
Obecný úrad, nám. Sv. Jána 1, 941 07  Veľký Kýr 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 18. marca 2005 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení OZ 
4. Stanovisko kontrolóra obce k rozboru hospodárenia obce 
5. Rozbor hospodárenia obce za rok 2004 
6. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce 
7. Vyhodnotenie zápisu detí do predškolských zariadení – zlúčenie predškolských 

zariadení  
8. Organizačné otázky 
9. Žiadosti občanov 
10. Diskusia 
11. Interpelácia poslancov 
12. Návrh na uznesenie 
13. Záver 
 

    1.     Otvorenie 
 
2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a  viedol  

starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík.  
 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Mgr. Otília Noszáková 

                                                                                                         Ing. Marek Száraz 
 

Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   10,    za:  10,   proti: 0,    zdržali sa: 0 

  
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov:  Ladislav Dojčan 
           Tibor Gróf 
 
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
3. Kontrola uznesení 
  

Pán starosta predniesol kontrolu uznesení. K uzneseniam neboli žiadne pripomienky 
zo strany poslancov OZ. 



4. Stanovisko kontrolóra obce k rozboru hospodárenia obce 
 
Pán Kováčik, kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k hospodáreniu obce za rok 
2004. Vo svojom stanovisku nemal žiadne námietky k hospodáreniu obce. 
 

5. Rozbor hospodárenia obce za rok 2004 
 

Pán starosta predniesol správu o hospodárení obce za rok 2004 a o ukončení podnikania 
obce. Nakoľko za posledné účtovné obdobie t.j. za rok 2004 evidujeme stratu podnikania 
vo výške 22.514,- Sk, navrhuje túto stratu podnikania eliminovať z nákladov obce, 
nakoľko strata bola už uhradená z prostriedkov obce. 
 
Hlasovanie za hospodáreni obce za rok 2004 v príjmovej a výdavkovej časti v členení 
podľa rozpočtovej klasifikácie a eliminovanie straty podnikania z prostriedkov obce. 
 

Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

6. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce 
 
Pán starosta ďalej predniesol správu o inventarizácii majetku obce. K predloženej správe 
zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.  
 
 Hlasovanie za schválenie inventarizácie: 

 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
 

7. Vyhodnotenie zápisu detí do predškolských zariadení – zlúčenie predškolských 
zariadení  

 
Pán starosta predniesol, že sa uskutočnil zápis detí do predškolských zariadení na šk.rok 
2005/2006. Celkový počet zapísaných detí je 59, z toho na slovenské oddelenie je 
zapísaných  46 detí a na maďarské oddelenie 13 detí. Nakoľko tento počet detí je možné 
umiestniť v jednej budove MŠ navrhuje zlúčenie školy a školských zariadení do jedného 
subjektu s účinnosťou od 1. septembra 2005. K tomuto kroku pristupuje z dôvodu: 
- poklesu počtu zapísaných detí do MŠ a počtu detí v nasledujúcich ročníkoch 
- existencie zámeru rekonštrukcie objektov ZŠ na ZŠ s MŠ – vypracovaný projekt, 

podaná žiadosť na MVRR SR. 
Ďalej navrhuje, aby MŠ so svojou ŠJ do ukončenia realizácie projektu „Rekonštrukcia 
objektov ZŠ na ZŠ s MŠ“ sídlila v budove na Apátskej ulici, kde malými stavebnými 
úpravami bude zabezpečený priestor pre tri triedy a vytvorí sa tretie hygienické zariadenie 
– umyvárka a WC. K realizácii tohoto zámeru je potrebné vyradiť všetky školské a 
predškolské zariadenia zo siete a súčasne požiadať Ministerstvo školstva a vedy SR o 
pevedenie zmeny v sieti a zaradiť do siete škôl „Základnú školu s materskou školou 
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským“ ktorej súčasťou bude ŠKD a ŠJ pri ZŠ 
a ŠJ pri MŠ. 
- p. Janík poslanec OZ mal dotaz, či sa táto zmena vyradenie zo siete škôl a zároveň 

zaradenie do siete môže previesť naraz. 



- P. starosta odpovedal, že najprv treba požiadať Ministerstvo školstva a vedy SR o  
vyradenie všetkých zariadení zo siete a následne požiadať o zaradenie spojenej 
základnej školy s materskou školou so všetkými ich zariadeniami do siete. 

- P. Čepedy, poslanec OZ mal dotaz, čo bude potrebné urobiť, aby jedna MŠ mohla 
fungovať s toľkými deťmi. 

