
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani,  
ktoré sa konalo dňa 29. februára 2012 

v zasadačke KD v Cinobani. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Počet poslancov:          9  z toho (2 poslanci p. Kiapeš a p. Belko meškali) 
Prítomní poslanci:       9 
Neprítomní poslanci:   0 
 
Hlavný kontrolór:     Viera Bračoková 
Pracovníci obce:        podľa prezenčnej listiny 
     
1. Otvorenie OZ 

 
Zasadnutie OZ otvoril p. starosta obce Jozef Melicher privítaním prítomných 

poslancov. 
 
Pán starosta ďalej informoval poslancov, že najbližšie  zasadnutie OZ sa bude konať dňa 28. 
marca 2012. 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol :  p. Káka Milan 
            p. Nociar Ivan  
 
  
Za zapisovateľku OZ bola určená p. Spodniaková Erika, ktorá skonštatovala, že 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Za zapisovateľku návrhu na uznesenie bola navrhnutá p. Balkovská Mária. 
  

Za:        7                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní poslanci za, takže overovatelia 
boli jednohlasne schválení. 
 
3. Schválenie návrhovej komisie:  
 
 
 Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: 
 
 Predseda:  p. Hadbavná Zuzana  
 Člen       :  p. Zoka Ivan 
 Člen       :  p. Antal Ján 
 

Za:        7                           Proti:       0                        Zdržal sa:            0 
 
 Doplňujúce návrhy neboli, hlasovali všetci prítomní poslanci za, takže návrhová 
komisia bude pracovať v navrhnutom zložení. 
 
4. Schválenie programu OZ: 
 
Pán starosta prečítal návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
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1.   Otvorenie zasadnutia OZ 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ 
3. Schválenie návrhovej komisie 
4. Schválenie programu zasadnutia OZ 
5. Kontrola plnenia Uznesenia č. 1/2012 zo zasadnutia OZ zo dňa 25.1.2012 
6. Podnety občanov obce 
7. Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
8. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí  komisií pri OZ  
9. VZN č. 23/2012 o odvádzaní odpadových vôd na území obce Cinobaňa 
10. Návrh na vstup obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom „Turistický 

Novohrad“ 
11. Rôzne-informácie, žiadosti,  zmluvy, ponuky a iné 
12. Diskusia 
13. Schválenie uznesenia 
14. Záver zasadnutia OZ 
 
 Po prečítaní programu p. starosta vyzval poslancov aby hlasovali za prečítaný 
program, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 
 
 Za:   7                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
 
5. Kontrola plnenia uznesenia z OZ č. 1/2012 zo dňa 25.1.2012 
 
Uznesenie č.1/2012 v bode III. doručuje: 
 
1. Starostovi obce preveriť u právnika o spôsobe hlasovania pri prijímaní jednotlivých bodov 
uznesení 
                                                                                                                                - v plnení 
- na budúcom OZ sa k tomuto bodu vrátime, p. Pupalová Vás oboznámi so spôsobom 
hlasovania 
  
Uznesenie č.1/2012 v bode V. ukladá: 
 
1. Vyzvať spoločnosť CBA Slovakia, s.r.o Lučenec o zákaze parkovania zásobovacích áut na 
chodníku a v zelenom páse pred Potravinami v Cinobani 
                                               - splnený                                                                                              
- od CBA prišiel list, že budú využívať priestory vo vnútri dvora – nezaručujú za občanov 
ktorí na uvedenom úseku zastávajú osobnými autami 

   
2. pripraviť výber členov názvoslovnej komisie na pomenovanie ulíc 

                       - splnený                                                                                              
 
- názvoslovná komisia pre určenie názvov ulíc v obci Cinobaňa a jej častiach je navrhnutá 
členmi: Bračoková Lívia, Kiapeš Dušan, Jana Vertfeinová, Albertová Vladimíra, Zuzana 
Hadbavná, Spodniak Roman, Jarábek Július 
- komisia sa dopĺňa o poslancov:  Káka Milan, Belko Dušan, Zoka Ivan 
 
