
 

 
 

 

 

 

Zápisnica 
z  II.   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka 

  zo dňa  19. decembra  2018 

 

 

Prítomní:  

Starosta obce:    Michal Urban  

 

Poslanci OcZ:    Mgr. Radovan Ceľuch, Róbert Habura, Július Farbár, 

Gabriel Kohut, Mgr. Silvia Madarová, Matúš Kraus 

JUDr. Iveta Bérešová 

       

Kontrolór obce:   Mgr. Vladimír Ištok  

 

Neprítomní:              Ing. Marián Urban, MVDr. Marián Fedor 

    

Ďalší prítomní:   

Zamestnanci obce:  Mgr. Alena Lengelová 

 

Verejnosť:   Mgr. Svepeš Stanislav, Matej Tynik, Paulišin Michal 

                                                  

Návrhová komisia:  Mgr. Madárová Silvia, Matúš Kraus, Gabriel Kohut  

Overovateľ zápisnice:  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár          

Zapisovateľka:  Mgr. Alena Lengelová 

 

Pozvánka a písomné  materiály prejednávané v OcZ boli  poslancom OcZ doručené pred 

zasadnutím OcZ – v termíne požadovanom na predkladanie materiálov. 

Pozvánka  bola zverejnená na informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce – 

v termíne požadovanom na zverejnenie pozvánok. 

 

Zastupiteľstvo otvoril a viedol Michal Urban, starosta obce, ktorý úvodom oboznámil 

prítomných poslancov  s programom OcZ a zároveň navrhol zaradenie nového bodu do 

programu a to žiadosť TJ RAK o finančný príspevok na organizáciu turnaja v stolnom tenise. 

Poslanci súhlasia zo zmenou programu, tento bod je zaradený ako bod 7.   

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Zloženie sľubu novozvolenej poslankyne obecného zastupiteľstva Mgr. Silvie 

Madárovej 

5. Voľba tretieho člena obecnej rady  

6. Zriadenie komisie verejného záujmu a voľba predsedu komisie a jej členov 



7. Žiadosť TJ RAK o poskytnutie mimoriadneho príspevku z rozpočtu obce Sečovská 

Polianka v roku 2018  

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021 

a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sečovská Polianka  na roky 2019-2021 

9. Stanovisko komisie finančnej a správy majetku obce k návrhu rozpočtu obce na rok 

2019 a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sečovská Polianka  na roky 2019-2021 

10. Návrh finančného rozpočtu  na roky 2019-2021  

11. Návrh programového rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2019-2021 

12. Rôzne 

13. Záver 

Hlasovanie: 

Za:  (6) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

2. Určenie overovateľa zápisnice, zapisovateľa  

Starosta určil  overovateľov zápisnice a zapisovateľku: 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár 

                        

Zapisovateľka:  Mgr. Alena Lengelová 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

Návrhová komisia: Mgr. Madárová Silvia, Matúš Kraus, Gabriel Kohut  

 

Schválenie návrhovej komisie: 

Hlasovanie: 

Za:  (6) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

4. Zloženie sľubu novozvolenej poslankyne obecného zastupiteľstva Mgr. Silvie 

Madárovej 

Starosta obce požiadal poslankyňu Mgr. Madárovú aby prečítala a zároveň zložila sľub 

poslanca OcZ a podpísala osvedčenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 6/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke: 

k o n š t a t u j e,  že zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Silvia Madarová, 

zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Za:  (6) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

5. Voľba tretieho člena obecnej rady  

Starosta obce navrhol za tretieho člena obecnej rady poslankyňu Mgr. Madárovú, ktorá nebola 

prítomná na ustanovujúcom zasadnutí OcZ. Mgr. Madárová súhlasí s členstvom v obecnej rade. 



 

Návrh na uznesenie č. 7/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke: 

v o l í 

za člena obecnej rady poslankyňu Mgr. Silviu Madarovú. 

