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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jalšovom 

konaného dňa 24.01.2019 

 

Počet prítomných: 4,  

Počet neprítomných: 1 – Peter Lopata 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                        2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                        3. Kontrola plnenia uznesení 

                        4. Súhrnná správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018   

                        5. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 14.12.2018-24.01.2019 

                        6. Schválenie zámerov na volebné obdobie 2018-2022 

                        7. Schválenie rokovacieho poriadku OZ Jalšové 

                        8. Doplnenie členov komisií  

                        9. Prijatie člena do SOÚ Leopoldov –obec Dolné Trhovište 

                     10. Schválenie termínovaného úveru na Rekonštrukciu vykurovania KD                 

                     11. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb                    

                     12. Rôzne 

                     13. Diskusia, záver  

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie OZ otvoril a riadil starosta obce Marian Paulovič. Privítal prítomných poslancov, 

kontrolórku a ostatných prítomných.  

K bodu č.2: 

Za overovateľov zápisnice  boli určení p. Jozef Mokoš a p. Martin Trnka. Za zapisovateľku bola určená 

Denisa Pažitná.  

K bodu č. 3: 

K uzneseniu č. 52/2018 – doplnené podmienky poskytnutia jednorázového príspevku pri narodení 

a to že občan musí mať trvalý pobyt v obci,  uhradené všetky dane a poplatky, príspevok sa poskytne 

z reprezentačného. 
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K uzneseniu č. 55/2018 – starosta odovzdal poslancom OZ Jalšové harmonogram zasadnutí. /viď 

príloha/  

OZ Jalšové konštatuje že uznesenia sa plnia priebežne. Zo 4 prítomných, za 4 /Ing.Masaryk, p. Mokoš, 

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 4: 

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2018. /viď príloha/ OZ Jalšové súhrnnú správu berie na vedomie. Zo 4 

prítomných, za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 5 

Kontrolórka obce Ing. Eva Kmeťová predniesla OZ správu o výsledku kontroly za obdobie od 

14.12.2018 do 24.01.2019. /viď príloha/ OZ Jalšové berie správu o výsledku kontroly na vedomie.  Zo 

4 prítomných, za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 6:  

Starosta obce predniesol OZ Jalšové svoj zámer prác na volebné obdobie 2018-2022 /viď príloha/ OZ 

Jalšové schvaľuje zámer na volebné obdobie 2018-2022. . Zo 4 prítomných, za 4  /Ing.Masaryk, p. 

Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 7: 

Starosta obce predniesol OZ Jalšové návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jalšové č. 1/2019 

o rokovacom poriadku OZ Jalšové. /viď príloha/ Pán Ing. Masaryk upozornil na bod 9 kde je treba 

doplniť text. Požiadavka bola splnená ihneď na mieste. OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 1/2019 

o rokovacom poriadku OZ Jalšové.  Zo 4 prítomných, za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. 

Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 8: 

Starosta obce vyzval poslanca p. Mokoša ako predsedu komisie, aby doplnil chýbajúcich členov 

komisie /doplnenie uznesenia č. 45/2018 zo dňa 10.12.2018. Za pána Lopatu do komisie verejného 

poriadku a životného prostredia navrhol doplniť starosta obce členov a to   p. Mokoša a p.Pažitného,                                    

do komisie bytovej starosta navrhol doplniť pani Ing. Denisu Mokošovú z bytovky č. 216 a pán Mokoš 

si doplnil do komisie kultúry a športu Ing. Gabrielu Cepkovú, Evu Kucharikovú, Ing. Patríciu 

Paulovičovú, Andreu Pavlovičovú, Martinu Pavlovičovú, Ing. Nadeždu Pavlovičovú a Magdalénu 

Pisarikovú.   

OZ Jalšové schvaľuje doplnenie  členov komisií . Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, 

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu č. 9:  

Starosta obce oboznámil OZ Jalšové o dodatku č.2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

Leopoldov, kde novým členom má byť obec Dolné Trhovište. /viď príloha/ OZ Jalšové schvaľuje 

prijatie nového člena obce Dolné Trhovište do SOU Leopoldov. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, 

p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 10: 

Starosta obce informoval OZ Jalšové, že je nutné si zobrať preklenovací krátkodobý  úver na vykrytie 

výdavkov spojených s rekonštrukciou kúrenia KD Jalšové v hodnote 60 344,71 €. Taktiež navrhuje 

zrušiť uznesenie č. 25/2018 zo dňa 28.09.2018 kde bol schválený úver no v inej sume. 

