslanci súhlasili s presunom bodu na nasledujúce zastupiteľstvo. 

 

K bodu 8. Prerokovanie zmluvy na odchyt túlavých zvierat 

 

        Informáciu k predmetnému bodu predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce, ktorá uviedla, 

že od roku 2007 je obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie 

do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt 

túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané 

rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat. Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt 

túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých zvierat s osobou 
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schválenou na odchyt túlavých zvierat. V rámci našej obce sa väčšinou jedná o túlavých psov a túlavé 

mačky. Skontaktovala sa s útulkami a to s útulkom Mesta Spišská Nová Ves, ktorý však rozviazal 

zmluvu so všetkými obcami nakoľko má problém s umiestnením psov, s útulkom Labka pomoci, 

Mokrá Lúka a s útulkom Šťastný psík, Matejovce nad Hornádom. Každý z útulkov má svoj cenník. 

Obci boli útulkami poskytnuté vzorové Zmluvy o spolupráci týkajúcej sa odchytu a umiestnení 

túlavých psov, ale sú ochotne po rozhodnutí obce uzavrieť zmluvu až v novom roku. Starostka obce 

uviedla, že ešte osloví iné útulky a navrhla presunúť tento bod na nasledujúce zastupiteľstvo s čím 

poslanci súhlasili.  

 

K bodu 9. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu detí do l. 

ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky (VZN č. 8/2020) 

 

        Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila OZ návrh VZN č. 8/2020 o určení miesta a času 

zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky. Zápis do 

prvého ročníka sa bude konať 19. apríla 2021, v čase od 13:30 h do 15:00 h v miestnosti č. 9 (trieda 

1. a 2. ročníka) ZŠ s MŠ Mlynky. Poslanci OZ návrh VZN č. 8/2020 schválili a prijali nasledovné 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 101/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch v súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 

podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky. 

 

 

K bodu 10. Rôzne  

 

 Starostka Ing. Iveta Geletková informovala poslancov 

- o priebehu celoplošného testovania obyvateľov obce a o materiálno-technickom zabezpečení tohto 

testovania t. z., že obec musela zabezpečiť zo svojho rozpočtu nákup hygienických pomôcok 

(rukavice, masky, štíty, ochranné oblečenia, dezinfekčné prostriedky), stany na ochranu testujúcich a 

testovaných, plynové ohrievače a aj zdravotníkov, ktorí vykonávali samotné testovanie.  

Finančné prostriedky z celoplošného testovania, ktoré sa konalo v dňoch 31. 10. 2020 a 01. 11. 2020 

boli obcou vyúčtované a v plnej miere zo štátneho rozpočtu aj uhradené. 

 

K bodu 11. Diskusia  

 

 Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu a v diskusii vystúpili 

jednotlivý poslanci s nasledujúcimi požiadavkami:  

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6 x x  x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        
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          - pani Horká požiadala pani starostku o zabezpečenie autobusu na polnočnú omšu s odchodom 

o 23:15 h.  

Starostka uviedla, že už to riešila, len vplyvom pandemickej situácie COVID-19 a podľa nariadenia 

vlády a krízového štábu SR je zákaz vychádzania a prechodu z okresu do okresu a Mlynky sú okres 

Spišská Nová Ves a dedinky okres Rožňava, ale pokúsi sa to doriešiť k spokojnosti občanov.  

- ďalej sa pani Horká informovala, že či pán Ing. Fabian a pán Lapšanský podali na obec návrh – 

projekt ohľadom výstavby nových autobusových zastávok.  

Pani starostka uviedla, že do dnešného dňa od menovaných žiaden projekt čo sa týka výstavby 

nových autobusových zastávok na obec doručený nebol.  

- pán Novák sa informoval, že ako má obec zabezpečené čistenie obecných ciest od snehu a uviedol, 

že by si mala obec svojpomocne zabezpečiť traktor na pluhovanie obecných ciest a prečo je obecný 

ratrak zaparkovaný pri dome pána Horkého a prečo si pán Horký urobil okolo pomníka kovošrot 

s odstavenými pokazenými autami a obec by ho mala vyzvať na jeho upratanie a či už boli obci 

vyplatené finančné prostriedky za povodeň.  