Pán starosta dal hlasovať za názvoslovnú komisiu, ktorá bude pracovať v navrhnutom zložení: 
 
 
 Za:   7                                    Zdržal sa:   0                            Proti:    0 
 
 
6.  Podnety občanov obce  
 
Pán starosta dal priestor občanom obce, aby predniesli svoje podnety a žiadosti: 
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6 a. ) Pán Kováč Pavol – Katarínska Huta 8 
 
- v minulosti som si dal na obec žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD, ktorý bol zanedbaný, 
dal som ho do poriadku a dala mi ho obec do užívania. Teraz by som si ten pozemok chcel 
odkúpiť. 
- žiadam Vás o prehodnotenie žiadosti. Tá prístupová cesta , ktorá bola pôvodne ku záhradám 
vedie tadiaľ kde sú postavené bariéry – chlievy, ploty – budem trvať na tom, aby sa potom 
tieto bariéry odstránili a urobila sa cesta ako bola predtým.   
 
- oficiálne sa poslanci k uvedenému problému nevyjadrili. Pán starosta uviedol, že uvedený 
problém s pozemkom sa bude riešiť v diskusii. 
 
6 b.) Pán Weiss –  
 
- návrh VZN o stočnom – aká bude koncepcia do budúcich období. 
-  za 8 rokov sa neurobil ani l m kanalizácie, žumpy sú už drahšie ako čističky, čo s domami 
ktoré sú neobývané 
- európske fondy na to sú vyčlenené, obec mala prísľub o pokračovaní kanalizácie ale 
nepokračovalo sa v tom, cez MŽP boli vyčlenené peniaze   
- načo sa vybudovala ČOV, keď nebude plniť tú funkciu 
- p. starosta: v tejto časti obce ľudia púšťajú do potoka splašky, ide o to, aby obec bola 
chránená aj samotný občan, obec má snahu vybudovať kanalizáciu a využiť eurofondy. 
- p. Garaj – znečistené vody sa budú prevážať na ČOV 
- p. Weiss – zo septika, by nemal ísť kal do ČOV – mŕtvy kal 
  
- Chcem sa ešte opýtať a žiadam vysvetlenie – konalo sa výberové konanie na voľné miesto 
investičného referenta – boli 3 uchádzači prihlásení, boli určené určité kritériá, ktoré by mal 
uchádzač spĺňať. Za pár mesiacov je obsadené toto miesto druhou osobou, bolo aj druhé 
výberové konanie? Prečo si p. starosta  neoslovil ďalšieho uchádzača? 
 
- p. starosta: nebolo výberové konanie, ale ďalšia žiadosť na základe ktorej som prijal 
pracovníčku na toto miesto. Rozhodnutie bolo moje, tak som ho využil a prípadné následky 
budem znášať ja ako starosta obce. 
 
- p. Weiss – myslím si, že ak ste určili nejaké kritériá, tak by sa mali splniť, ja mám odbornú 
spôsobilosť, aj stavebný dozor – obec by finančne ušetrila pri projektoch o tieto položky 
- ďakujem za zodpovedanie otázok, myslím     si o tom svoje, ale nie som spokojný 
 
- čo sa týka názvoslovnej komisie – za môjho pôsobenia už boli pripravené názvy ulíc, ak by 
Vám to pomohlo k rýchlejšiemu spracovaniu je to niekde v spisoch 
- p. Bračoková – áno našli sme to 
 
 
7.  Protokoly a správy o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky obce 
 
- pani hlavná kontrolórka obce prečítala správu o výsledku kontroly.  
- kontrola sa týkala inventarizácie pokladne, cenín – známok, kolkov, stravných lístkov a ich 
čerpania ku dňu 31.12.2011 
- v správe vytkla nečitateľnosť niektorých pokladničných bločkov 
- na minulom OZ pri kontrole ZŠ s MŠ bolo vytknuté vysoké čerpanie za knihy, časopisy – 
bola som to preveriť - bola zakúpená príručka vo výške 119 € a len 2 časopisy, preto tam bolo 
také vysoké čerpanie 
- správa o výsledku kontroly je vypracovaná písomne a tvorí súčasť tejto zápisnice 
 

- uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie 
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8.  Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí jednotlivých  komisií pri OZ  
 
       
Finančná komisia a správy majetku: 
 
Pán starosta požiadal pána Michala Garaja predsedu  fin. komisie, aby prečítal program, ktorý 
mala v náplni fin. komisia, správy majetku. 
 
a). Ponuka poistenia majetku ZŠ s MŠ 
 
Na komisiu bol prizvaný  riaditeľ ZŠ s MŠ p. RNDr. Stanislav Čop – na základe ukončenia 
poistky, ktorú mala uzatvorenú ZŠ s MŠ. Poistka končí 12.4.2012 a 6 týždňov pred touto 
lehotou je potrebné ju vypovedať. Do fin. komisie sme dostali viac ponúk poistenia 
hnuteľného aj nehnuteľného majetku od rôznych poisťovní.  
Fin. komisia doporučuje, aby poistenie nehnuteľného majetku budov si riešila a poistila Obec 
Cinobaňa, poistenie hnuteľného majetku a poistenie zodpovednosti tretích osôb si bude riešiť 
a poisťovať ZŠ s MŠ s tým, že poistenie tretích osôb bude z poistky samostatne vyčíslené a 50 
% z uvedeného poistenia bude hradiť Obec Cinobaňa. 

- uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie 
 
b). Pripomienky k návrhu VZN č. 23/2012 
 

- na obecný úrad boli zaslané  písomné pripomienky v počte 5 ks k návrhu VZN č. 
23/2012 

- - uvedené pripomienky boli prehodnotené fin. komisiou a niektoré boli zapracované 
do návrhu VZN 

- uvedené pripomienky sú súčasťou zápisnice 
- VZN č. 23/2012 nebolo ešte schválené na OZ, prenáša sa do budúceho zasadnutia OZ 
na schválenie, ešte ho môžu občania pripomienkovať. 
 

c). Cienik Martin – miesta daň za užívanie verejného priestranstva 
 

- Pán Cienik z PT nechce platiť za verejné priestranstvo ambulantným predajom, 
rozváža chlieb. Na základe zaslaného PV sa dostavil pán Cienik na obecný úrad, kde 
sa preukázal objednávkou chlebov od občanov, ktorú má podpísanú občanmi. Tvrdí že 
chlieb rozváža len na objednávku. 

- Fin. komisia doporučuje na základe týchto skutočností nevyrubovať daň, ale 
námatkovo urobiť kontrolu v priebehu roka, či naozaj predáva na objednávku chlieb. 

 
- uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie 

 
 
Komisia stavebná a životného prostredia: 
 
Pán starosta požiadal pána Dušana Kiapeša predsedu   komisie, aby prečítal program, okrem 
tých bodov, ktoré už boli riešené v rámci fin. komisie: 

 
d). Žiadosť o uskutočnenie drobnej stavby – vodovodnej prípojky a žiadosť 
o rozkopávku 
 
Pán Bulla podal na obecný úrad – ohlásenie drobnej stavby – vodovodnej prípojky 
a o rozkopávku cesty. Odkúpil nehnuteľnosť od p. Dubravcovej kde nie je napojenie na 
verejný vodovod, má iba studňu, v ktorej voda je závadná. 
 
Na ulici je natiahnutý nový asfaltový koberec a nový chodník.. Tieto stavby ešte nie sú 
skolaudované. 
Stavebná komisia doporučuje  zamietnuť drobnú stavbu, po kolaudácii môže podať opätovné 
stanovisko. 
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Pán starosta dal hlasovať za návrh stavebnej komisie: 
 
     Za:   9   Proti:    0                        Zdržal sa:    0 
 
Žiadosť p. Bullu sa neschvaľuje. 
 
e). Žiadosť pani Slávky Melicherovej o výrub stromov a zníženie hlasitosti rozhlasu 
 

- žiada o výrub stromov pred jej domom, pretože v čase nepriaznivých poveternostných 
podmienok ohrozujú jej príbytok. Zápis je súčasťou uvedenej zápisnice. 