A:  OZ Jalšové ruší uznesenie č. 25/2018 o úvere v hodnote 60 000,- Eur. zo dňa 28.09.2018. Zo 4 

prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

B: OZ Jalšové schvaľuje prijatie termínovaného úveru vo výške 60 344,71 € z Prima banky Slovensko 

a.s. na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu s názvom „Rekonštrukcia vykurovania 

v kultúrom dome v obci Jalšové“ Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

C: OZ Jalšové poveruje starostu obce o začatie jednania s pracovníkom PrimaBanky Slovensko a.s. 

o poskytnutí úveru.  Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, 

zdržal sa 0. 

 

K bodu č. 11: 

Starosta obce informoval OZ Jalšové o povinnosti obce  vypracovať komunitný plán sociálnych služieb 

podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Obec si dala komunitný plán sociálnych služieb na 

roky 2019-2013 vypracovať. Starosta predložil komunitný plán soc.vecí na schválenie OZ:  

OZ Jalšové schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019-2023.   Zo 4 prítomných,  za 4  

/Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 12:  

1.  Zástupca starostu pán Trnka navrhuje zvýšiť starostovi obce plat o 10% podľa zákona č. 253/1994 

v znení neskorších predpisov. OZ schvaľuje podľa zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov 

zvýšenie platu starostu o 10%.  Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

2.  Starosta žiada na základe listu od ZMO Slovenska Bratislava /viď príloha/ od poslancov OZ Jalšové 

mailové adresy. OZ nesúhlasí s poskytnutím mailových kontaktov ZMO-u. Stači aj bude informovaný 

starosta a on následne bude informovať poslancov OZ. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. 

Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

3.  Zástupca starostu sa informoval o odmeňovaní poslancov OZ. Starosta informoval OZ že si môžu 

schváliť odmenu za zúčastnenie sa zastupiteľstva. OZ Jalšové súhlasí, aby v roku 2019 boli naďalej bez 
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odmeny za zasadnutie. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, 

zdržal sa 0 

4.  Starosta obce informoval OZ Jalšové o stretnutí s nájomníkmi bytových domov č. 210, 211 a 216, 

kde ich oboznámil o možnosti vybudovať čističku odpadových vôd. Nájomníci súhlasia s výstavbou 

čističky odpadových vôd, taktiež súhlasia aby bola financovaná z fondu opráv jednotlivých bytových 

domov. Kľúčom pre rozdelenie financovania čističky z fondu opráv bude  počet bytov v bytových 

domoch.  

A: OZ Jalšové schvaľuje  vybudovanie čističky pre bytové domy č. 210, 211 a 216.  Zo 4 prítomných,  

za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

B:  OZ Jalšové schvaľuje kľúč financovania čističky z fondu opráv podľa počtu bytov v jednotlivých 

bytových domoch. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal 

sa 0 

C:  OZ Jalšové poveruje starostu obce prípravou všetkých podkladov potrebných k budovaniu čističky 

odpadových vôd pre bytové domy č.210, 211 a 216.  Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, 

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

5.  Pracovníčka Ocú pani Pažitná predniesla OZ Jalšové rozpočtové opatrenia č. 10/2018 /viď príloha/ 

- navýšenie rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, rozpočtové opatrenia č. 11 a 12/2018 /viď 

príloha/ - presuny rozpočtu bez navýšenia rozpočtu. OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové 

opatrenia č. 10, 11, 12/2018. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

6. Pracovníčka Ocu pani Pažitná informovala OZ Jalšové, že rekonštrukcia vodovodu pri rod. domoch 

č. 121 až 125 bola ukončená, no nie všetko bolo uhradené. Z toho dôvodu je potrebné zapracovať do 

rozpočtu obce na rok 2019 financovanie z rezervného fondu obce. OZ Jalšové schvaľuje zapojenie 

rezervného fondu do príjmovej časti a  čerpanie rezervného fondu obce na rekonštrukciu vodovodu 

pri rod. domoch č. 121 až 125.  Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, 

proti 0, zdržal sa 0 

 

