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             OBEC RAJECKÁ LESNÁ 
           Rajecká Lesná 82, 013 15  Rajecká Lesná, Slovenská republika 
 

 

Z Á P I S N I C A 
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Rajecká Lesná 

konaného dňa 10. 02. 2023 o 18:00 h v priestoroch Obecného úradu v Rajeckej Lesnej 

 

 

Prítomní: zástupca starostu obce: Pavol Vričan 

 

poslanci:   Mgr. Blanka Husárová  

Mária Kamenská 

Peter Lietavec 

Miroslav Majbík –  19:00 

Milan Poljaček  

Róbert Šustek 

Mgr. Katarína Vencelová  

 

ďalší prítomní: Daniela Pekarová (zapisovateľka, účtovníčka obce)  

  

neprítomní:  Ing. Jana Nemčeková – zdravotné dôvody 

Marta Janigová (hlavná kontrolórka) - PN 

 

 

K bodu č. 1  

Otvorenie zasadnutia. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu, pán Pavol Vričan, ktorý oznámil, 

že na základe prezenčnej listiny je na zastupiteľstve prítomných 7 poslancov a OZ je 

uznášaniaschopné a spôsobilé rokovať. 

 

 
K bodu č. 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

Prednášajúci v zmysle rokovacieho poriadku určil za zapisovateľku p. Danielu Pekarovú – 

účtovníčku obce a za overovateľov zápisnice p. poslankyňu Máriu Kamenskú a p. poslanca 

Róberta Šusteka. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v zn. n. p. schvaľuje: 

za zapisovateľku určuje p. Danielu Pekarovú – účtovníčku obce  

za overovateľov zápisnice p. poslankyňu Máriu Kamenskú a p. poslanca Róberta Šusteka. 
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HLASOVANIE:   

ZA: 7 

Mgr. Blanka Husárová, Mária Kamenská, Peter Lietavec, Milan Poljaček, 

Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Pavol Vričan  

PROTI: 0   

ZDRŽALI SA: 0   

NEPRÍTOMNÍ: 2 Miroslav Majbík, Ing. Jana Nemčeková  

NEHLASOVALI: 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 4 a viac 

 

 

K bodu č. 3 

Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia. 

Zastupiteľstvo bolo zvolané e-mailovou pozvánkou na deň 10. 02. 2023 o 18:00 hodine do 

priestorov obecného úradu v Rajeckej Lesnej. Súčasťou pozvánky bol aj návrh programu, ktorý 

obsahoval 11 bodov. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch zasadnutia. 

4. Kontrola plnenia uznesení. 

5. Úprava rozpočtu – 14. zmena rozpočtu k 31. 12. 2022. 

6. Použitie rezervného fondu. 

7. Schválenie členských príspevkov na rok 2023. 

8. Žiadosť č. 56/2023 o poskytnutie finančného príspevku a priestorov Domu kultúry na 

podujatie „Fašiangové folklórne slávnosti“. 

9. Žiadosť č. 979/2022. 

10. Diskusia. 

11. Záver. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje program svojho zasadnutia 10. 02. 2023 

v navrhovanom znení. 

 

HLASOVANIE:   

ZA: 7 

Mgr. Blanka Husárová, Mária Kamenská, Peter Lietavec, Milan Poljaček, 

Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Pavol Vričan  

PROTI: 0   

ZDRŽALI SA: 0   

NEPRÍTOMNÍ: 2 Miroslav Majbík, Ing. Jana Nemčeková  

NEHLASOVALI: 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 4 a viac 
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K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesení. 

Predsedajúci ospravedlnil neprítomnosť hlavnej kontrolórky obce z dôvodu práceneschopnosti. 

Hlavná kontrolórka poslala správu z kontroly, v ktorej uviedla, že k termínu konania kontroly 

z plnenia uznesení z 2. riadneho zasadnutia OZ sú uznesenia č. 11 – 26 splnené.  
Nikto nepripomienkoval správu. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Rajeckej Lesnej. 

 

K bodu č. 5 

Úprava rozpočtu – 14. zmena rozpočtu k 31. 12. 2022. 