- P. Zoka: pristúpiť ku komplexnému výrubu veľkých stromov – vysadiť ich 
nízkokmennými a plazivými tujami, obe ulice sú zatienené týmito stromami 

- P. Kiapeš – nesúhlasím – nech to ide cez nejaký projekt, zapojiť sa, vypracovať 
štúdiu, je to vstup do dediny, aj do budúcna nech reprezentuje obec 

 
Pán starosta dal hlasovať za vypílenie stromov, ktoré boli v žiadosti: 
 
  Za:  9                        Zdržal sa:  0                   Proti:  0 
 
Za prekládku rozhlasu poslanci nedali súhlasné stanovisko. 
 
Komisia kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku 
 
Pán starosta požiadal pána Zoku Ivana predsedu   komisie, aby prečítal program, ktorým sa 
zaoberala ich komisia. 
Pán Zoka informoval, že komisia nezasadala, ale poďakoval všetkým čo sa zúčastnili akcií, 
ktoré poriadala obec. Komisia zabezpečovala tieto akcie. 
Konal sa hokejový turnaj o pohár starostu obce , lyžiarske preteky na Látkach, 34. ročník 
výstupu na Striebornú a Ples  
- uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie 
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce: 
 
Pán starosta požiadal pána Jána Antala predsedu   komisie, aby prečítal program, ktorý mala 
v náplni ich komisia. 
 

- porušenie zákona č. 357/2004 – čl. 8 odst. 5 mala bývalá pani starostka Ing. Mária 
Švikruhová podať do 26.1.2012 písomné oznámenie o majetkovom priznaní. 

- Komisia doporučuje vyzvať p. Ing. Švikruhovú aby v lehote do 21.3.2012 podala 
majetkové priznanie 

- Pán starosta dal hlasovať kto je za návrh z komisie: 
 
Za: 6                                Zdržal sa:   0                        Proti: 3 /Káka M, Zoka I, Garaj M/ 
 

  
Komisia redakčnej rady Cinobanského občasníka 
 
Pán Korim – predseda oboznámil so zasadnutím redakčnej rady,  

-     občanom sa páčili zverejnené p. Jarábekové otázky 
- Oboznámil poslancov o príprave jarného vydania cin. občastníka s jeho obsahom: Deň 

učiteľov, pomenovanie ulíc – redaktor osloví aspoň 5 občanov  
- Prílohou občasníka by mohlo byť VZN o stočnom 
- uvedené informácie zobrali poslanci OZ na vedomie. 
 

9. VZN č 23/2012 o odvádzaní odpadových vôd na území obce Cinobaňa 
 
- uvedený bod sa presúva na budúce  OZ, občania ho môžu ešte pripomienkovať , je doplnené 
pripomienkami od občanov na internetovej stránke obce aj na úradnej tabuli  
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10. Návrh na vstup obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom 
„Turistický Novohrad“ 
 
p. starosta: viacero zasadnutí ZMOS-u a ZMON-u sa týkalo spustenia a zapojenia Novohradu 
do turizmu. Ak nevstúpime, do budúcnosti môže vzniknúť problém, hlavne pri PO ktoré by 
chceli využívať nejaké podpory – nebudú môcť. Obec by platila 0,20 €/osobu a rok/, návrhy 
stanov sú vypracované písomne. 
 Pán Garaj: aké budeme mať rozhodovacie právo 
Pán starosta: Veľký Krtíš  mal mimoriadne OZ kvôli vstupu do oblastnej organizácie 
 
Pán starosta dal hlasovať – kto je za vstup obce do oblastnej org. cestovného ruchu s názvom 
„Turistický Novohrad“ 
 

  Za: 9                              Zdržal sa:   0                        Proti: 0 
 
11. Rôzne – informácie, žiadosti,  zmluvy, ponuky a iné 

 
 