7.  Starosta obce predniesol OZ Jalšové návrh poplatkov v obci Jalšové: 

Poplatok za miestny rozhlas             -      4,- € 

Poplatok za dom smútku                   -    20,- € 

Prenájom kultúrneho domu: letný čas :  energie 20,-€ 

                                                                        upratovanie 25,-€ 

Prenájom kultúrneho domu: zimný čas:   energie: 25,- € 

                                                                          Upratovanie 35,-€ 

                                                                           Kúrenie   30,- € 

Nájom kultúrneho domu – celovečerný – zábava: letný čas: energie 45,-€ 

                                                                                                            Upratovanie 35,-€ 

Nájom kultúrneho domu – celovečerný – zábava: zimný čas: energie 60,-€ 

                                                                                                             Upratovanie 40,-€ 

                                                                                                              Kúrenie: 55,-€ 
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OZ Jalšové schvaľuje výšku navrhovaných poplatkov v obci Jalšové platných od 01.01.2019 Zo 4 

prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

8. Starosta obce Jalšové informoval OZ Jalšové o doposiaľ vykonaných prácach ako aj o pláne prác: 

zimná údržba miestnych komunikácií prebiehala promtne, vyrúbali sa stromy pod kostolom v rámci 

dobrovoľnej brigády, začali si klčovať kríky na verejnom priestranstve pri hlavnej ceste, kde bude 

vytvorená nová výsadba kvetov, plánuje sa výrub agátov pod kostolom, v marci by mali začať práce 

na rekonštrukcii kúrenia KD z dotácií, obec chce žiadať o dotácie na opravu miestnych komunikácií, 

úpravu verejnej zelene  a pod. , postupne sa vyzývajú občania, ktorí majú dlhodobo uložené drevo 

a pod. na verejných priestranstvách, aby ich uvoľnili. OZ Jalšové berie správu starostu obce na 

vedomie.  Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

9.  Starosta obce informoval OZ Jalšové o stave kúrenia v MŠ Jalšové, nie je vhodný kurič, kúrenie je 

neefektívne. Preto navrhuje výmenu kotla za peletové, čim bude kúrenie  efektívnejšie.   

A: OZ Jalšové schvaľuje výmenu kotla v MŠ Jalšové. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, 

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

B: OZ Jalšové schvaľuje výmenu kotla v MŠ  financovať  z rezervného fondu obce. Zo 4 prítomných,  

za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

C:  OZ Jalšové poveruje starostu obce  konať v tejto veci ako aj priebežne informovať OZ Jalšové. Zo 4 

prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

K bodu č. 13: 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: Jozef Mokoš                                 ................................................... 

                                           Martin Trnka                               .................................................. 

 

 

Zapísala: Denisa Pažitná                                                      .....................................................   
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UZNESENIA 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JALŠOVOM 

KONANÉHO DŇA 24.01.2019 

 

UZNESENIE č. 1/2019 

OZ Jalšové berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice – pána Jozefa Mokoša a Martina Trnku 

a určenie zapisovateľky Denisy Pažitnej. 

 

UZNESENIE č. 2/2019 

OZ Jalšové konštatuje, že uznesenia sa plnia priebežne.  Zo 4 prítomných, za 4  /Ing.Masaryk, p. 

Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č.3/2019  

OZ Jalšové berie na vedomie „Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jalšové 

za rok 2018.“ Zo 4 prítomných, za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 4/2019   

OZ Jalšové berie na vedomie správu kontrolórky obce Jalšové o výsledku kontroly za obdobie od 

14.12.2018 do 24.01.2019 .   Zo 4 prítomných, za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, 

proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 5/2019 

OZ Jalšové schvaľuje zámer starostu obce na volebné obdobie 2018-2022. . Zo 4 prítomných, za 4  

/Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 6/2019 

OZ Jalšové schvaľuje VZN č. 1/2019 o rokovacom poriadku OZ Jalšové.  Zo 4 prítomných, za 4  

/Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č 7/2019 

OZ Jalšové schvaľuje doplnenie uznesenia č. 45/2018 zo dňa 10.12.2018 o   členov komisií 

nasledovne:  
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Komisia verejného poriadku a životného prostredia: doplnení členovia p.Jozef Mokoš , p. Pavol 

Pažitný . 

Bytová komisia: doplnení členovia p. Ing. Denisa Mokošová  

Komisia kultúry a športu: doplnení členovia p. Ing. Gabriela Cepková, p. Eva Kuchariková, p. Ing. 