Hlasovanie: 

Za:  (6) Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

6. Zriadenie komisie verejného záujmu a voľba predsedu komisie a jej členov 
Táto komisia je povinná zo zákona a na prvom ustanovujúcom zasadnutí nebola ustanovená. Starosta 

obce navrhol za predsedu komisie p. Júliusa Farbára a za členov Mgr. Madárovú, Mgr. Ceľucha 

a MVDr. Mariána Fedora. Poslanci súhlasia s týmto návrhom. 

 

Návrh na uznesenie č. 8/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

A.    z r i a ď u j e 

komisiu verejného záujmu 

B.  v o l í 

predsedu komisie verejného záujmu – Júliusa Farbára 

C. schvaľuje  

členov komisie verejného záujmu:  

Mgr. Silviu Madarovú, Mgr. Radovana Ceľucha, MVDr. Mariána Fedora. 

Hlasovanie: 

Za:  (6)                    Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

7. Žiadosť TJ RAK o poskytnutie mimoriadneho príspevku z rozpočtu obce Sečovská 

Polianka v roku 2018  

Tento bod program bol zaradený na začiatku zasadnutia OcZ, p. Habura ako predseda TJ RAK 

požiadal o mimoriadny príspevok na stolnotenisový turnaj, ktorý sa bude konať dňa 30.12.2018 

v obci Sečovská Polianka. 

 

Návrh na uznesenie č. 9/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

a) finančný príspevok pre TJ  R.A.K vo výške 150,- € na turnaj v stolnom tenise organizovaný 

dňa 30.12.2018, 

b) rozpočtové opatrenie č. 9/2018 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 

z položky 633001 Interiérové vybavenie OcÚ na položku 642001 Príspevok - stolný tenis 

R.A.K v celkovej sume 150,- €. 

Hlasovanie: 

Za:  (6)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

Proti: (0) 



Zdržal sa: (0) 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019-2021 

a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sečovská Polianka  na roky 2019-2021 

Slovo dostal hlavný kontrolór obce p. Ištok, ktorý prezentoval svoje stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce. Toto stanovisko obdržal každý poslanec. Záver - stanoviska po prerokovaní 

zmien v rozpočte odporúča takto predložený návrh schváliť. 

 

Návrh na uznesenie č. 10/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

b e r i e    n a    v e d o m i e : 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu 

viacročného rozpočtu Obce Sečovská Polianka  na roky 2019-2021. 

Hlasovanie: 

Za:  (6)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

9. Stanovisko komisie finančnej a správy majetku obce k návrhu rozpočtu obce na rok 

2019 a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sečovská Polianka  na roky 2019-2021 

K dispozícií bolo aj písomné stanovisko – zápisnica zo stretnutia finančnej komisie, ktorá tak 

ako aj hlavný kontrolór odporúča schváliť návrh rozpočtu po zmenách, ktoré súvisia 

s poskytnutím príspevkov a dotácií jednotlivým  organizáciám v obci. A taktiež p. Ing. 

Kačmárová upozornila, že je potrebné navýšiť originálne kompetencie pre ZŠ o 2500,- €, 

z dôvodu 10% navýšenia platov a s tým spojené aj navýšenie odvodov. 

 

Návrh na uznesenie č. 11/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

b e r i e    n a    v e d o m i e : 

stanovisko komisie finančnej a správy majetku obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

a k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sečovská Polianka  na roky 2019-2021. 

Hlasovanie: 

Za:  (6)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

10. Návrh finančného rozpočtu  na roky 2019-2021  

K návrhu finančného rozpočtu boli prizvaní aj predsedovania miestnych organizácií, ktorí 

podali žiadosti na dotácie za svoje organizácií. Na zasadnutí sa zúčastnil iba Mgr. Svepeš za 

OFK, ktorí prítomným vysvetlil, že oni ako organizácia žiadajú z rozpočtu obce najväčšiu 

