
 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 
                                                                                          Malý SlavkovĽ 01. 07. 2013 

Z Á P I S N I C A 
z  25. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 
dňa 27. júna 2013 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

 

 

Prítomní:  podIa prezenčnej listinyĽ ktorá tvorí neoddeliteInú súčasť tejto zápisnice. 

     Starosta obce p. Ladislav Oravec  pred zahájením zasadnutia oznámil prítomným poslancomĽ že 
na základe písomnej žiadosti spoločnosti Dimenzia. s. r. o. Kežmarok zo dňa 25. 06. 2013 
o pozastavenie čiastkovej zmeny ÚPN obce v lokalite „DIMENZIA“ sťahuje z programu 25.  
zasadnutia obecného zastupiteIstva bod č. 3. Návrh zmeny ÚPN obce Malý SlavkovĽ lokalita KaŽ 
+ Dimenzia  
 
Program:                                       
 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Určenie návrhovej komisieĽ overovateIov zápisnice a zapisovateIa 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Hospodárenie obce za mesiac máj 2013 
5. Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2012 
6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov  

            na obdobie II. polroka 2013 
7. Interpelácia poslancov 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
Úvod 
 
     Dvadsiatepiate    zasadnutie obecného zastupiteIstva zahájil a viedol   starosta   obce p. Ladislav 
Oravec.  Privítal poslancov obecného zastupiteIstva.  
Prítomným poslancom predložil na schválenie program 25. zasadnutia OZ a požiadal ich o jeho 
prípadné doplnenie. Prítomní poslanci súhlasili s predloženým programom. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 293/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 25. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Malom Slavkove 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Stanislav PompaĽ  Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František BiesĽ Marek PištaĽ  



 
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Emil PištaĽ Stanislav Pompa 
Za overovateIov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Ján KleinĽ Hudovít SvocákĽ  
ZapisovateI zápisnice: Veronika Pirožeková  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 294/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkove určuje 
Návrhovú komisiu v zložení: Emil PištaĽ Stanislav Pompa 
OverovateIov zápisnice v zložení: Mgr. Ján KleinĽ Hudovít Svocák  
ZapisovateI zápisnice: Veronika Pirožeková  
 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Stanislav PompaĽ  Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František BiesĽ Marek Pišta  
 
NeoddeliteInou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 26/2013 
 
Kontrola plnenia uznesení 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil kontrolu   plnenia uznesení z 24. zasadnutia OZ.  
P. Hudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteIstva) – sa informoval k uzneseniam o odpredaji 
obecných pozemkov (uz. č. 286/2013)Ľ dokedy  sa  má čakať na predloženie geometrického plánu 
zo strany žiadateIa o odkúpenie obecného pozemku v prípadeĽ ak obecné zastupiteIstvo odsúhlasí 
predaj. Navrhuje časovo obmedziť platnosť uznesení napr. na rokĽ aby nevznikali situácie ke@ sú 
uznesenia dlhodobo uvádzané ako nesplnené alebo v plnení a doplniť to do  rokovacieho poriadku. 
?alej sa informovalĽ kedy obec dobuduje provizórny chodník z kociek pred r. d. č.  15 na 
Družstevnej ul. (uz. č. 82/2010) 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) –  s prijatým uznesením a následne @alším postupom obec 
písomne informuje  žiadateIa. Navrhuje v uznesení   uviesť aj časové obmedzenie platnosti 
konkrétneho uznesenia. Postupne sa robia  práce v obci.  
Prítomní poslanci zobrali informácie o kontrole na vedomie. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 295/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. 05. 2013 ako 
informatívnu 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ  Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies 
 
Hospodárenie obce za mesiac máj 2013 
Prítomní  poslanci sa  dotazovali v hospodárení obce za máj 2013 na položky: 
P. Hudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteIstva) – Ing. Arch. Paško – projekt „Lokalita pri 
potoku“Ľ  poštovné 
P. Marek Pišta (poslanec obecného zastupiteIstva) – misy – reprezentáciaĽ Ing. Arch. Figlár – 
„Multifunkčné ihrisko“Ľ propagačné materiályĽ pluhovanieĽ benzín do auta 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) - € 1700Ľ00 je fa  za čiastkovú zmenu ÚPN obce v Lokalite pri 
potoku len p. Arch. PaškoviĽ ešte sa bude platiť aj Ing. LizákoviĽ poštovné – výmery DzNĽ 
stanoviská k čiastkovým  zmenám ÚPN obce (Lokalita pri potoku, Dimenzia – KaŽ)Ľ drevené misy 
– na reprezentáciu obce Malý Slavkov  na medzinárodnom stretnutí Slavkovov  v Slavkove u Brna, 
Arch. Figlár aktualizoval rozpočet na multifunkčné ihriskoĽ za propagačné materiály bola  @alšia fa 
uhradená v mesiaci júnĽ celková suma za propagačné materiály  je € 2543Ľ49 (je to uvedené 