- P. starosta odpovedal, že bude potrebné vytvoriť jedno sociálne zariadenie a jednu 
triedu zväčšiť. 

- P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že doposiaľ sme hovorili o tom, že v MŠ na 
Apátskej ul. sa zmestí 55 detí a na ul. Malokýrskej 60 detí. Podľa jeho názoru budova 
na Malokýrskej ul. je na vzhľad väčšia. 

- P. Kianek, poslanec OZ pripomenul, že sú tu obe riaditeľky MŠ, nech sa aj ony 
vyjadria k budúcemu fungovaniu zlúčenej MŠ. 

- Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že či by nebolo ideálnejšie ponechať 
v prevádzke tú MŠ, kde je dostatok tried, ona pozerá teraz na výdavky, čo bude 
musieť obec vynaložiť na prestavbu. 

- P. Kováčik, kontrolór obce pripomenul, že treba zvážiť všetky možnosti z technického 
hľadiska.  Keď obe MŠ musíme prerábať, tak robme tam, kde budú menšie výdavky. 

- P. Pospigelová, riaditeľka MŠ II pripomenula, že teraz prvý krát môže skutočne 
prehlásiť, že nastala tá chvíľa, kedy treba spojiť obe MŠ z dôvodu poklesu počtu detí. 
V priebehu tohto školského roka to nebolo možné, nakoľko 77 detí by sme v jednej 
budove nemohli umiestniť bez problémov, ale teraz 59 detí bude možné umiestniť  
v jednej budove. Ona dúfa, že zastupiteľstvo rozhodne správne. Teraz sú vhodné obe 
budovy MŠ na zahájenie svojej činnosti s takýmto počtom zapísaných detí. Aby 
mohla fungovať jedna MŠ obe riaditeľky MŠ sa dohodli, že budú spoločne pracovať 
v tej budove, ktorú OZ schváli. Zoberú na vedomie rozhodnutie OZ a chcú kľudne 
pracovať. Ona aj teraz cíti, že budova MŠ II  viac zodpovedá všetkým podmienkam na 
fungovanie, ale sa podriadia rozhodnutiu OZ. 

- Mgr. Szabóová, riaditeľka MŠ I žiadala poslancov, aby rozhodli, lebo už bolo dosť 
nesvárov medzi oboma škôlkami. Obe MŠ treba prerobiť, teraz len OZ musí 
rozhodnúť ktorú budovu ponechajú na fungovanie. 

- Mgr. Dojčanová Lýdia, riaditeľka ZŠ pripomenula, že ona nevie ako to bude keď sa 
spojí ZŠ s MŠ, nebude to také jednoduché. Nevie či budú aj nejaké úspory. 

- P. starosta pripomenul, že v oboch MŠ treba prerobiť 1 triedu a urobiť sociálne 
zariadenie pre jednu triedu. Keby sa ponechala budova MŠ II, tam by nebola zvlášť 
jedáleň, avšak v budove MŠ I zostane jedáleň nedotknutá a bude slúžiť pôvodnému 
účelu.  

- P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či sa urobili prepočty, v ktorej budove budú 
stavebné práce menšieho rozsahu. 

- P. starosta odpovedal, že triedy a sociálne zariadenie treba urobiť v oboch MŠ, ale 
podľa neho viac nákladov bude stáť oprava budovy MŠ II. 

 
Hlasovanie za ponechanie budovy MŠ I v prevádzke: 
Prítomní:   10         za:       6       proti:   2  (Dojčan, Čepedy)   zdržali sa:     2 (Noszáková, 
Kianek) 
 
 
Hlasovanie za ponechanie budovy MŠ II v prevádzke: 
Prítomní:   10              za:       4               proti:   6        zdržali sa:     0 
Poslanci hlasovaním rozhodli, že od 1. 9. 2005 po úprave bude fungovať MŠ na Apátskej 
ul.  



Hlasovanie za požiadanie Ministerstva školstva a vedy SR o vyradenie Základnej školy 
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským vo Veľkom Kýre na ul. Školská 7, ktorej 
súčasťou je ŠJ a ŠKD, Materskej školy s výchovným jazykom slovenským a maďarským na 
Apátskej ulici, ktorej súčasťou je ŠJ a Materskej školy s výchovným jazykom slovenským na ul. 
Malokýrskej, ktorej súčasťou je ŠJ, zároveň požiadanie Ministerstva školstva a vedy SR 
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. podľa § 18 previesť zmenu v sieti a podľa § 16 zaradiť do 
siete škôl „Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským s materskou 
školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským so sídlom Veľký Kýr, ul. Školská 7“ 
ktorej súčasťou je školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ a ŠJ pri MŠ. Do ukončenia 
rekonštrukcie školského komplexu na ZŠ s MŠ bude predškolská výchova zabezpečená 
v budove na ul.Apátskej č. 19 s účinnosťou od 1. 9. 2005. 
 

Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
 
8. Organizačné otázky 
 
Pán starosta predniesol, že do konca mesiaca je potrebné zriadiť komisiu v zmysle zákona 
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Požiadal poslancov o návrh zloženia komisie.  
Poslanci rozhodli o zložení komisie nasledovne: Jozef Kianek, predseda komisie 
         Alexej Janík, člen komisie 
         Zoltán Križan st., člen komisie 
 
Hlasovanie za zloženie komisie: 

Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol návrh rokovacieho poriadku komisie OZ na ochranu 
verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. 
 
Hlasovanie za prijatie návrhu rokovacieho poriadku: 

Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
  
 
 Pán starosta ďalej predniesol návrh na zloženie komisie: 

- na vypracovanie plánu protipožiarnej a protipovodňovej komisie v zložení:   
-   Jozef Kianek 
-  Alexej Janík 
-  Ing. Marek Száraz 

 
- poradnú komisiu na vypracovanie SÚP obce v zložení: 
- Štefan Čepedy 
- Jozef Kianek 
- Ladislav Kazán 
- Zoltán Krizsan ml.  
- Ladislav Dojčan 

 
Hlasovanie:  
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

Na rokovanie sa dostavil p. poslanec Ing. Valaška. 



Pán starosta ďalej predložil návrh akčného plánu projektu hospodárenia a sociálneho 
rozvoja mikroregiónu podzoborských obcí. 
Zo strany poslancov bola požiadavka o zapracovanie požiadavky rekonštrukcie kultúrneho 
domu. 
 
Hlasovanie za predložený návrh projektu: 

Prítomní:   11,    za:  11,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

9. Žiadosti občanov 
 

Pán starosta predniesol žiadosť p. Magdalény Szárazovej bytom Veľký Kýr ul. 
Budovateľská 1126 ohľadom poskytnutia príspevku na pohreb neb. Pavla Holuba, 
nakoľko náklady na pohreb hradili príbuzní manželky z dôvodu, že celá rodina je vo 
veľmi zlej sociálnej situácii. Vynaložené náklady činili 9000,- Sk. 
 
Hlasovanie za poskytnutie celej výšky výdavko vo výške 9000,- Sk 
Prítomní:   11,        za:   l          proti:    0,       zdržali sa:   10 
 
Hlasovanie za poskytnutie  8000,- Sk 
Prítomní:   11,        za:   2          proti:    0,       zdržali sa:   9 
 
 Hlasovanie za poskytnutie 7000,- Sk 
Prítomní:   11,        za:   2          proti:    0,       zdržali sa:   9 
 
Hlasovanie za poskytnutie 6000,- Sk 
Prítomní:   11,        za:   7          proti:    0,       zdržali sa:   4 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Miroslava Doležáleka firmy Juhokameň Slovakia 
ohľadom povolenia umiestnenia informačnej tabule s kamenárskymi a cintorínskymi 
službami v areáli cintorína.  
- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že nie je potrebná reklama, každý občan má 

možnosť si objednať kamenárske práce v blízkom okolí 
- P. Janík, poslanec OZ pripomenul, že ak zaplatí za miesto a chce reklamovať svoje 

služby, prečo by sme nemohli povoliť, 
- P. Čepedy, poslanec OZ tiež pripomenul, že nebude zlé, keď bude v obci takáto 

reklamná tabula, 
- Pán starosta pripomenul, že tabula by mohla byť umiestnená buď pri bráne starého 

cintorína z vonkajšej strany, alebo medzi tujami pri ceste smerom hore do nového 
cintorína. 

 
Hlasovanie za umiestnenie informačnej tabule s kamenárskymi a cintorínskymi službami 
na mieste pri starom alebo novom cintoríne podľa dohody: 
Prítomní:   11,        za:   9          proti:    1,       zdržali sa:   1 
 
 
10. Diskusia 

 
- p. Pospígelová, riaditeľka MŠ II mala dotaz, že sa rozhodlo o ponechaní 

v prevádzke budovy MŠ I, chcela by vedieť, čo bude s budovou MŠ II. 