11a) Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 
 

- zaslalo dodatok č. 2 k zmluve č. 01/2011 platný od 1.1.2012 
- vývoz komunálneho odpadu za l hod. práce je 31,10 € (pôvodná 28,24 €) 
- cena za l km:           1,10 € (pôvodná   1,00 €) 
- je to o 10 % zvýšenie 
- aby sa znížil objem komunálneho odpadu – budeme musieť zakúpiť kontajnery na 

separovaný odpad, podali sme žiadosť na kontajnery ccá 12 ks 
- 15 € chcú ročný nájom za kontajner – môžeme im dať len symbolickú cenu 1 €, oni 

majú za separovanie finančný prínos, nech nás nezastrašujú 
p. Zoka – tento problém riešime už dlho, nech si to riešia samy, ak nám prejde projekt 
budeme vo výhode a budeme si predávať sep. odpad komu budeme chcieť 
 
- pán starosta dal hlasovať za dodatok č. 2 
  
      Za: 9                              Zdržal sa:   0                        Proti: 0 
 

11 b) Doplnenie za člena stavebnej komisie a životného prostredia 
 
- za člena stavebnej komisie a životného prostredia sa dopĺňa p. Lívia Bračoková 
- má niekto nejaké námietky a pripomienky? 
- Pán starosta dal hlasovať za doplnenie člena do stavebnej komisie: 

 
      Za: 9                              Zdržal sa:   0                        Proti: 0 

 
11 c) Prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Cinobaňa 
 

- na obecný úrad sme dostali 3 cenové ponuky: 
1. Ing. Arch. Jozef Diška z BB  - ponuka 4.000 € 
2. Ing. Zdenko Kasáč  - ponuka 5.040 € 
3. Jaroslav Janek z BB  - ponuka 5.200 € 

 
- p. Zoka: obsah prác bol rovnaký? Nebudú tam ešte iné finančné výdavky 
- pán starosta dal hlasovať za najnižšiu cenovú ponuku vo výške 4.000 € na zhotovenie 

Zmeny a doplnku Územného plánu obce Cinobaňa firmou A.U.R.A. – Ateliér 
urbanizmu a architektúry: 

 
      Za: 9                              Zdržal sa:   0                        Proti: 0 
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V rámci odpredaja starej školy na Žihľave, bolo povedané že sa nemôže predať, že je 
chránené toto územie Územným plánom, uvedené nie je pravdou, obec môže vypracovať 
zoznam nehnuteľnosti, ktoré chce odpredať a formou verejného predaja  môže predať 
 
- do bodu ukladá: 
 pripraviť odpredaj starej školy na Žihľave a odpredaj pozemku pre p. Gabľasovú Oľgu   
 

Termín: do konca apríla         Zodpovedná: p. Bračoková Lívia 
 
11 d) Kotolňa MŠ 
 
- pán starosta informoval poslancov obce Cinobaňa o spustení skúšobnej prevádzky kotolne 
v MŠ 
 

- tým sa ukončí podnikateľská činnosť plynovej kotolne  k dátumu 29.2.2012 na 
sídlisku v Cinobani 

- pán starosta dal hlasovať za súhlas s ukončením podnik. činnosti v kotolni 
 

      Za: 9                              Zdržal sa:   0                        Proti: 0 
 
- technológie, ktoré ostali v kotolni – treba ponúknuť firmám, ktoré nám to robili napr.    
   automatizáciu kotolne, nádrž na TÚV, osloviť SBD,SPOL,DALKIU... 
-  inzerát v rámci stredného Slovenska 
  
11 e) Rozpočtové príjmy a výdavky k 31.12.2011 

 
 

- sú vypracované písomne a tvoria súčasť tejto zápisnice. 
- Pán Korim: v cestnej doprave je + a výsledok je – 
- Pani Balkovská: má tam byť + 
- Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie 
 

11 f) Dodatok „ Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa“ 
 
– pán starosta informoval poslancov o podpísaní a schválení dodatku „Revitalizácia 

centrálnej zóny obce Cinobaňa“ 
– uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie 

 
 
