Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Breznička, ktoré sa konalo
dňa 02.05.2019 o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Brezničke

Prítomní:
starosta:

Mgr. Branislav Knechta

Počet poslancov:

7

Prítomní:

Jozef Hedvigy
Jana Kuklová
Igor Melicher
Peter Pagáč
Mgr. Marta Porubiaková
Ján Prepelica
Peter Zavaterník

Hlavný kontrolór:

JUDr. Július Slavkovský

Zamestnankyňa obce:
Iveta Pauerová
Ďalší prítomní:

občania – podľa prezenčnej listiny

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Branislav Knechta, starosta obce, ktorý
všetkých prítomných privítal. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a preto je
zasadnutie uznášania schopné.
Mgr. Branislav Knechta za zapisovateľku určil Ivetu Pauerovú, za overovateľov zápisnice určil
poslancov Jozefa Hedvigyho a Petra Pagáča. Do návrhovej komisie navrhol poslancov Petra
Zavaterníka a Jána Prepelicu.
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke
a) berie na vedomie určených overovateľov zápisnice Jozef Hedvigy, Peter Pagáč
b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter Zavaterník, Ján Prepelica
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

Starosta predložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1./ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2./ Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva
obcí
3./ Zámenná zmluva s Družstvom BUDÚCNOSŤ, Lučenec

4./ Žiadosť mesta Poltár o dotáciu na mzdy a prevádzku centra voľného času, Slobody 2, Poltár pre
deti s trvalým pobytom v obci Breznička, navštevujúce CVČ v roku 2019
5./ Odvolanie Pozemkového spoločenstva Cicvár Breznička voči Rozhodnutiu č. 248/2019
(Daň z nehnuteľností)
6./ Rôzne
7./ Diskusia
Hlasovanie za schválenie programu rokovania:
ZA:
7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč, Mgr. Marta
Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
K bodu č. 2/ Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky
do vlastníctva obcí
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že po roku a pol sa podarilo dosiahnuť, že nám Slovenský
pozemkový fond odovzdal pozemok pod váhou a parcely v parku.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie Protokol č. 03643/2017-UVOPU00140/17.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa
ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov uzatvorený s odovzdávajúcim Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým
fondom, Búdková č. 36, Bratislava. Obci Breznička sa odovzdávajú nasledovné pozemky v k.ú.
Breznička, LV č. 322:
– KN-C parc. č. 272/1 trvalý trávny porast
43 m2
– KN-C parc. č. 273/1 zastavaná plocha a nádvorie 341 m2
– KN-C parc. č. 273/2 zastavaná plocha a nádvorie 43 m2
– KN-C parc. č. 273/4 zastavaná plocha a nádvorie 609 m2
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč,
Mgr. Marta Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 3/ Zámenná zmluva s Družstvom Budúcnosť, Lučenec
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že ide o zámenu troch malých trojuholníkov, ktoré vznikli
zameraním geometrického plánu. Uviedol, že 12 m2 vlastní Budúcnosť a 7 m2 obec, toto sa ide
zámennou zmluvou zameniť, aby celý pozemok pred poštou bol obecný, pre prípad, že budeme
podávať projekt. Ďalej uviedol, že za 5 m2 im zaplatíme.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje uzatvorenie Zámennej zmluvy s Družstvom
BUDÚCNOSŤ, Martina Rázusa 29, Lučenec o vzájomnej výmene nehnuteľností nachádzajúcich
sa v k.ú. Breznička tak, že:

1. Obec Breznička, IČO 00315991, so sídlom Breznička 206 sa stáva výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 k celku nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k.ú. Breznička – CKN p.č. 925/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2.
2. Družstvo Budúcnosť, IČO 36 011 371, so sídlom Martina Rázusa 29, Lučenec sa stáva
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Breznička –
CKN p.č. 920/4 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 7 m2.
3. Na vyrovnanie vzájomných podielov vyplatí obec Breznička Družstvu Budúcnosť sumu
20,- Eur
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč,
Mgr. Marta Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 4/ Žiadosť mesta Poltár o dotáciu na mzdy a prevádzku centra voľného času,
Slobody 2, Poltár pre deti s trvalým pobytom v obci Breznička
Mgr. Branislav Knechta, starosta predložil žiadosť mesta Poltár.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke schvaľuje Dotáciu na mzdy a prevádzku centra voľného času
pre deti s trvalým pobytom na území obce Breznička, ktoré v roku 2019 navštevujú CVČ,
Slobody 2, Poltár v sume 150 Eur, čo je 30 Eur na jedno dieťa
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč,
Mgr. Marta Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 5/ Odvolanie Pozemkového spoločenstva Cicvár Breznička voči Rozhodnutiu
č. 248/2019 (Daň z nehnuteľností)
Mgr. Branislav Knechta, starosta predložil odvolanie PS Cicvár Breznička, pretože žiadajú, aby sa
odvolanie prejednalo v obecnom zastupiteľstve. Ďalej uviedol, že nakoľko podali odvolanie, rieši sa
to cez obecný úrad a pozemkovému spoločenstvu, bola zaslaná výzva na doplnenie odvolania.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Brezničke berie na vedomie
a) Odvolanie Pozemkového spoločenstva CICVÁR Breznička, Breznička 288 voči Rozhodnutiu
č. 248/2019 na daň z nehnuteľností na rok 2019
b) Informáciu starostu obce o zaslaní výzvy Pozemkovému spoločenstvu Cicvár Breznička na
doplnenie odvolania o dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolania, v prípade, že na podanom
odvolaní bude naďalej trvať, vzhľadom na to, že obec o odvolaní nebude rozhodovať, ale odvolanie
postúpi odvolaciemu orgánu.

Návrh na úpravu sadzby dane z lesných pozemkov bude predmetom rokovania obecného
zastupiteľstva vo 4. štvrťroku 2019 pri určení sadzby miestnych daní a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020. V priebehu roku 2019 nie je možná úprava
stanovených sadzieb miestnych daní a miestneho poplatku.
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:

7 Jozef Hedvigy, Jana Kuklová, Igor Melicher, Peter Pagáč,
Mgr. Marta Porubiaková, Ján Prepelica, Peter Zavaterník
0
0

K bodu č. 6/ Rôzne
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že v rámci tohto bodu bude reagovať na dianie
z predchádzajúceho zastupiteľstva. Uviedol, že rokovací poriadok bol schválený tak, že obecné
zastupiteľstvo sa bude podľa zákona stretávať raz za tri mesiace, ale len z toho dôvodu, že ak niekto
bude maródiť a bude sa vedieť, že o dva mesiace a jeden týždeň už bude môcť prísť, alebo keď
bude vedieť, že príde nejaká zmluva a bude to treba schváliť o týždeň, po dvoch mesiacoch, tak aby
to nemusel robiť po dvoch mesiacoch a potom znova o týždeň, lebo to treba schváliť. Obecné
zastupiteľstvo sa vždy zíde a väčšinou ešte častejšie ako za dva mesiace, ale keď to nebude nutné,
aby sa nemuseli zísť len preto, že je to napísané v rokovacom poriadku a nie je taký vážny dôvod,
lebo vrtákov čo budú vykrikovať, že dva mesiace prešli a nebolo zastupiteľstvo je dosť. Čiže len to
je dôvod, nie to, že sa teraz nebudú stretávať. Konštatoval, že prešli štyri mesiace a už je tretie
zastupiteľstvo.
Uviedol, že na minulom zasadnutí OZ pani Košová povedala, že v komunitnom pláne je napísané,
že úplne absentuje komunikačný kanál medzi obcou a občanmi. Uviedol, že v našom komunitnom
pláne to nenašiel.
Na pripomienky pána Ivana Prepelicu ohľadne komunálnych volieb uviedol, že on ako prvý, aj
s pani Pauerovou upozorňovali, že dotyčná pani nemôže súčasne robiť poslankyňu aj učiteľku.
Uviedol, že to bol overovať aj v Lučenci, kde mu bolo povedané, že môže. Vysvetli, že zákon
hovorí, že funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce v ktorej je poslancom, ale
to neznamená, že nemôže kandidovať. Kandidovať môže každý čo spĺňa základné podmienky – má
potrebný vek, je bezúhonný, je občanom obce v ktorej kandiduje atď. , ale keď uspeje, musí sa
rozhodnúť či bude poslancom, alebo bude zamestnancom obce, na čo potom po zložení sľubu
vtedajšiu poslankyňu upozornil a vybrala si radšej zamestnanie ako funkciu poslanca. Ďalej uviedol,
že volebná komisia do toho nezasahuje, či ona môže kandidovať, alebo nemôže.
Igor Melicher, poslanec uviedol, že by uvítal, keby starosta poslancov po klube starostov, ktorý
býva 1x mesačne zvolal a v krátkosti ich informoval o tom čo sa prejednávalo. Opýtal sa, čo je
nové ohľadne kompostérov.
Starosta odpovedal, že o podstatných veciach z klubu starostov poslancov informuje. Ďalej uviedol,
že kompostéry by sa mali do 15. mája porozvážať po obciach.
Peter Zavaterník, poslanec sa opýtal, či sa niečo rieši so železnicami.
Starosta odpovedal, že sa majú zastaviť keď budú robiť priecestia, čo bude okolo 20. mája, taká
bola dohoda.
Jana Kuklová, poslankyňa sa opýtala, či by nebolo možné na križovatke v novej časti obce
umiestniť „STOP-ku“.
Starosta odpovedal, že keby po dedine rozmiestnili STOP-ky, museli by stáť na každom kroku.
Uviedol, že vodiči majú dodržiavať tridsiatku.