- Pán starosta odpovedal, že vidí viac možností využitia – buď pre podnikateľov 
na vytvorenie prevádzky s možnosťou zabezpečenia pracovných miest pre 
miestnych obyvateľov, možno prerobiť na ubytovňu na ubytovanie hostí obce, 
taktiež možno prerobiť nadpodlažné 1 – 2 izbové  byty. Pôdorys budovy 
odovzdal projektantom, ktorí navrhnú spôsoby riešenia využitia tejto budovy.  

- P. Tóth, občan pripomenul, že chce poďakovať tým 4 poslancom OZ, ktorí 
hlasovali za ponechanie MŠ II v prevádzke. Podľa jeho názoru začať 
prevádzku v MŠ I kde sú menšie priestory je veľmi zlé rozhodnutie. Ak to 
však vyhovuje poslancom, nech teda začnú v tejto budove. S tým, že tu bude 
jedáleň sa nevyrieši, aby sa deti mohli spoločne stravovať.   

- P. Dojčan, občan mal pripomienku, že čo sa týka problému MŠ, dolu klobúk 
pred nezávislými poslancami, ktorí sa neboja povedať svoj názor. Žiaľ sú tu 
takí poslanci, ktorí svoj názor neprejavia, len odhlasujú keď aj nesprávnu vec. 

- Ing. Száraz, poslanec OZ pripomenul, že pri rozhodovaní o ponechaní budovy 
MŠ každý poslanec už svoj názor povedal. 

 
11. Interpelácia poslancov 

 
- p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či sa už niečo robí s malokýrskym mostom. 
- P. starosta odpovedal, že už príde lepšie počasie a je možnosť spolupracovať 

s PD, určite sa most opraví. Teraz sa robí s oplotením nového cintorína. Bol 
zakúpený materiál, z ktorého sa bude robiť oplotenie. 

- P. Krizsan ml. poslanec OZ mal dotaz, či sa nedá na ul. Pažiť pri dome 
Kóšových spevniť prístupová cesta k ich domu, nakoľko je tam veľké blato. 

- P. starosta odpovedal, že povrch vozovky bol spevnený, ale prístupovú cestu si 
každý občan upravuje sám, nie je možné, aby obec zabezpečila materiál aj 
k jeho prístupovej ceste. 

- Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ mala dotaz, či sa na starom cintoríne od 
vchodu od železničnej trate smerom ku kaplnke nedá nasypať štrk na túto 
cestu, nakoľko je tu veľké blato. 

- Ing. Száraz, poslanec OZ pripomenul, že či by sa sem nemohli uložiť betónové 
kocky, ktoré boli pozbierané zo starých chodníkov. 

- P. starosta odpoveda, že keď sa bude robiť s rekonštrukciou kaplnky, bude sa 
aj tento problém riešiť. Pri schvaľovaní rozpočtu však treba plánovať 
prostriedky vynaložené na údržbu. Takéto návrhy môže podať napr. aj 
stavebná komisia, ktorá ich prejedná a predloží OZ. 

- Ing. Valaška, poslanec OZ mal dotaz, či aj tento rok bude vytvorené zberné 
miesto na odrezky konárov. 

- P. starosta odpovedal, že to miesto je ešte stále vytvorené v parku. 
- P. Čepedy, poslanec OZ  pripomenul, že vysielanie TV Carisma je veľmi 

nekvalitné, bolo by treba niečo robiť. 
- P. starosta odpovedal, že žiaľ denne sa hlásia poruchy a chodia ich 

odstraňovať. 
- P. Janík, poslanec OZ pripomenul, že by bolo dobré pohovoriť si s majiteľmi 

TV Carisma. 
- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že treba zabezpečiť údržbu vysielača. 

Ešte mal dotaz, či je potrebné reláciu každú stredu opakovať, či by nebolo 
lepšie každú druhú nedeľu vysielať nový program a medzitým zopakovať 
odvisielanú reláciu z predchádzajúceho týždňa. 



- P. Ďurček občan pripomenul, že z dôvodu, aby mohol byť kvalitnejší program, 
by bolo porebné zabezpečiť nový DVD prehrávač. Vtedy by programy boli 
kvalitnejšie. 

- Ing. Valaška, polanec OZ pripomenul, že ak sa prehráva z DVD na WHS 
kazetu, určite kvalita nie je na dostatočnej úrovni. 

