
Z á p i s n i c a 
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Radoli 

 konaného dňa 9. marca 2015 o 17.tej hodine 

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik,  starosta obce 

Poslanci : Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek 

Ďalší prítomní: Bc. Katarína Adámková, Alena Franeková 

 

Návrh programu uvedený v pozvánke: 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zastupiteľstva 

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesenia 

5. Vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa za rok 2014 

6. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ 

žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

8. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2014 v obci Radoľa 

9. Vytváranie Miestnej akčnej skupiny MAS v rámci okresu Kysucké Nové Mesto 

(Program LEADER) 

10. Návrh VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k. ú. 

obce Radoľa v mieste kde je verejná kanalizácia vybudovaná  

11. Nezamestnanosť v obci Radoľa, aktivačné práce a ďalšie projekty na podporu medzitrhu 

práce – informácia 

12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa na programovacie obdobie  

2015 – 2025 

13. Danka Pavelová – prevádzka  Snooker club, Radoľa 341 

-  Žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy  

-  Žiadosť o opravenie strechy na budove súpisné číslo 341 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radoli otvoril a viedol Ing. Anton Tkáčik, starosta obce. 

Privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.  

 

K bodu 2 

Po oboznámení s jednotlivými bodmi návrhu programu uvedeného v pozvánke hlasovaním 

schválený program, ktorým sa bude riadiť zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

H l a s o v a n i e :  

za: 9  ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

Starosta obce konštatoval, že rokovanie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným 

programom uvedeným v pozvánke.  



K bodu 3 

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:  

Návrhová komisia v zložení: Ing. Viera Andelová,  Ing. Peter Kubík  

Overovatelia zápisnice v zložení: Ing. Jozef Macúš, Ján Šustek 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 8  ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília 

Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa: 1 (Ing. Peter Kubík)  (hlasovalo 9 poslancov) 

Starosta obce konštatoval, že návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli schválení. 

 

K bodu 4 

Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa  15. 12. 2014  

Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Všetky uznesenia boli splnené. Nikto nemal 

doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.  

 

K bodu 5 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Petrovi Kubíkovi,  predsedovi komisie pre financie a sociálne 

veci. Oboznámil prítomných s vyhodnotením rozpočtu obce Radoľa za rok 2014. V príjmovej 

časti bol pôvodný schválený rozpočet na rok 2014 vo výške 841 683 Eur. Rozpočtovými 

opatreniami 1-7 bol upravený na 961 865 Eur. Skutočné plnenie príjmov bolo 926 734,68 Eur. 

Výber miestnych daní a poplatkov sa realizoval priebežne v rámci plánované rozpočtu, došlo k  

miernemu nárastu dane za ubytovanie. Z výsledku hospodárenia predchádzajúcich rokov 

prostredníctvom rezervného fondu previedli do príjmov sumu 13 703 Eur, ktorá bola použitá 

na financovanie havarijnej situácie – opravu vodovodnej prípojky na ihrisku v Riekach a zvyšok 

na úhradu kapitálových výdavkov. Na úhradu faktúr za výstavbu športovej haly sme dočerpali 

úver v sume 49 473 Eur. Vo výdavkovej časti pôvodne schválené  841 683 Eur, bol rozpočet 

výdavkov upravený na 961 865 Eur. Skutočné čerpanie výdavkov 923 371,18 Eur. 

Prostredníctvom bežných výdavkov obec uhradila základné výdavky  - mzdy zamestnancov, 

energie, poistné, drobné opravy, servis a služby  zabezpečujúce riadny chod úradu pre potreby 

obce a občanov. V roku 2014 sa položil asfaltový koberec v Štepnici a časti Vadičovskej cesty,  

Do Kaštieľa, Do Majera, ulička nad kostolom v celkovom náklade 30 862 Eur. V roku 2014 

uhradené 14 516 Eur, záväzok vo výške 16 346, 48 Eur bude uhradený v roku 2015. Na kultúrne 

a spoločenské akcie bol navýšený rozpočet o 2000 Eur. V roku 2014 boli zrušené rozpočtové 

organizácie Základná škola a Materská škola k dátumu 31.8. a od 1. 9. 2014 vznikla nová 

organizácia Základná škola s materskou školou Radoľa. Nevyčerpané finančné prostriedky boli 

presunuté do novej rozpočtovej organizácie. Obec dofinancovala originálne kompetencie vo 

výške 22 500 Eur. Podiel obce na financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 

predstavoval 41,38 %. Cez finančné operácie sme uhradili splátku úveru na výstavbu športovej 

haly vo výške 44 400 Eur.  Odporúča schváliť v predloženom znení.  