Jozef Hedvigy, zástupca starostu uviedol, že zistil kto bol vodič vozidla, ktoré nahlásil Ing. Ján
Gábor, nebol to občan našej obce. Uviedol, že to vyriešil, dotyčný to už viac neurobí.
Peter Pagáč, poslanec uviedol, že Ing. Ján Gábor už tri krát verejne obvinil organizátorov
Breznického behu, že bola porušená ústava, ale nepovedal nič konkrétne, žiadal o prešetrenie účtu.
Opýtal sa hlavného kontrolóra či sa na to pozrel a či zistil nejakú chybu.
JUDr. Július Slavkovský, hlavný kontrolór uviedol, že vykonal kontrolu všetkých dotácií
poskytnutý z rozpočtu obce za rok 2018. Správu o kontrole predloží na najbližšom zastupiteľstve.
Uviedol, že dotácia na Breznický beh bola súčasťou celkovej dotácie pre Telovýchovnú jednotu
a z vyúčtovania nezistil absolútne žiadne pochybenia, pretože dotácia sa poskytuje v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo dodržané. Ďalej uviedol, že dotácia bola daná
uznesením zastupiteľstva. Informoval, že na Breznický beh bola poskytnutá dotácia 1000 Eur,
zúčtovaných bolo 1001,41 Eur. Vyúčtovanie sa delí na štyri časti a to odmeny pre súťažiacich
240 Eur, propagačné materiály pre súťažiacich 418,08 Eur, propagačné materiály podujatia
196,62 Eur a občerstvenie pre účastníkov 146,71 Eur. Každá z týchto súm bola podložená buď
bločkom, faktúrou s adekvátnym dátumom. Uviedol, že pri vyúčtovaní dotácie na Breznický beh
nezistil pochybenia, ale pochybenia nezistil ani pri vyúčtovaní žiadnej z dotácií, ktoré boli
poskytnuté z rozpočtu obce s tým, že k niektorým má len technické poznámky, ktoré budú uvedené
v správe. Uviedol, že zásadné pochybenia nezistil v ničom.
Peter Pagáč, poslanec uviedol, že je škoda, že to nepočul Ing. Gábor, ktorý má nejaký problém, ale
nepovedal konkrétne aký. Organizátori podujatia sa snažia, nemajú za to nič a Ing. Gábor sa takto
na nich vyjadruje. Žiada, aby sa Ing. Ján Gábor verejne ospravedlnil. Ak sa neospravedlní, Peter
Pagáč ako hlavný organizátor a riaditeľ toho podujatia končí. Organizátor bude, ale takto nie. Ďalej
uviedol, že na zasadnutí sú prítomní ľudia, ktorí môžu povedať koľko času tam zabili. Nikto
nedostal žiadnu finančnú náhradu. Aj organizátori Majálesu by vedeli povedať aké je to ťažké, že
musíte behať, prosiť sa ľuďom, získavať sponzorov a Ing. Gábor má pripravenú celú stranu
pripomienok, ktoré chce prednášať a nič konkrétne nepovie.
Keďže poslanci nemali viac pripomienok Mgr. Branislav Knechta, starosta požiadal občanov, aby
predniesli svoje pripomienky.
Ivan Prepelica oslovil hlavného kontrolóra, aby do budúcej schôdze zistil ako sa v obci vyberajú
dane z nehnuteľností za štyri uplynulé roky - koľko sa malo vybrať a koľko sa vybralo, pretože ak
nebude platiť každý občan tak ako má, tak ani on nebude platiť a bude každému občanovi
rozprávať, aby neplatil. Nieže sa to zamlčí, alebo sa s tým niečo urobí. Ďalej uviedol, že chce, aby
občania boli informovaní o vyúčtovaní poskytnutých dotácií, ako sa použili poskytnuté peniaze
Telovýchovnej jednote a každému kto dostal dotáciu od obce. Uviedol, že starostu ešte nepočul
verejne povedať, ako sa robí s peniazmi. Ďalej uviedol, že ohľadne volieb poukazoval len na to, že
volebná komisia nemala takéhoto kandidáta pripustiť k voľbám, lebo zákon o obecnom zriadení
hovorí, že zamestnanec obecného úradu nesmie kandidovať. Uviedol, že ľudí vo volebnej komisii
majú zaškoliť tí, čo riadia obec.
Beáta Ujpálová uviedla, že poslankyňa, ktorá sa vzdala, odobrala hlasy ostatným poslancom, či to
nebola taktika. Konštatovala, že jej hlasy mohli byť rozdelené inak.
Igor Melicher, poslanec uviedol, že ona môže kandidovať, ale keď sa dostane za poslankyňu, tak
musí dať výpoveď. Keby bola dala výpoveď, tak by mohla robiť poslankyňu, lenže je ďalej
zamestnankyňou.
Mgr. Monika Košová uviedla, že nie len poslanci chcú vedieť čo sa deje, ale aj občania. Požiadala
starostu, aby občanov oboznámil čo sa v obci spravilo v tomto volebnom období, či boli nejaké
projekty, alebo či sa niečo pripravuje.
Starosta odpovedal, že jej nijaké správy podávať nebude.
Mgr. Košová uviedla, že nechce správu, chce len vedieť či sa niečo robí, či beží nejaký projekt.
Starosta odpovedal, že beží. Mgr. Košovej povedal, aby podala písomnú žiadosť a on odpovie.
Uviedol, že nebude na položenú otázku z brucha sypať informácie. Ďalej uviedol, že podal projekt