Pani starostka poslancov poinformovala, že má prísľub od Sekovcov, že keď budú doma nemajú 

problém ísť pluhovať obecné cesty a už dávno uvažuje o zakúpení vlastnej techniky, ktorú by obec 

využívala nie len na pluhovanie ciest, ale aj na rôzne práce v rámci obce. Ratrak je zaparkovaný pri 

pánovi Horkom z toho dôvodu, že v prípade napadnutia snehu chodí pán Horký upravovať lyžiarske 

trate a to aj počas voľných dní na Grajnár, kde je ratrak prevážaný tam aj späť jeho odťahovou 

službou. Do voľných garáži, ktoré vlastní obec v časti bývalého Invalidného družstva (Havrania 

dolina) sa ratrak pre jeho šírku umiestniť nedá a je problém ho niekde v rámci obce zaparkovať. A čo 

sa týka kovošrotu okolo pomníka, tak táto situácia tu pretrváva už mnohé roky a len predpokladá, že 

parkovanie týchto aut bolo pánovi Horkému umožnené bývalými starostami, ale nebráni sa tomu, aby 

sa to doriešilo a čo sa týka finančných prostriedkov za povodeň, tak tie k 15. 12. 2020 ešte neprišli.  

- pán Bc. Lapšanský požiadal, aby bol poriadne dozdobený vianočný stromček a to o hviezdičku na 

jeho vrchole a súhlasí s názorom pána Nováka, že si pán Horký urobil okolo pomníka kovošrot 

s pokazenými autami a obec by ho mala vyzvať na jeho upratanie.  

- pán Leskovjanský požiadal, aby obec zabezpečila osvetlenie ulice ponad železničnú trať k jeho 

domu nakoľko na tejto ulici sa nenachádzajú žiadne pouličné svetlá.  

Pani starostka uviedla, že túto záležitosť už začala riešiť v minulosti s VSE Košice, ale je tu problém, 

že sa tu nenachádzajú okolo cesty stĺpy pouličného osvetlenia a bude sa to musieť riešiť 

zabezpečením železných stĺpov – kandelábrov a následným prepojením elektrického vedenia, 

poprípade zvažuje aj inú alternatívu a to využitím solárneho svetla a jeho umiestnením na stožiar 

elektrického vedenia. Táto záležitosť sa bude riešiť v jarnom období budúceho roku ak nebudú 

problémy s pretrvávajúcou pandémiou.  

- pán Leskovjanský uviedol, že nemá kde trénovať s deťmi z OŠK, lebo pán riaditeľ Jozef Mitra 

uzavrel telocvičňu a nechce do nej nikoho pustiť a ani nevieme, či telocvičňu temperuje.  

Pani starostka mu pripomenula, že s tým nič neurobíme, lebo stále je tu pandémia COVID-19 a pán 

riaditeľ len plní nariadenia vlády a krízového štábu SR a temperovanie telocvične mu pripomenie. 

- pani Ing. Geletková uviedla, že v obci je veľmi nízka miera separovania odpadov a pokiaľ si 

občania neuvedomia, že je potrebne vo zvýšenej miere a zodpovedne pristúpiť k separovaniu 

jednotlivých druhov odpadu a pri neustálej sa zvyšujúcej cene za odvoz 1 t komunálneho odpadu 

v ktorom skončia veci, ktoré sa dajú separovať, bude sa musieť táto cena zohľadniť v daniach 

a poplatkoch obce. Cena za vývoz komunálneho odpadu šla rapídnym tempom hore a to zo sumy cca 

5,10 € v roku 2018 na 26,00 € v roku 2020 a je predpoklad, že v roku 2021 bude táto cena vo výške 

okolo 33,00 €. Zvyšovanie ceny sa týka tých obci, ktoré majú separovanie na úrovni pod 10 % 

z celkového množstva vyvezeného odpadu a patrí sem aj Obec Mlynky. A čo sa týka finančných 

prostriedkov za povodeň, tak tie sú štátom uhrádzané vo väčšine prípadov až na samom konci roka 

okolo 28. decembra, to k otázke pána Nováka.  
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K bodu 12. Uznesenie  

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 13. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18:45 h.  

  

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Mariana Horká  

                          Bc. Radoslav Lapšanský                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


