
Z Á P I S N I C A  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 22.11.2022 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

Poslanci:        Emília Balogová, Ivana Balogová, Lenka Balogová, Martina Balogová, 

Ružena Balogová, Jana Horňáková, Marcela Horňáková 

Neprítomní:   

Ďalší prítomní:   Mgr. Patrícia Tižová – zapisovateľka 

   Roman Balog – predseda miestnej volebnej komisie 

   Ján Serbák 

   Jozef Balog 

   Gejza Holub 

   Lukáš Gadžo 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení  zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva  

4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástupe náhradníka poslanca 

obecného zastupiteľstva 

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom   

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

7. Vystúpenie starostu  

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

10. Poverenie zástupcu starostu obce  

11. Určenie sobášiacich  

12. Určenie poslancov disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce 

13. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

a) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

b) Komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností 

14. Určenie platu starostu obce  

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

 

 

 



K bodu 1. Otvorenie 

  

Po štátnej hymne SR doterajší starosta obce otvoril a viedol zasadnutie ustanovujúce 

obecného zastupiteľstva, privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zároveň 

skonštatoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva sú prítomní 7 novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva a zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko  je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov. Po otvorení ustanovujúceho zasadnutia OZ doterajší starosta oboznámil prítomných                  

s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Uznesenie č.   5.1 /2022:   

 Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Konštatuje: 

1. že zasadanie obecného zastupiteľstva v Úbreži bolo zvolané v súlade s § 12 ods. l zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho  

poriadku, 

2.   že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná 

      väčšina poslancov (viď. prezenčná listina). 

 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

 

Starosta obce navrhol overovateľov zápisnice v nasledujúcom zložení: 

 

Overovatelia:   Ružena Balogová, Lenka Balogová 

  

Zapisovateľka:           Mgr. Patrícia Tižová 

 

Proti zloženiu  určeniu overovateľov a zapisovateľky nepredniesol námietky žiaden poslanec.  

 

 

K bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva                                

a odovzdanie osvedčení  zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva  

 

Predkladá: Roman Balog – predseda miestnej volebnej komisie 

 

Starosta požiada predsedu miestnej volebnej komisie Romana Baloga, aby informoval                    
o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.  

 

„Vážený pán starosta, vážení prítomní,  

pred odovzdaním osvedčení o zvolení starostu obce Úbrež a poslancov Obecného zastupiteľstva vás  

chcem informovať o priebehu volieb do orgánov samosprávy Obce Úbrež, tak ako ich zaznamenala 

miestna volebná komisia. V úvode dovoľte uviesť niekoľko základných faktov. Na základe 

rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Úbreži sa v obci volilo 7 poslancov vo volebnom obvode 

obce Úbrež. Vo volebný deň bolo vo voličských zoznamoch zapísaných 749 voličov. Účasť voličov, 

ktorí sa zúčastnili volieb a odovzdali obálku bola 319, čiže účasť bola 42,6%.  

O post starostu Obce Úbrež sa uchádzali 2 kandidáti – Arpád Balog za politickú stranu 

SMER sociálna demokracia a Ing. Martin Hvižďak – za politické hnutie SME RODINA. Za 

starostu obce bol zvolený Ing. Martin Hvižďak (SME RODINA), za ktorého hlasovalo 266 voličov 



z 308 platných odovzdaných hlasov, čo je 86,4%. Druhý kandidát na starostu Arpád Balog dostal 42 

platných voličských hlasov.  

O post poslanca Obecného zastupiteľstva sa uchádzalo 9 kandidátov. Počet platných 

odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby Obecného zastupiteľstva bol 243. Za poslancov 

Obecného zastupiteľstva boli zvolení:  

Ružena Balogová (KDH) 160 hlasov,  

Lenka Balogová (SNS) 147 hlasov,  

Martina Balogová (Dobrá voľba a Umiernení) 133 hlasov,  

Ivana Balogová (Hlas-SD) 132 hlasov,  

Veronika Goroľová (SME RODINA) 132 hlasov,  

Emília Balogová (SaS) 129 hlasov,  

Jana Horňáková (SME RODINA) 124 hlasov.  

Neúspešnými kandidátmi na poslanca boli Marcela Horňáková (KDH) 102 hlasov a Karolis Želvys 

(SRDCE-SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA-strana vlastencov) 101 hlasov.“ 

 

 

Uznesenie č.   5.2/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie 
oznámenie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.  

 

                                                          

K bodu 4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástupe 

náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Predkladá: Roman Balog – predseda miestnej volebnej komisie 

 

 „Vážení prítomní, 

dovoľte mi oznámiť, že dňa 16.11.2022 sa písomne vzdala svojho mandátu novozvolená 

poslankyňa do obecného zastupiteľstva obce Úbrež – p. Veronika Goroľová. V tejto súvislosti Vám 

oznamujem nástup náhradníka s najvyšším počtom voličských hlasov. Mandát poslankyne do 

obecného zastupiteľstva obce týmto získala p. Marcela Horňáková.“  

Predseda komisie odovzdal novozvoleným poslancom a starostovi obce osvedčenia 

o zvolení.  