na obecný rozhlas, kde bolo schválených 7000 eur. Na vybavenie zberného dvora bolo schválených
25.000 eur - bolo to schválené radou akčného plánu. Informoval, že na zberný dvor je potrebné
vytvoriť jedno pracovné miesto na štyri roky a je otázka, či sa toto miesto bude dať obsadiť cez
úrad práce – cez projekty, pokiaľ nie, tak peniaze pravdepodobne nemôžeme prijať, pretože
pracovné miesto nás vyjde viac ako dotácia. CPK Poltár túto otázku zisťuje. Ľudia ohľadne toho
miesta sa môžu meniť. Ďalej uviedol, že bol podaný projekt na zateplenie školy, podal projekt na
natur-fitnes, čo by malo byť vedľa multifunkčného ihriska a na rozšírenie detského ihriska z toho
istého programu ako je multifunkčné ihrisko.
Mgr. Košová uviedla, že videla betónové kocky kolo ihriska, konštatovala, že sa asi niečo ide robiť.
Starosta odpovedal, že v tejto obci sa každý deň niečo robí. Každý vidí, že sa tam idú klásť kocky.
Igor Melicher, poslanec pozval občanov a poslancov na slávnostné otvorenie multifunkčného
ihriska dňa 11. mája na ktoré prijal pozvanie nový minister financií a príde aj jeho syn Igor, ktorý
kandiduje do Európskeho parlamentu.
Mgr. Monika Košová sa opýtala starostu či sa pozrel na projekt ohľadne WIFI.
Mgr. Branislav Knechta, starosta odpovedal, že sa pozrel, ale to nechce, pretože nám teraz po obci
ťahajú optické káble a vrámci toho dostaneme pripojenie na internet na obecné budovy zdarma
a ešte sa dohodli, že ako bonus bude WIFI na multifunkčnom ihrisku, takže nevie kde ešte by mala
byť WIFI, aby sa on s tým zaoberal. Ďalej uviedol, že to, že je WIFI zadarmo je veľmi skresľujúce,
pretože zadarmo je len hárdver – ruter, ktorý dajú, ale internetové pripojenie sa musí platiť a podľa
informácií ktoré má, jedno pripojené miesto je 60 eur mesačne. Ďalej uviedol, že nerád vidí keď sú
deti vkuse na mobiloch.
Mgr. Monika Košová uviedla, že minule jej starosta zrátal daň z nehnuteľností s poplatkom za
komunálny odpad. Uviedla, že daň z nehnuteľností narástla trojnásobne, čiže o 200 %. Opýtala sa
na dôvod prečo sa zvýšili dane. Ďalej uviedla, že dokonca daň za psa išla pred dvomi rokmi hore zo
4 eur na 6 eur.
Iveta Pauerová, zamestnankyňa obce uviedla, že daň za psa nešla hore. Uviedla, že daň sa platí za
psa staršieho ako 6 mesiacov. Mohlo ísť o alikvótnu časť, keď bol pes prihlásený v priebehu roka,
po dovŕšení šiestich mesiacov.
Mgr. Košová uviedla, že dôchodcovia nad 62 rokov a bývajú samy majú 50% zľavy. Konštatovala,
že u nás nemá zľavu nikto, ani na psa. Uviedla, že nevie kto to vyratúval tieto dane a podľa čoho to
vyratúval, že išli tak hore.
Ivan Prepelica uviedol, že dane schvaľujú poslanci.
Mgr. Branislav Knechta, starosta uviedol, že si myslel, že to Košová minule pochopila, veď bolo
vyrátané o koľko viacej bude platiť.
Mgr. Košová uviedla, aby starosta nemiešal hrušky s jablkami. Komunálny odpad je jedno a daň
z nehnuteľností je druhé. Konštatovala, že za to, že separuje komunálny odpad by mala platiť
menej. Uviedla, že v druhých obciach je to tak, že čím viac je vyseparované, tak tým sa platí menej,
napríklad v Uhorskom.
Starosta uviedol, že sú aj obce kde platia viacej.
Mgr. Monika Košová uviedla, že ona sa pýta, že prečo my platíme toľko, prečo išla daň o 200%
hore.
Ivan Prepelica uviedol, že starostovi treba kúpiť nový motor.
Starosta uviedol, že to Košovej minule vysvetlil, ale keď si to nepamätá tak...
Mgr. Košová uviedla, že si to pamätá, ale vtedy nevedela o čom jej hovorí, lebo jej zrátal dokopy
daň z nehnuteľností a komunálny odpad a výsledok bol 5 eur. Uviedla, že na jednom výmere je 0,15
a na ďalšom 0,05.
Starosta odpovedal, že v konečnom dôsledku nestratila a obec na tom získa.
Mgr. Košová sa opýtala, že čím nestratila. Uviedla, že za nehnuteľnosť platí viacej.
Starosta uviedol, že stratila 5 eur. Ďalej uviedol, že dane kľudne od budúceho roku vráti tak ako