 
 
Nakoľko viac pripomienok nebolo, pán starosta požiadal p. Mgr. Noszákovú 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
12. Návrh na uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu: 

b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu kontrolóra obce o výsledkoch hospodárenia obce za rok 2004. 
Uznesenie č. 12/2005-OZ 

s c h v a ľ u j e  
hospodárenie obce za rok 2004  v príjmovej a výdavkovej časti v členení podľa rozpočtovej 
klasifikácie 
Uznesenie č. 13/2005-OZ 

s c h v a ľ u j e  
správu o vykonaní inventarizácie majetku obce, záväzkov a pohľadávok obce k 31. 12. 2004 
Uznesenie č. 14/2005-OZ 

s c h v a ľ u j e 
 

eliminovať stratu podnikania obce za posledné účtovné obdobie t.j. za rok 2004 vo výške 22.514,-
Sk  z nákladov obce, nakoľko straty boli uhradené z prostriedkov obce 
Uznesenie č. 15/2005-OZ 

b e r i e     n a   v e d o m i e 
vyhodnotenie zápisu do predškolských zariadení a 

s c h v a ľ u j e 
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov § 17 vyradenie Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským 
a maďarským vo Veľkom Kýre na ul. Školská 7, ktorej súčasťou je ŠJ a ŠKD, Materskej školy 
s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Apátskej ulici, ktorej súčasťou je ŠJ 
a Materskej školy s výchovným jazykom slovenským na ul. Malokýrskej, ktorej súčasťou je ŠJ, 
zároveň 

ž i a d a 
Ministerstvo školstva a vedy SR v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. podľa § 18 previesť zmenu 
v sieti a podľa § 16 zaradiť do siete škôl „Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským 
a maďarským s materskou školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským so sídlom 
Veľký Kýr, ul. Školská 7“ ktorej súčasťou je školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ a ŠJ pri MŠ. 
Do ukončenia rekonštrukcie školského komplexu na ZŠ s MŠ bude predškolská výchova 
zabezpečená v budove na ul.Apátskej č. 19 

U k l a d á  
prednostke úradu zabezpečiť vyžiadanie stanoviska školských rád, vyjadrenie krajského školského 
úradu a hlavného školského inšpektora a kompletnú žiadosť postúpiť na MŠaV SR. 
Uznesenie č. 16/2005-OZ   

S c h v a ľ u  j e 



Rokovací poriadok komisie OZ vo Veľkom Kýre na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 
357/2004 Z.z. 
Uznesenie č. 17/2005-OZ 

 
 

Z r i a ď u j e 
 

1. Komisiu v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v zložení: Jozef  Kianek, predseda komisie 

                                                                          Alexej Janík, člen komisie 
                                                                      Zoltán Križan st., člen komisie 
 
2.   Komisiu na vypracovanie plánu protipožiarnej ochrany a protipovodňovej ochrany 

v zložení:                                                     Jozef Kianek 
                                                                          Alexej Janík 
                                                                          Ing. Marek Száraz 
 
3.  Poradnú komisiu na vypracovanie SÚP obce v zložení:   Štefan Čepedy 

                                                                                                      Jozef Kianek                     
                                                                                                      Ladislav Kazán 
                                                                                                      Zoltán Krizsan ml. 
                                                                                                      Ladislav Dojčan  
Uznesenie č. 18/2005-OZ 
  

s c h v a ľ u j e  
 

návrh akčného plánu projektu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu podzoborských 
obcí 
Uznesenie č. 19/2005-OZ 

S ú h l a s í 
 

S umiestnením informačnej tabule s kamenárskymi a cintorínskymi službami pre Miroslava 
Doležáleka, Juhokameň Slovakia prevádzka Nitra, Horné Krškany, Novozámocká cesta 47 na 
starom alebo novom cintoríne podľa dohody. 
Uznesenie č. 20/2005-OZ 

S c h v a ľ u j e 
 

Žiadosť Magdalény Szárazovej bytom Veľký Kýr ul. Budovateľská 1126 ohľadom poskytnutia 
príspevku na úhradu  nákladov spojených s pohrebom zosnulého Pavla Holuba vo výške  6.000,- 
Sk. 
Uznesenie č. 21/2005-OZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Záver 
 

  Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za 
účasť a zasadanie OZ ukončil.  
Vo Veľkom Kýre, dňa 24. marca 2005 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Mgr. Ladislav Kottlík 
                                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
                prednostka úradu 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ladislav Dojčan           .............................................. 
 
                                       Tibor Gróf                    ............................................... 
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