 

Starosta obce – pri položke VPP – je to dotácia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny cez 

projekty, obec dopláca iba 5% a náklady na stravu.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

 



Starosta obce konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schválilo Vyhodnotenie rozpočtu obce 

Radoľa za rok 2014. (materiál tvorí prílohu zápisnice) 

 

K bodu 6 

K návrhu dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radoľa 1/2013 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa 

poskytol vysvetlenie starosta obce. Prepočet normatívu na mzdy a prevádzku na žiaka  je podľa 

výšky podielových daní a počtu detí a žiakov. Po prepočte na dieťa materskej školy je 

vypočítaný normatív 1803,328 Eur, na žiaka základnej školy na činnosť školského klubu detí 

je 105,69 Eur a potencionálneho stravníka – žiaka základnej školy je 118,90 Eur.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

 

Starosta obce konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 2 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu obce Radoľa 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území obce Radoľa. (materiál tvorí prílohu zápisnice) 

 

K bodu 7 

Starosta obce predložil Rozpočtové opatrenie č. 1/2015. Vysvetlil, že pri zostavovaní rozpočtu 

sa pracovalo s údajmi podľa predchádzajúceho obdobia. Úprava v príjmovej časti  - po 

zverejnení výnosu dane fyzických osôb  bol pre obec Radoľa  určený podiel na výnose dane 

372 122 Eur, čo predstavuje zvýšenie o 33 612 Eur oproti schválenému rozpočtu. V rámci 

projektu na podporu zamestnávania znevýhodnených osôb na obdobie 6 mesiacov zvyšujeme 

položku o 8 000 Eur – 95 % refundácia ceny práce. Dotácie na prenesené kompetencie na úseku 

školstva upravujeme na základe podkladov Ministerstva školstva prostredníctvom Okresného 

úradu Žilina. Vo výdavkovej časti – úprava v položkách  mzdy, odvody, stravovanie, odvod SF 

VPP, navýšenie na verejnú zeleň, oplotenie detského ihriska  pri ZŠ. Budeme musieť urobiť aj 

parkovacie miesta, návrh riešenia prerokujeme so stavebnou komisiou. Bude sa meniť aj 

doprava v areáli a doriešiť zásobovanie jedálne. Navýšená položka -  údržba MK  - Záhradky 

po celej šírke, materiálový základ na vyspravenie výtlkov, dopravné značenie, zrkadlá. 

Navýšenie na  interiérové vybavenie úradu – písomnosti uložené v nevyhovujúcich skrinkách, 

poškodené stoly v kancelárii pre styk s verejnosťou a v sále. Hliníkové rozvody elektriny sú 

v zlom stave, nesprávne urobený odtok vody v kuchynke. V tomto čase sa robí údržba budovy 

na ihrisku – šatne, sprchy, chodby. Zmeny v rozpočte na školstvo – oprava havarijného stavu 

kúrenia v materskej škole, zaobstaranie konvektomatu do školskej jedálne.     

Predseda komisie pre financie a sociálne veci Ing. Peter Kubík  -  odporúča rozpočtové 

opatrenie schváliť.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

 

Starosta obce konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

(tvorí prílohu zápisnice). 

 

 



K bodu 8 

Hlavná kontrolórka obce Bc. Katarína Adámková predložila obecnému zastupiteľstvu Správu 

o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2014 v obci Radoľa. V správe oboznámila 

o vykonaných kontrolách. (Správa tvorí prílohu zápisnice). 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 

2014 v obci Radoľa.  

H l a s o v a n i e :  

za: 9  ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

 

K bodu 9 
Starosta obce informoval o vytvorení Miestnej akčnej skupiny MAS v rámci okresu Kysucké 

Nové Mesto. Vznikol prípravný výbor – obec Radoľa, Rudina, Povina, Dolný Vadičov. Bol 

zaslaný návrh na registráciu.  V rámci projektu sa dajú použiť finančné prostriedky na rozvoj 

vidieka. Rozdeľovanie bude podľa počtu obyvateľov 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup do občianskeho združenia  

Miestna akčná skupina Dolné Kysuce, v zastúpení  MAS Dolné Kysuce, so sídlom Rudina č. 