Poslanci prevzali e-mailom podklady k 14. zmene rozpočtu, ktorých súčasťou bola aj dôvodová 

správa. Predsedajúci odovzdal slovo účtovníčke obce, p. Daniele Pekarovej, ktorá uviedla, že 

14. zmena rozpočtu bola vykonaná k 31. 12. 2022 zástupcom starostu obce.  

V príjmovej časti v bežných príjmoch boli zaradené nasledovné zmeny:  

• finančné prostriedky z výberu daní z pozemkov, zo stavieb, 

• finančné prostriedky z výberu poplatku za KO, 

• finančné prostriedky z prenajatých pozemkov, 

• finančné prostriedky z výberu ostatných poplatkov, 

• finančné prostriedky z výberu poplatkov za MŠ, 

• finančné prostriedky z vratiek, 

• finančné prostriedky z dotácie na voľby, 

• finančné prostriedky z dotácie na matriku (preplatenie odmeny + odvodov), 

• finančné prostriedky na normatív do ZŠ, 

• finančné prostriedky určené do ZŠ pre deti z Ukrajiny. 

 

Vo výdavkovej časti v bežných výdavkoch boli vykonané zmeny:  

• medzipoložkové presuny (napr. telekomunikačné služby na komunikačnú 

infraštruktúru). 

Všetky medzipoložkové presuny boli vykonané z dôvodu, že v rozpočte nemôže byť 

záporné čerpanie, tzn. nemôže byť viac čerpané ako bolo schválené v rozpočte. 

Z položiek, na ktorých sa vyčerpalo menej sa presunulo na položky, kde bolo 

čerpané viac, ako bolo schválené. 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. berie na 

vedomie 14. zmenu rozpočtu – vykonanú zástupcom starostu obce Rajecká Lesná dňa 31. 12. 

2022. 

 

K bodu č. 6 

Použitie rezervného fondu. 

Predsedajúci oboznámil poslancov o návrhu na čerpanie rezervného fondu.  

Návrh na čerpanie rezervného fondu bol v súvislosti s rekonštrukciou, ktorá v januári prebehla 

na dome smútku, kde bola nevyhnutná oprava podašia. Cena prác bola vo výške 3 641,20 €, 

k čomu treba prirátať ešte OSB dosky, ktorých cena bola 400,00 € a svetiel, na ktorých dodávku 
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v súčasnosti obec čaká vo výške 538,03 €. Celková cena navrhovaná na schválenie predstavuje 

sumu 4 579,23 €.   

 

K 31. 01. 2023 je na účet rezervného fondu 147 221,15 €. Z toho v roku 2022 sa schválilo 

čerpanie vo výške 121 000,00 € (chodník pri ceste 106 000,00 € a elektronická úradná tabuľa 

15 000,00 €); toto čerpanie bude potrebné opätovne schváliť. Ak odrátame navrhované čerpanie 

z roku 2022 ostane k dispozícií 26 221,15 €.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

a) schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 4 579,23 €  

  - rekonštrukcia domu smútku    4 579,23 €,      

b) schvaľuje zmenu rozpočtu zo dňa 10. 02. 2023. 

 

HLASOVANIE:   

ZA: 7 

Mgr. Blanka Husárová, Mária Kamenská, Peter Lietavec, Milan Poljaček, 

Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Pavol Vričan  

PROTI: 0   

ZDRŽALI SA: 0   

NEPRÍTOMNÍ: 2 Miroslav Majbík, Ing. Jana Nemčeková  

NEHLASOVALI: 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 4 a viac 

 
K bodu č. 7 

Schválenie členských príspevkov na rok 2023. 

V tomto bode zástupca starostu obce informoval poslancov o úhrade členských príspevkov pre 

združenia ZMO, ZMOS, Región Beskydy, MAS RD, OOCR, RVC Martin a Združenie zborov 

pre OZ Človek človeku v SR.  

Účtovníčka obce uviedla, že členské za rok 2022 bolo vo výške 5 306,89 €.  

ZMO - Združenie miest a obcí Rajecká dolina – 150,00 €,   

ZO RD - Združenie obcí Rajecká dolina (zberný dvor) – 3 082,50 €,   

ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska – 220,70 €,   

Región Beskydy – 119,30 €,   

MAS - Miestna akčná skupina Rajecká dolina – 888,75 €,   

OOCR - Oblastná organizácia cestovného ruchu – 613,50 €,   

RVC Martin – 152,78 €,   

Združenie zborov pre OZ Človek človeku v SR – 79,36 €. 