11 g) Dodatok „ Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa“ 
 

- z Ministerstva prišiel už podpísaný a schválený dodatok na projekt „Revitalizácia 
centrálnej zóny obce Cinobaňa“ 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie 
 
11 h) Terénna práca 
 

- pán starosta informoval o  projekte „Podpora sociálnej inklúzie v obci Cinobaňa, 
realizáciou terénnej sociálnej  práce“, ktorý obec podala v rámci výzvy FSR.  V rámci 
tohto projektu by sa mali vzniknúť 2 pracovné miesta a to terénny sociálny pracovník 
a asistent terénneho sociálneho pracovníka 

- uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie 
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11 ch) EKOFOND BA – projekt na Obecný úrad 
 

- pán starosta informoval poslancov obce o zapojení sa do projektu na EKOFOND, 
ktorý zahŕňa obnovu obecného úradu, doporučili nám najprv výmenu okien 
a zateplenie budovy 

- časť pri obecnom úrade, ktorú sme odkúpili od cirkvi projektant odporúča zbúrať, 
pretože projekt na Obecný úrad zahŕňa len zateplenie tej pôvodnej časti úradu. 

- môžeme tam urobiť obecnú izbu 
 
- podali sme žiadosť na projekt na rekonštrukciu DS – výmena okien, dvere 

 
- havarijné stavy – VO – môžeme sa zapojiť do 30.3.2012 

 
11 i) Výzva – pristúpiť k voľbám 
 
- snem ZMON-u a ZMOS-u vyzývajú, aby poslanci obce vyzývali občanov o prístupe  
k voľbám 
 
11 k) Nestránkový deň 
 

- návrh na nestránkový deň v týždni – štvrtok 
- zatiaľ je to len ako návrh, potom sa zverejní cestou MR, v občasníku, na internetovej 

stránke 
   

12. Diskusia 
 
Pán starosta vyzval prítomných k diskusii:  
Do diskusie sa prihlásili: 
 
a ) Pán Zoka : 
 

- personál kotolne, ako sa to bude riešiť 
pán starosta:  od včera skončila pohotovosť v kotolni, pán Švikruha si podáva žiadosť do 
dôchodku 
- z dielni v KH všetky technológie presťahovať do kotolne 

 
b ) Pán Korim : 

 
- z Maši od pána Paulíka do Cinobane nehrá rozhlas 
- pri pánovi Spišiakovi tiež nehrá rozhlas 
- pán starosta: nie sú urobené uzemnenia, zosiľovače skratujú a potom ich vyráža 

 
- pod  cintorínom sa ide cesta prepadnúť , chýba tam skruž  
- vo Vianočnom období by sa vývoz komunálneho odpadu mal uskutočňovať každý týždeň 
- uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie a budú sa týmto zaoberať v II. polroku 
kalendárneho roka  
 
c ) Pán Šípek : 

 
- ako pokračuje výrub stromov v lesoparčíku od cintorína do obce. 
- Pán starosta. Tie sú v riešení, je vybavené už povolenie, park nie je majetkom obce – 

je to pozemok povodia Hrona 
Pán Weiss: štúdia bola vypacovaná – aj dreviny nízkokmenné sú tam zapracované – p. 
Sarafín architekt to vypracoval 
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d ) Pán Káka : 
 
- Sťažnosť od Zuzky Rogožníkovej – DSL či bude do konca roka 
 
- Na Stupníku som dal robiť rozbor vody – je pitná a nezávadná 
 

 
13. Návrh na uznesenie 
   

Predsedkyňa návrhovej komisie pani Zuzana Hadbavná prečítala návrh na uznesenie č. 
2/2012 z 29.02.2012. Pripomienky k návrhu neboli. 
 
 
14. Záver 
 

Na záver poďakoval p. starosta všetkým prítomným za účasť. 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 

I. overovateľ:                    p. Káka Milan                   ............................................ 
 

           II. overovateľ:                   p. Nociar Ivan                    ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Erika Spodniaková 
        pracovníčka OcÚ  
     
 
 
 
 
 
        Melicher Jozef 
          Starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