boli, ale Košová bude chodiť po blate, pretože jej minule povedal, že tým získame 25 tisíc.
Mgr. Košová sa opýtala, či má chodiť po blate preto, lebo nechce platiť takéto dane. Ďalej uviedla,
že sa to netýka len jej. Konštatovala, že na cesty sa zobral úver vyše 100 tisíc a jej starosta povie,
aby zháňala peniaze.
Beáta Ujpálová uviedla, že starosta s Košovou by sa mali zmieriť, mali by si podať ruky. Starosta
jej dá spraviť cestu a ona mu bude platiť dane.
Starosta uviedol, že robí všetko pre to, aby mali cestu urobenú.
Ivan Prepelica navrhol, aby bol v rámci investičných akcií vybudovaný chodník na Mládzovskej
ceste. Konštatoval, že tadiaľ chodí najviac ľudí – na obecný úrad, do obchodu, do kostola a na
cintorín. Uviedol, že keď sa pri chodcovi stretávajú dve autá, musí utekať do járku, lebo je mŕtvy.
Ohrozuje to životy.
Peter Zavaterník, poslanec uviedol, že občania chcú cesty. Povedal Prepelicovi, aby sa opýtal Jozefa
Stašáka a Moniky Košovej čo je pre nich podstatné, či chodník, alebo cesta. Ďalej uviedol, že stará
Breznička nemá ani jednu cestu.
Ivan Prepelica uviedol, že cesta okolo Šaňa Slavkovského sa robila spolu s cestou k domu smútku,
ale keď tam stojí voda a chodia tadiaľ autá, tak sa vybíja, všetko sa vyláme, lebo občania si zdvihli
záhrady, aby mohli sadiť.
Marián Melo uviedol, že Ivan Prepelica na tej ceste dávno nebol, keď vraví takéto veci.
Keďže viac bodov programu nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Branislav Knechta
starosta obce

I. overovateľ
Jozef Hedvigy, zástupca starostu

II. overovateľ
Peter Pagáč, poslanec OZ