Roman Balog poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizačnom zabezpečení 

a samotnom priebehu komunálnych volieb za ich prácu volebných komisií, za ich náročnú prácu                 

a zabezpečenie zákonností volieb v obci Úbrež. Záverom zablahoželal k zvoleniu pánovi starostovi 

ako aj novozvoleným poslancom a poprial im veľa úspechov v nasledujúcej štvorročnej práci.  

 

 

Uznesenie č.  5.3/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona písm. i) č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie 
písomné vzdanie sa mandátu novozvolenej poslankyne obecného zastupiteľstva obce Úbrež, 

Veroniky Goroľovej, zo dňa 16.11.2022, a nástup náhradníčky poslankyne obecného zastupiteľstva 

Marcely Horňákovej.   

 

 



K bodu 5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom   

 

Zvolený starosta obce zložil sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem 

riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone 

svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Novozvolený 

starosta po prečítaní sľubu potvrdil zloženie sľubu svojim podpisom pod text sľubu napísaný na 

osobitnom liste. 

 

Uznesenie č.  5.4/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Konštatuje 
že novozvolený starosta obce Ing. Martin Hvižďak zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce. 

 

 

K bodu  6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce sa ujal vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne novozvolení 

poslanci prečítali znenie sľubu poslanca, ktoré znel:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, pod ktorým je 

uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí. 

 

 

Uznesenie č.   5.5/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Konštatuje 
že, zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva zložili zvolení poslanci 

obecného zastupiteľstva:  

1. Emília Balogová 

2. Ivana Balogová 

3. Lenka Balogová 

4. Martina Balogová 

5. Ružena Balogová 

6. Jana Horňáková 

7. Marcela Horňáková 

 

K bodu  7. Vystúpenie starostu  

 

 Starosta obce predniesol prítomným príhovor.  

 

 

 



K bodu 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

„Vážení prítomní, vážené obecné zastupiteľstvo, môžem konštatovať, že starosta a všetci zvolení 

poslanci si prevzali osvedčenie o zvolení a predpísaným spôsobom zložili sľub. Na ustanovujúcom 

zasadnutí OZ je prítomných 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Rokovanie OZ sa 

riadi zákonom o obecnom zriadení, rokovacím poriadkom OZ . Podľa platného rokovacieho poriadku je 

na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Pristúpime                         

k hlasovaniu o programe dnešného OZ . V zmysle § 12 ods.5 zákona o obecnom zriadení dávam 

hlasovať o programe OZ, ktorý dostali poslanci v súlade s rokovacím poriadkom v písomnej podobe, 

a ktorý bol zverejnený na web stránke obce a úradnej tabuli obce Úbrež.“ Starosta skonštatuje, že 

program ustanovujúceho zastupiteľstva bol schválený. 

 

Uznesenie č.   5.6/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

program rokovania obecného zastupiteľstva v predloženom znení.  
 

 

Hlasovanie:       za: 7 – Balogová E., Balogová I., Balogová L., Balogová M., Balogová R., Horňáková J., 

 Horňáková M. 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 0  

  

K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať                       

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Starosta obce v rámci tohto bodu navrhol poslankyňu Emíliu Balogovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v  prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 

piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom starostu obce. 

 

Uznesenie č.   5.7/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Poveruje 

poslankyňu  Emíliu Balogovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva              

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

Hlasovanie:       za: 7 – Balogová E., Balogová I., Balogová L., Balogová M., Balogová R., Horňáková J., 

 Horňáková M. 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 0  



K bodu 10. Poverenie zástupcu starostu obce  

 

 Starosta obce v rámci tohto bodu poveril poslankyňu Ruženu Balogovú za zástupkyňu starostu. 

Uviedol, že poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa 

vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom v zmysle platných Zásad o odmeňovania 

poslancov OZ. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom starostu obce. 

 

 Uznesenie č.   5.8/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Poveruje 

poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce Úbrež, Ruženu Balogovú, výkonom kompetencií 

zástupkyne starostu obce Úbrež v rozsahu určenom v písomnom poverení starostom obce Úbrež zo dňa 

22.11.2022. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena 

podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom v zmysle platných Zásad 

o odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie:       za: 7 – Balogová E., Balogová I., Balogová L., Balogová M., Balogová R., Horňáková J., 

 Horňáková M. 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 0  

 

K bodu 11. Určenie sobášiacich  

 

 Starosta obce navrhol určenie za sobášiacich p. Janu Horňákovú a Ivanu Balogovú a za sobášne 

dni ktorýkoľvek deň v kalendárnom týždni. Uviedol, že poslancovi, ktorý vykonáva funkciu 

sobášiaceho podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, patrí odmena v zmysle platných Zásad 

o odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva za každé vyhlásenie o uzavretí manželstva, ktoré 

pred ním snúbenci urobia. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom starostu obce. 