čiastku t.j. 14 000,- tak ako v minulom roku ale na udržanie chodu klubu a na udržanie sa 

v súťaži je to potrebné, aj oni majú nejaké vlastné príjmy cca 4 000,- €. Ďalej deklaroval, že 

obce ktoré hrajú v takejto súťaži dostávajú od obce viac napr. Parchovany 17 000,-. Oni ako 

klub sú spokojní a snažia sa z tých peňazí vychovávať si aj mládež. Poslanec Kohut sa pýta 

prečo nie je v obci futbalová akadémia, p. Svepeš mu odpovedá, že to ide cez ZŠ a tak sa 

slova ujal p. Ceľuch, ktorí hovorí, že takéto akadémie v okolitých obciach v Parchovanoch aj 

v Sačurove už zrušili, lebo taká akadémia berie žiakov na vybrané športové školy a za všetko 

si hráč resp. žiak platí sám, takže hrajú iba tí, ktorí majú peniaze. P. Madárová vyjadrila 



pochvalu, čo sa týka žiakov, ktorí dosiahli titul majstra okresu. Mgr. Svepeš ďalej vysvetľuje, 

že mladší žiaci síce nehrajú ale trénujú s dorastencami a hráčov dávajú aj na hosťovanie. P. 

Kohut sa ďalej pýta či žiakom kupujú dresy, odpovedá p. Svepeš áno a taktiež aj 

občerstvenie, čo sa týka dorastu s tým je to horšie a snažia sa, dodáva p. Svepeš. Poslanec 

Ceľuch sa pýta prečo v mužstve hrajú iba dvaja či traja hráči z Polianky a ostatní sú cudzí. 

Áno je to tak, no na začiatku boli všetci hráči domáci, len viacero z nich mali rôzne úrazy čo 

im bráni v aktívnej hre, ide však o krátkodobé riešenie, napr. v minulom roku boli všetci 

domáci – objasňuje p. Svepeš. A ešte dodáva, že skončili síce posledný v skupine ale udržali 

sa a v súčasnosti majú aj veľa mládeže, ktorú si chcú do budúcna udržať. 

Ďalšou organizáciou je hokejový klub v Sečovskej Polianke, tá požaduje dotáciu vo výške 

1 200,- €. Situáciu objasnil a na otázky odpovedal Mgr. Ištok ako jediný prítomný zástupca 

klubu – takže klub vznikol už v roku 2005 a odvtedy aktívne a skôr rekreačne hrajú s rôznymi 

amatérskymi mužstvami, napr. v Humennom či v Tatranskej Lomnici. Peniaze používajú na 

prenájom ľadovej plochy čo cca 120,- € na hodinu, taktiež organizujú korčuľovanie pre deti 

v mesiaci január, kde zabezpečia odvoz autobusom, občerstvenie aj prenájom ľadovej plochy. 

V mesiaci marec organizujú memoriál p. učiteľa Urbana, kde sa stretne päť mužstiev 

a posledné podujatie, ktoré organizujú sú „legendy a nádeje“, kde sa proti sebe postavia 

najmladší a najstarší členovia klubu, najstarší člen má 64 rokov. Slovenský červený kríž je 

ďalšia organizácia, ktorá každoročne požaduje dotáciu, na budúci rok žiada 750,- v tomto 

roku mali 600,-. Väčšina poslancov sa prikláňa k sume 600,- €. P. starosta vyjadril sklamanie 

z toho, že si predsedovania organizácií neprišli obhájiť svoje žiadosti a zároveň povedal, že 

v roku 2020 chce zmeniť systém prideľovania dotácií. P. Madárová pochválila tohtoročného 

Mikuláša, akciu každoročne organizuje SČK. 

 

Únia žien je organizácia, ktorá žiada z rozpočtu obce 250,-. 

DHZ požiadavka je 2 500,- € tak ako v roku 2018, Mgr. Ištok pripomenul, že táto jediná 

organizácia má byť dotovaná z rozpočtu obce. Starosta obce ich pochválil za rýchly zásah pri 

požiari domu p. Vaľka. 

 

Jednota dôchodcov a Zväz dôchodcov invalidov a  telesne postihnutých sú organizácie, ktoré 

v prevažnej miere združujú dôchodcov, organizujú im rôzne výlete a akcie na spríjemnenie 

voľného času, požiadavka každej organizácie je  1 500,- a návrh 1 400,-. Poslanci sa zhodli na 

čiastke 1 400,- €. 