442, 023 31  Rudina a zariadenia obce Radoľa do územia tohto verejno-súkromného 

partnerstva. 

 

K bodu 10  

Návrh VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k. ú. obce 

Radoľa v mieste kde je verejná kanalizácia vybudovaná bol poslancom zaslaný elektronicky.  

Ľuboš Šupol – na Starej ceste nie je kanalizácia urobená v dostatočnej hĺbke. 

Starosta obce – v časti na Skotni pri zvonici mala byť hĺbka 4 m, menil sa projekt z dôvodu 

rizika narušenia statiky domov. Malé vzdialenosti medzi domami nedovoľujú veľmi hlboké 

výkopy, lebo obec je na naplaveninách Vadičovského potoka. 

Ján Šustek – aký náklad by bol s prečerpávacím zariadením. 

Ing. Emília Meriačová – sú rôzne ceny, môžu sa prečerpávať iba prízemné priestory, podlažia 

napojiť samostatne. Odporúča informovať aj v Spravodajcovi obce.  

Starosta obce odporúča zobrať na vedomie predbežný návrh nariadenia. Do ďalšieho  

zasadnutia premyslieť určenie termínu, do kedy vlastníci pripoja  nehnuteľnosti  na verejnú 

kanalizáciu.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predbežný návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území  obce 

Radoľa v mieste, kde  je verejná kanalizácia vybudovaná.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 



K bodu 11 

Starosta obce oboznámil o zamestnávaní občanov v rámci projektov Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny. V obci je 97 disponibilných nezamestnaných. Miera nezamestnaných je 13,59 %. 

Na základe dohody v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi  na 32 hodín pracuje 5 ľudí. Na 

podporu zamestnanosti znevýhodnených skupín občanov plánujeme zobrať 5 - 6 ľudí na dobu 

pol roka. V rámci projektu preplatia z úradu práce 95 %, obec prispieva 5% zo mzdy a stravné. 

Vyzval poslancov o informovanie nezamestnaných v obci, ak by mal niekto záujem o túto 

možnosť zamestnania.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o nezamestnanosti v obci Radoľa, 

aktivačné práce a ďalšie projekty na podporu medzitrhu práce. 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

 

K bodu 12 

Starosta obce informoval o ukončení obdobia platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Radoľa vypracovaný na obdobie rokov 2005 – 2015.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie koniec platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Radoľa , ktorý bol v roku 2005 vypracovaný na obdobie 2005 – 2015 a poveruje 

obecný úrad prípravou aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Radoľa na ďalšie obdobie 2015 – 2025. 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

K bodu 13 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavila pani Danka Pavelová. Opakovane listom zo 

dňa 23. 02. 2015 požiadala o opravenie strechy na budove súp. číslo 341 z dôvodu zatekania. 

Taktiež požiadala o zníženie nájmu nebytových priestorov v budove súp. číslo 341. Výška 

nájmu je 416 EUR mesačne. O zníženie nájmu požiadala z dôvodu rekonštrukcie priestorov na 

konanie spoločenských akcií. Investovala do výmeny okien, maľovania stien, opravy podláh. 

Záväzky voči obci postupne dorovnáva. Dlhodobo nízka návštevnosť zariadenia spôsobuje 

malé tržby. Voda z poškodenej strechy môže narobiť ešte väčšie škody, v decembri na 

kvapkajúcu vodu podložila vedro.   

Ľuboš Šupol – nedávno bol v uvedenom zariadení, na strope videl veľké fľaky po vode, nízku 

návštevnosť potvrdzuje. Aká je predstava o výške nájomného.  

Starosta obce – budova je majetkom obce, mali by sme sa o to starať. Peniaze na opravu strechy  

sú schválené v rozpočte na riešenie havarijného stavu v sume 2 000 Eur.  Navrhuje prehliadku 

technického stavu, či by bola možnosť iného využitia. Navrhuje zasadnutie obecného 

zastupiteľstva na budúci týždeň dňa 18. marca 2015 o 17.00 h. v budove súp. číslo 341. 



 

Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad odpovedať na žiadosť o opravu strechy. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo  termín ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 18. marca 

2015 o 17.00 h. v budove súpisné číslo 341. 