 

Uznesenie č.   5.9/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Určuje 

sobášiacich: Janu Horňákovú a Ivanu Balogovú a za sobášne dni ktorýkoľvek deň 

v kalendárnom týždni. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho podľa § 4 ods. 1 zákona č. 

36/2005 Z. z. o rodine, patrí odmena v zmysle platných Zásad o odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva za každé vyhlásenie o uzavretí manželstva, ktoré pred ním snúbenci urobia. 

 

Hlasovanie:       za: 7 – Balogová E., Balogová I., Balogová L., Balogová M., Balogová R., Horňáková J., 

 Horňáková M. 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 0  

 



K bodu 12. Určenie poslancov disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce 

 

 Starosta obce navrhol určenie poslancov disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu 

obce, a to p. Ruženu Balogovú a Marcelu Horňákovú. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom starostu 

obce. 

 

Uznesenie č.   5.10/2022 : 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Určuje 

za poslancov disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce Ruženu Balogovú 

a Marcelu Horňákovú. 

 

Hlasovanie:       za: 7 – Balogová E., Balogová I., Balogová L., Balogová M., Balogová R., Horňáková J., 

 Horňáková M. 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 0  

 

K bodu 13. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

 Starosta obce uviedol, že členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. 

Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí 

poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia                       

a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Starosta obce  

navrhol predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov p. 

Ruženu Balogovú (KDH). Za členov starosta obce navrhol v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

poslancov - Lenka Balogová (SNS), Martina Balogová (Dobrá voľba a umiernení), Ivana Balogová 

(Hlas – SD), Emília Balogová (SaS) a Jana Horňáková (Sme rodina). Poslanci jednohlasne súhlasili 

s návrhom starostu obce. 

 

Uznesenie č.   5.11/2022 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. a v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. b) zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
 

zriaďuje  

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

volí  

a) predsedu komisie: Ruženu Balogovú (Kresťanskodemokratické hnutie)  

b) členov komisie – poslancov:  

1. Emília Balogová (Sloboda a Solidarita) 

2. Ivana Balogová (HLAS – sociálna demokracia) 

3. Lenka Balogová (Slovenská národná strana) 

4. Martina Balogová (Dobrá voľba a Umiernení) 

5. Jana Horňáková (SME RODINA) 

 



 
Hlasovanie:       za: 7 – Balogová E., Balogová I., Balogová L., Balogová M., Balogová R., Horňáková J., 

 Horňáková M. 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 0  

 

K bodu 13. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

Komisie pre verejný poriadok a riešenie sťažností 

 

Starosta obce  navrhol predsedu Komisie pre verejný poriadok a riešenie sťažností p. Emíliu 

Balogovú a členov komisie všetkých poslancov OZ - Ruženu Balogovú, Lenku Balogovú, Ivanu 

Balogovú, Martinu Balogovú, Janu Horňákovú a Marcelu Horňákovú. Poslanci jednohlasne súhlasili 

s návrhom starostu obce. 

 

Uznesenie č.   5.12/2022 : 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

zriaďuje 

Komisiu pre verejný poriadok a riešenie sťažností 

 

určuje  

 náplň práce komisie, a to prejednávanie sťažností a podnetov občanov obce Úbrež 

 

volí 

a) predsedu komisie: Emíliu Balogovú 

b) členov komisie – poslancov:  

1. Ivana Balogová 

2. Lenka Balogová 

3. Martina Balogová 

4. Ružena Balogová 

5. Jana Horňáková 

6. Marcela Horňáková 

 
Hlasovanie:       za: 7 – Balogová E., Balogová I., Balogová L., Balogová M., Balogová R., Horňáková J., 

 Horňáková M. 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 0  

 

K bodu 14. Určenie platu starostu obce  

 

 Starosta obce uviedol, že rozsah funkcie starostu a výška platu starostu na aktuálne 

funkčné obdobie boli schválené OZ dňa 27.07.2022 uznesení obecného zastupiteľstva č. 3.3/2022. 

 

Uznesenie č.   5.12/2022 : 

Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 



určuje 

rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný pracovný 

úväzok a súčasne určuje plat starostu obce na funkčné obdobie 2022 – 2026 v zmysle zákona NR 

SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí                                  

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo výške 2,20-násobku priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
Hlasovanie:       za: 7 – Balogová E., Balogová I., Balogová L., Balogová M., Balogová R., Horňáková J., 

 Horňáková M. 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 0  

 

K bodu 18. Diskusia 

 

 V rámci tohto bodu neboli prednesené žiadne prejavy, podnety, návrhy alebo pripomienky.  

 

K bodu 18. Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala:   Mgr. Patrícia Tižová                      

 

 

 

 

 

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

                                                                              Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                              starosta obce 

 

 

Overovatelia:  Ružena Balogová   ........................................ 

   Lenka Balogová   ........................................ 