 

FS Bukovina žiada na svoju činnosť 2 100,- €. Mgr. Madárová v minulom roku žiadali viac 

na nové kroje, obec im vyšla v ústrety, no aj tak dievčatá nemali nové kroje. P. Kohut zas 

pripomenul, že by mohli viac vystupovať v obci. 

Do miestnosti vstúpil p. Habura – 18.05 hod. 

 

Návrh na uznesenie č. 12/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e 

pridelené dotácie pre jednotlivé organizácie: 

 OFK Sečovská Polianka 14 000,- €, 

 Hokejový klub HC Sečovská Polianka 1 200,-€, 

 Slovenský červený kríž 600,- €, 

 Základná organizácia Únia žien 250,- €, 

 Dobrovoľný hasičský zbor 2 500,- €, 

 ZO- Jednota dôchodcov 1 400,- €, 

 ZO- Slovenského zväzu telesne postihnutých 1 400,- €, 



 FS Bukovina 2 100,- €. 

Hlasovanie: 

Za:  (7)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Róbert Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

V tomto bode poslanci ďalej pokračujú schválením príspevkov pre rímsko a gréckokatolícku 

cirkev a taktiež pre denný stacionár Sv. Simeona v Sačurove. Návrh poslancov pre obe cirkvi 

v obci je 2 500,- pre každú, žiadosti sú na 3 000,-.  Poslanci sa zhodli, že rímsko aj 

gréckokatolícka cirkev dostane príspevok na rok 2019 v sume 2 500,- €. 

 

Návrh na uznesenie č. 13/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e 

príspevok pre jednotlivé subjekty: 

 Gréckokatolícku cirkev - Farnosť Sečovská Polianka 2 500,- €, 

 Rímskokatolícku cirkev - Farnosť Sečovská Polianka 2 500,- €. 

Hlasovanie: 

Za:  (7)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Róbert Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

 Každý z poslancov obdŕžal žiadosť o poskytnutie príspevku pre denný stacionár Sv. Simeona 

v Sačurove, v roku 2018 poslanci schválili 6 600,- €, žiadosť na rok 2019 je 7 941,- €. Slovo 

dostala Mgr. Madárová, ktorá je vedúcou v tomto stacionári. Sociálnu činnosť poskytuje pre 

svojich občanov obec, a po zmene zákona je obec povinná prispievať pre svojich občanov 

v takýchto zariadeniach aj keď to zariadenie je v susednej obci, avšak občania Sečovskej 

Polianky sú klientmi. Momentálne má zariadenie 22 klientov a z toho 15 sú občania Sečovskej 

Polianky. V minulých rokoch obec prispievala len jednorazovo na nákup kresiel či na opravu 

dverí. P. Kohut sa pýta, či naši občania využívajú služby zariadenia na 100%.  Odpovedá p. 

Madárová, že nemusia chodiť každý deň, stačí 80 hod mesačne. Každý klient si za pobyt 

v tomto zariadení dopláca cca 2,00 € za deň. O slovo sa prihlásil p. Paulišin  - verejnosť, ktorý 

sa pýta či to nie ako podpora nejakej súkromnej služby a či to nie je veľká suma pre 15 ľudí. 

Mgr. Madárová – ide o sociálnu činnosť, ktorá má pre osamelých ľudí veľký význam. Poslanec 

Ceľuch hovorí, že v tomto roku obec mala prispieť posledný krát, zároveň sa zaujíma, koľko 

cirkev a obec Sačurov prispieva, ďalej hovorí, že na web stránke charity, ktorej zariadenie patrí 

nie medzi partnermi, ktorí prispievajú na chod, vôbec spomenutá naša obec a tá prispieva už od 

roku 2013. p. Madárova  sa obhajuje, že na tomto sa už pracuje a obec Sečovská Polianka, už 