Patrícia Paulovičová, p. Andrea Pavlovičová, p. Martina Pavlovičová, p.Ing. Nadežda Pavlovičová, p. 

Magdaléna Pisariková  

 Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 8/2019 

OZ Jalšové schvaľuje dodatok č. 2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Leopoldov -

prijatie nového člena obce Dolné Trhovište . Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, 

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 9/2019 

A: OZ Jalšové ruší uznesenie č. 25/2018 o úvere v hodnote 60 000,- Eur. zo dňa 28.09.2018. Zo 4 

prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

B: OZ Jalšové schvaľuje prijatie termínovaného úveru vo výške 60 344,71 € z Prima banky Slovensko 

a.s. na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu s názvom „Rekonštrukcia vykurovania 

v kultúrom dome v obci Jalšové“ Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, 

proti 0, zdržal sa 0. 

C: OZ Jalšové poveruje starostu obce o začatie jednania s pracovníkom PrimaBanky Slovensko a.s. 

o poskytnutí úveru.  Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, 

zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 10/2019 

 OZ Jalšové schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019-2023.   Zo 4 prítomných,  za 4  

/Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 11/2019 

OZ Jalšové schvaľuje podľa zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov zvýšenie platu starostu 

o 10%. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

  

UZNESENIE č. 12/2019 

OZ Jalšové nesúhlasí s poskytnutím mailových kontaktov poslancov  Združeniu miest a obcí 

Slovenska. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 
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UZNESENIE č. 13/2019 

OZ Jalšové schvaľuje aby v roku 2019 boli naďalej poslanci bez odmeny za zasadnutie. Zo 4 

prítomných, za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 14/2019 

A: OZ Jalšové schvaľuje  vybudovanie čističky pre bytové domy č. 210, 211 a 216.  Zo 4 prítomných,  

za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

B:  OZ Jalšové schvaľuje kľúč financovania čističky z fondu opráv podľa počtu bytov v jednotlivých 

bytových domoch. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal 

sa 0 

C:  OZ Jalšové poveruje starostu obce prípravou všetkých podkladov potrebných k budovaniu čističky 

odpadových vôd pre bytové domy č.210, 211 a 216.  Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, 

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 15/2019  

 OZ Jalšové berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 10, 11, 12/2018. Zo 4 prítomných,  za 4  

/Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0. 

 

UZNESENIE č. 16/2019 

OZ Jalšové schvaľuje zapojenie rezervného fondu do príjmovej časti a  čerpanie rezervného fondu 

obce na rekonštrukciu vodovodu pri rod. domoch č. 121 až 125.  Zo 4 prítomných,  za 4  

/Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 17/2019 

OZ Jalšové schvaľuje výšku  poplatkov v obci Jalšové platných od 01.01.2019 

Poplatok za miestny rozhlas             -      4,- € 

Poplatok za dom smútku                   -    20,- € 

Prenájom kultúrneho domu: letný čas :  energie 20,-€ 

                                                                        upratovanie 25,-€ 

Prenájom kultúrneho domu: zimný čas:   energie: 25,- € 

                                                                          Upratovanie 35,-€ 

                                                                           Kúrenie   30,- € 

Nájom kultúrneho domu – celovečerný – zábava: letný čas: energie 45,-€ 

                                                                                                            Upratovanie 35,-€ 

Nájom kultúrneho domu – celovečerný – zábava: zimný čas: energie 60,-€ 

                                                                                                             Upratovanie 40,-€ 

                                                                                                              Kúrenie: 55,-€ 

 

 Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 
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UZNESENIE č. 18/2019 

 OZ Jalšové berie správu starostu obce o vykonaných prácach ako aj o pláne prác  na vedomie.  Zo 4 

prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

UZNESENIE č. 19/2019 

A: OZ Jalšové schvaľuje výmenu kotla v MŠ Jalšové. Zo 4 prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, 

p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

B: OZ Jalšové schvaľuje financovanie  výmeny kotla v MŠ    z rezervného fondu obce. Zo 4 prítomných,  

za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

C:  OZ Jalšové poveruje starostu obce  konať v tejto veci ako aj priebežne informovať OZ Jalšové. Zo 4 

prítomných,  za 4  /Ing.Masaryk, p. Mokoš, p.Pažitný, p. Trnka/, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

 

 Marian Paulovič 

                                                                                                                       Starosta obce 