Pani Pavelová požaduje umiestniť k budove na ihrisku kontajner na sklo.  

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov 

 

K bodu 14 a 15 

- Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Mlynské Nivy 45, Bratislava zastúpená  firmou BEMA, 

s. r. o. Framborská 58, Žilina majetkovoprávne vysporiadava nehnuteľnosti pod stavbu D3 

Brodno – Kysucké Nové Mesto, k. ú. Radoľa a zaslala obci návrh kúpnej zmluvy.   Obecné 

zastupiteľstvo prerokovalo návrh kúpnej zmluvy č. 30201/KZ- 

024/2015/Radoľa/1514/BEMA medzi zmluvnými stranami Obcou Radoľa (predávajúci)  a 

Národnou  diaľničnou spoločnosťou, a. s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (kupujúci) 

ohľadom  nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho  sa v katastrálnom území Radoľa,  obec 

Radoľa, okres Kysucké Nové Mesto: LV 1810, parcela KN-E  č. 23 o výmere 253 m2,druh 

pozemku – záhrady vedeného Katastrálnym odborom, Okresného úradu  Kysucké Nové 

Mesto. 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje odpredaj pozemku na základe kúpnej zmluvy č. 

30201/KZ- 024/2015/Radoľa/1514/BEMA v katastrálnom území Radoľa, obce Radoľa, 

okres Kysucké Nové Mesto: LV 1810, parcela KN E 23 o výmere 253 m2, druh pozemku – 

záhrady, z ktorej sa podľa podmienok geometrického plánu odčleňuje diel 145 o výmere 37 

m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele KN-C 188/11 – v celosti.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ľuboš Šupol, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 9 poslancov) 

- Starosta obce informoval o členstve v Euroregióne Beskydy. Platíme členský príspevok. 

Dlhodobo sa nevykonávajú žiadne aktivity v prospech obce. Uvažuje o vystúpení zo 

združenia.  

- Ing. Emília Meriačová – rozvoj obce by sa mal regulovať, aby mal nejakú koncepciu smerom 

k estetike. Aj keď by sa jednalo o malé drobné veci spolupracovať s architektom, aby si 

jednotlivé prvky ladili a do seba zapadali – autobusové zástavky, smetné koše, lavičky, 

chodníky – farebnosť, použitý materiál. Architekt – urbanista pre obec  

- Starosta obce – pripravuje sa nový stavebný zákon, mal by byť regulatív ako bude vyzerať 

daná lokalita, nejaká koncepcia. Náš územný plán je z roku 2000, mali by sa aktualizovať 

časti. 

- Ing. Juraj Janík – uvítal by, keby sa mohlo vyjadriť k stavbám domov. Možno by bolo dobré 

urobiť aj zmenu  územného plánu. Kozlovice – riešiť most, cestu.  

- Starosta obce – stavebný zákon dáva obciam minimálne možnosti regulovať vzhľad stavieb, 

napokon so stavebným chaosom  sa nevedia vysporiadať ani mestá včítane Bratislavy. 

Čiastočné možnosti by vytvoril podrobný územný plán. Lávka do Kuriakov je v havarijnom 



stave, výjazd na hlavnú cestu nie je správny, mal by byť zákaz vjazdu. Zo strany občanov 

často požiadavka na prevádzku nejakého obchodného reťazca v obci. Výsledkom rokovaní 

s majiteľom budovy pri starom cintoríne je, že v priebehu niekoľko mesiacov, možno 

týždňov bude zriadená COOP Jednota.   

- Ing. Ivan Kocúr – kontajnery na separovaný odpad  na Jaššovej ceste by sa mali odstrániť. 

- Ing. Peter Kubík – odporúča odkopať a vyrovnať terén v špici.  

- Starosta obce – aj kontajnery pri materskej škole sa musia premiestniť na iné vhodnejšie 

miesto. Na kritických križovatkách budú osadené zrkadlá.  

K bodu 16 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, starosta obce ukončil rokovanie obecného 

zastupiteľstva o 19,30 h.  

Zapísala: Alena Franeková ...................................... 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Jozef Macúš .......................................  

Ján Šustek  ....................................... 

  

 

 

 

                 Ing. Anton  T k á č i k  

                  starosta obce 

 

 