čoskoro pribudne ako sponzor na tejto web stránke. P. Ceľuch ďalej hovorí, že by výšku 

príspevku určili podľa obce Sačurov, tí prispeli v roku 2018 sumou 5 000,- a je predpoklad, že 

aj na rok 2019 toľko schvália, zároveň hovorí, že po dokončení ŠJ by sa dôchodcovia mohli 

stretávať v knižnici, či v malej zasadačke KD, pýta sa prečo stacionár nenavštevujú aj občania 

z Dlhého Klčova či z Davidova, tak ako to bolo pôvodne plánované. P. Madárová – odpovedá, 

že v Davidove majú vlastný stacionár a Dlhom Klčovo je tiež nejaké zariadenie. A čo sa týka 

klubu dôchodcov to nie je stacionár, pre stacionár zákon stanovuje prísne podmienky napr. 

hygienické vybavenie, či oddychové miestnosti a pod.  Mgr. Ceľuch ďalej navrhuje, či by 

nebolo lepšie rozdeliť tých cca 8 000,- medzi starších občanov v obci, napr. po 100,- € pre 80 

občanov, či to nie je sebecké voči ostatným starším občanom, ktorí  z kapacitných dôvodov 



nemôžu navštevovať stacionár.  Poslanec Kohut aj Kraus navrhuje vziať príspevok cirkvám 

a dať ho do stacionára teda charite. P. starosta bol  spolu s p. Madárovou v charite, hovorí, že 

ide o záslužnú činnosť a je to celodenná starostlivosť o občanov, v budúcnosti by bolo vhodné 

vybudovať takéto zariadenie v obci. Po búrlivej diskusii poslanci došli k záveru, že príspevok 

na rok 2019 bude 5 000,- €. 

 

Návrh na uznesenie č. 14/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

poskytnutie   príspevku  na rok 2019 pre denný stacionár Domu sv. Simeona v Sačurove – 

5000,- €. 

Hlasovanie: 

Za:  (7)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Róbert Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

Nakoniec po schválení jednotlivých dotácií aj príspevok, schválili poslanci predložený návrh 

rozpočtu na rok 2019. 

 

Návrh na uznesenie č. 15/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

finančný rozpočet obce Sečovská Polianka na rok 2019 so schválenými zmenami.   

Hlasovanie: 

Za:  (7)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Róbert Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

Návrh na uznesenie č. 16/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

b e r i e   n a   v e d o m i e : 

návrh viacročného rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2020 – 2021. 

Za:  (7)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Róbert Habura 

 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

11. Návrh programového rozpočtu obce Sečovská Polianka na roky 2019-2021 

Programový rozpočet je typ rozpočtu, ktorý ma obec povinnosť zostavovať zo zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

 

Návrh na uznesenie č. 17/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e  : 

programový rozpočet obce Sečovská Polianka na rok 2019. 

Za:  (7)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Róbert Habura 



 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

Návrh na uznesenie č. 18/II/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

b e r i e   n a   v e d o m i e : 

programový rozpočet obce Sečovská Polianka  na roky 2020 - 2021. 

Za:  (7)              Mgr. Radovan Ceľuch, Matúš Kraus, Mgr. Silvia Madárová, 

             Gabriel Kohut, JUDr. Iveta Bérešová, Július Farbár, Róbert Habura 

Proti: (0) 

Zdržal sa: (0) 

 

12. Rôzne 

    Starosta obce rozdal prítomným poslancom návrh predsedov a členov do jednotlivých    

    komisií, zároveň by chcel vypracovať harmonogram činností pre jednotlivé komisie aby   

    boli funkčné, napr. komisia kultúry by mohla vypracovať kalendár podujatí v roku   

    2019, ktoré by sa mali v obci uskutočniť. 

 

   13.Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

OcZ  bolo ukončené o 19,55 h. 

 

Zapísala:  

Mgr. Alena Lengelová    

    

                              ....................................................     

                                                                                    starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

p. Július Farbár     .................................................... 

 

Mgr. Radovan Ceľuch                .................................................... 

 

 

 

 