v kontrole plnenia uznesení)Ľ za pluhovanie v mesiaci marec bolo vyplatené v májiĽ benzín do 
obecného  auta – vedie presnú evidenciu v knihe jázdĽ v mes. máj bol niekoIkokrát v Prešove. 
Väčšinou tankuje jedenkrát  v mesiaci, v máji to však vyšlo jedenkrát na začiatku a druhýkrát  na 
konci mesiacaĽ prepočítalĽ že v priemere to je mesačne € 150Ľ00     
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 296/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkov berie na vedomie Hospodárenie obce za mesiac máj 2013 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ  Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies 
 
Schválenie Záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2012 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že všetci obdržali Návrh Záverečného účtu Obce 
Malý Slavkov za rok 2012 v pracovných materiáloch. InformovalĽ že obec v r. 2012 hospodárila 
s prebytkom vo výške €  14 568Ľ71. Požiadal HK obce o slovo. 
PhDr. Mária Balková (hlavý kontrolór obce) – uviedlaĽ že odborné stanovisko k návrhu  
záverečného vypracovala na základe predložené návrhu záverečného účtu  Obce Malý Slavkov za 
rok 2012. 
Návrh záverečného účtu  bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. 
Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciouĽ bilanciou  aktív 
a pasívĽ prehIad o stave a vývoji dlhuĽ údaje o hospodárení a údaje  o nákladoch. Prvotným 
predpokladom na zostavenie záverečného účtu obce je správne vedené účtovníctvo obce. Toto obec 
Malý Slavkov vedie v zmysle zákona č. 43182012 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Finančné 
hospodárenie obce Malý Slavkov sa riadilo rozpočtomĽ ktorý schválilo obecné zastupiteIstvo  dňa 
21. 12. 2011 uz. č.  128/2011. KonštatovalaĽ že schválený rozpočet obce Malý Slavkov bol 
v priebehu rozpočtového roka upravovaný jedenkrátĽ a to zmenou č. 1 schválenou uznesením 
obecného zastupiteIstva č. 243/2012 dňa 12.12.2012. Obec Malý Slavkov zostavila aj viacročný 
rozpočet takĽ ako to stanovuje zákonĽ a to na nasledujúce 3 roky 2012Ľ 2013Ľ 2014. Ako uviedol 
starosta obce, obec v roku 2012 hospodárila s prebytkom  € 14 568Ľ71Ľ ktorý bude prevedený do 
rezervného fondu v roku 2013Ľ nakoIko obec nevytvára iné fondy.  Navrhuje  obecnému 
zastupiteIstvu schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 
2012 bez výhrad a schváliť použitie prebytku v sume € 14 568,71 na tvorbu rezervného fondu.    
Zdôraznila a  opäť pripomenula faktĽ že orgány obceĽ t. j. starosta obce a obecné zastupiteIstvo sú 
povinní  hospodárne a účelne   nakladať   s majetkom obceĽ ktorý majú ochraňovaťĽ udržiavať 
a zveIa@ovať. V súčasnosti je bilancia pohIadávok DzN € 4003Ľ93 a TKO € 10 478,21 (Sk 
436 288Ľ95). Stále je to vysoká čiastkaĽ ktorá by sa dala využiť na všeobecný prospech pri rozvoji 
obce.   Starosta musí byť činný a využívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce a 
vymáhať všetky vzniknuté nedoplatky aj tie minulé.  Na druhej strane chváli za toĽ že 
niekoIkoročné dlhy sa postupne splácajú.   
P. Emil  Pišta (poslanec obecného zastupiteIstva) – povedalĽ že staré dlhy sa nemali brať do úvahyĽ 
malo sa to rátať od nástupu nového starostu. 
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupiteIstva) – konštatovalĽ že už predchádzajúce 
zastupiteIstvo sa  malo zaoberať splácaním dlhu.   
NeoddeliteInou súčasťou tejto zápisnice je Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného 
účtu obce Malý Slavkov za rok 2012. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 297/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkov A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2012 
B/ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2012 bez 
výhrad   
C/ schvaľuje použitie prebytku v sume 14 568,71 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších, na :   
- tvorba rezervného fondu   14 568,71 €  



Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ  Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies 
 
Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov  
na obdobie II. polroka 2013 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Malý Slavkov na obdobie II. polroka 2013Ľ ktorý všetci obdržali v písomnej forme 
ako pracovný materiál  na zasadnutie. Požiadal prítomných o jeho prípadné doplnenie.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 298/2013: Obecné 
zastupiteľstvo v Malom Slavkov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý 
Slavkov na obdobie II. polroka 2013. 
NeoddeliteInou súčasťou tejto zápisnice je Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý 
Slavkov na obdobie II. polroka 2013. 
Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján KleinĽ Anton OračkoĽ Emil PištaĽ Marek PištaĽ Stanislav PompaĽ  Hudovít Svocák 
proti: 
zdržal sa:  
neprítomný(í): František Bies 
 
Interpelácia poslancov 
P. Anton Oračko (poslanec obecného zastupiteIstva) – informoval saĽ kedy budú zakúpené 
kontajnere do rómskej časti obceĽ ktoré zastupiteIstvo schválilo v rozpočte. Dotazoval saĽ kedy 
bude dokončené asfaltovanie v rómskej časti obce.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že sa rozprával s pánomĽ ktorý má zabezpečiť 
dodávku repasovaných kontajnerovĽ ak to bude aktuálneĽ tak  sa v rámci rozpočtu zakúpia. 
V asfaltovaní sa bude pokračovaťĽ ak to dovolí počasie.   
P. Hudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteIstva) – v prvom rade mal pripomienky na 
dievčatá – pracovníčkyĽ ktoré mu poslali v pracovných materiáloch  tabuIkuĽ ktorú nemohol 
prečítať ani s lupou. Považuje to za výsmechĽ zbytočne použitý papier. ?alej kritizoval p. starostuĽ 
pripomenulĽ že prešlo 60 dní od zasadnutiaĽ kedy spoločne rokovali o pláne prácĽ ktoré by chceli 
v obci urobiť (poslanci vzali na vedomie prezentované informácie o navrhnutých prácach v obci). 
PrepočítalĽ že 143 aktivačných pracovníkov  počas  cca 25 740 hodín (toIko by mali  odpracovať 
na verejnoprospešných prácach v obci za spomenutý čas)Ľ je v obci v rámci uvedeného plánu 
urobené veImi málo. PoukázalĽ na toĽ že „ty ke@  prídeš do roboty“Ľ musíš robiť. Požiadal p. 
starostuĽ aby pretriedil aktivačnýchĽ nech ostanú  len tíĽ ktorí chcú robiť a chodia do roboty. Ak 
nechce robiť niktoĽ treba to zrušiť. Informoval sa u p. starostuĽ či už prišli všetky vyjadrovačky 
k čiastkovej zmene ÚPN „Lokalita Pri potoku“. Zdá sa mu dôležité zistiť koIko to všetko bude 
staťĽ nakoIko to  ovplyvní  cenu pozemku  pri odpredaji. Upozorňuje na toĽ že ak z uvedeného 
dôvodu budú pozemky drahéĽ žiadatelia odstúpia od kúpi a obci sa   vynaložené prostriedky 
nevrátia –  bude pre obec neekonomické.    
P. Andrea Brutovská (pracovníčka OcÚ) – informovalaĽ že doručila tabuIku  v takej úprave v akej 
bola e-mailom doručená na obec od Ing. LizákaĽ nešlo však o pracovný materiálĽ ktorý mal byť 
predmetom rokovania podIa schváleného programu. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedolĽ že medzi aktivačnými sa nájdu  aj výnimkyĽ ktorí  
berú svoju prácu zodpovedne. Dá  prepočítať koIko bude stáť čiastková zmena v danej lokalite pri 
potoku. ZatiaI je to len v polohe vyjadrovačiek. 
Poslanci  a prítomní občania  začali medzi sebou „hlasnejšie diskutovať“ o  stavebných pozemkoch  
pre rómovĽ o cene za tieto pozemky, o nebezpečenstve pre Iudí a ich  majetkyĽ ktoré potom môže  
hroziť (nielen v tejto lokalite)Ľ ak sa nedodržia všetky navrhované opatrenia.   
Starosta obce upozornil prítomnýchĽ že interpelácia  sú otázky na starostu od poslancov, nie medzi 
poslancami a občanmi navzájomĽ to patrí do diskusie. 



P. Hudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteIstva) – povedalĽ že počúva od občanov sťažnostiĽ 
že čo sa deje  v kultúrnom domeĽ je tam veIký hluk.  VeIa rómov je na   ulici pred budovouĽ nedá 
sa ani prejsť. Požiadal p. Stanislava PompuĽ aby si zabezpečil počas nácviku detského rómskeho 
súboru poriadok aj vonkuĽ nakoIko tam dochádza k nebezpečným situáciám.   
 
Rôzne 
     V tomto bode vystúpil občan p. Pišta a informoval sa u p. starostu ohIadom pozemku vo 
vlastníctve mesta KežmarokĽ ktorý je  pri jeho rodinnom dome a už dlhšie komunikuje s Ing. 
Perignáthovou o jeho odkúpení. Na základe jej informácie vieĽ že mesto potrebuje od obce Malý 
Slavkov vyjadrenie o zámere obce v tejto lokalite. Starosta obce uviedolĽ že to už spoločne 
rozoberaliĽ vyjadrenie mu nemôže dať skôr ako budú  schválené  práve prebiehajúce čiastkové 
zmeny ÚPN obce Malý Slavkov.  

Záver  

     P. Ladislav Oravec starosta obce po@akoval prítomným za účasť a ukončil 25. zasadnutie 
obecného zastupiteIstva. 

 
V Malom Slavkove, 02. 07. 2013 
Zapísala: Veronika Pirožeková  
                                                                                                               
                                                                                                                     
 
                                                                                                                       
                                                                                                                       Ladislav Oravec 
                                                                                                                          starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Ján Klein 
 
Hudovít Svocák 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                     Malý Slavkov, 27. 06. 2013 

Uznesenia 

z 25.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 27. júna 2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Malý Slavkov 

 

Uznesenie č. 293/2013 
Program 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 06. 2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 
program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Stanislav Pompa,  Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): František Bies, Marek Pišta  

 

                                                                                                                           Ladislav Oravec 

                                                                                                                              starosta obce                                                        

 

Uznesenie č. 294/2013 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 06. 2013 

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

určuje 
návrhovej komisiu v zložení: Emil Pišta, Stanislav Pompa  

overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Klein, Ľudovít Svocák 

zapisovateľ: Veronika Pirožeková 

 

Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Stanislav Pompa,  Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): František Bies, Marek Pišta  

 

                                                                                                                           Ladislav Oravec 

                                                                                                                              starosta obce                                                        
   



 

 

Uznesenie č. 295/2013 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 27. 06. 2013 

 

Kontrola plnenia uznesení 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

berie na vedomie 
 

kontrolu plnenia uznesení z 29. 05. 2013 ako informatívnu 

 

Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,  Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): František Bies 

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                           Ladislav Oravec 

                                                                                                                              starosta obce                                                        

 

 

  Uznesenie č. 296/2013 

Z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 27. 06. 2013 

Informácie o hospodárení obce za mesiac máj 2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

berie na vedomie 

 
informácie o hospodárení obce za mesiac máj 2013 

 

Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,  Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): František Bies 

 

                                                                                                                           

 

 

    

                                                                                                                             Ladislav Oravec 

                                                                                                  starosta obce                                                               

 

 



Uznesenie č. 297/2013 

Z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 27. 06. 2013 

Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2012 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

A/ berie na vedomie  
 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2012 

 

B/ schvaľuje  
 

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2012 bez výhrad   

 

C/ schvaľuje  
 

použitie prebytku v sume 14 568,71 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších, na :   

- tvorba rezervného fondu   14 568,71 €  

 

Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,  Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): František Bies 

                                                                                                                          

                                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                      

 

Uznesenie č. 298/2013 

Z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove dňa, konaného dňa 27. 06. 2013 

Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na obdobie II. 

polroka 2013 

_______________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

schvaľuje 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na obdobie II. polroka 2013 

 

Hlasovanie: 
za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Marek Pišta, Stanislav Pompa,  Ľudovít Svocák 

proti: 

zdržal sa:  

neprítomný(í): František Bies 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                         Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                     