 

Pán poslanec Lietavec, sa opýtal na feedback ohľadom platenia členských príspevkov, či to má 

zmysel a význam pre obec.  

Predsedajúci uviedol, že na základe stretnutia s primátormi a starostami ohľadom Skládky 

odpadov (Šuja) bude sa uzatvárať. V súčasnosti sa pracuje na vyhotovení diela, vyhotovenie 

kazety, podľa platných noriem. Ďalší náklad bude na nákup smetiarskeho vozidla, zámer je 

taký, aby obce, ktoré sú v združení mohli vyvážať odpady samé. Cena na auto, ktoré pokryje 

obce v združené je cca 180 000,00 €. Všetky nádoby, ktoré sa používajú v našom regióne. 

Odhadovaná doba využiteľnosti skládky je v rozpätí 10 – 20 rokov. 
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Ďalej uviedol, spoluprácu s OOCR, ktorá nám doručila cyklo-mapu a tabuľu ohľadom cyklo-

trasy, ktorá vedie Rajeckou dolinou, vrátane našej obce.  

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje zaplatenie členského príspevku na rok 2023 jednotlivým 

združeniam. 

 

HLASOVANIE:   

ZA: 7 

Mgr. Blanka Husárová, Mária Kamenská, Peter Lietavec, Milan Poljaček, 

Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Pavol Vričan  

PROTI: 0   

ZDRŽALI SA: 0   

NEPRÍTOMNÍ: 2 Miroslav Majbík, Ing. Jana Nemčeková  

NEHLASOVALI: 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 4 a viac 

 

Na stretnutie prišli zástupcovia fašiangárov, Rastislav Sčibráni a Matej Zvrškovec o 18:35.  

 

 

K bodu č. 8 

Žiadosť č. 56/2023 o poskytnutie finančného príspevku a priestorov Domu kultúry na 

podujatie „Fašiangové folklórne slávnosti“. 

Predmetná žiadosť bola poslancom doručená ako príloha pozvánky na zasadnutie OZ. 

Predsedajúci uviedol, že zástupca fašiagárov, Matej Zvrškovec, žiada o poskytnutie finančného 

príspevku na podujatie „Fašiangové folklórne slávnosti“ vo výške 1 400,00 €. Predmetný 

príspevok bude použitý na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením podujatia (napr. 

zabezpečenie živej hudby, výzdoba sály a pod.).   

Poslanci sa zhodli, že podporia iniciatívu mladých ľudí na zachovanie tradícií, avšak 1 400,00 

€ je veľa, pričom obec zabezpečila aj ušitie nových krojových (gazdovských) nohavíc (1ks) pre 

fašiangárov. Zároveň poslanci skonštatovali, že ceny tovarov a služieb vzrástli a po zohľadnení 

všetkých skutočností navrhli výšku príspevku v sume 1 000,00 €.   

Poslanci sa zhodli, že priestory Domu kultúry poskytnú bezplatne. Predsedajúci prítomných 

oboznámil o tom, že za bezplatné poskytnutie priestorov očakáva vrátenie v stave v akom budú 

odovzdané. Zároveň podotkol, že zabezpečil vody zo spoločnosti Kofola, a. s., jedinú 

povinnosť, ktorú majú musia si ich ísť prevziať.  

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Rajeckej Lesnej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n.  

a) schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 1 000,00 € (slovom Jedentisíc 

eur, -- centov) na pokrytie nákladov súvisiacich so zabezpečením priebehu 

„Fašiangových folklórnych slávností“. 

b) schvaľuje bezplatné poskytnutie priestorov Domu kultúry. 
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HLASOVANIE:   

ZA: 7 

Mgr. Blanka Husárová, Mária Kamenská, Peter Lietavec, Milan Poljaček, 

Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová, Pavol Vričan  

PROTI: 0   

ZDRŽALI SA: 0   

NEPRÍTOMNÍ: 2 Miroslav Majbík, Ing. Jana Nemčeková  

NEHLASOVALI: 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 4 a viac 

 

Rastislav Sčibráni sa ešte opýtal, či je možné požičať aj zvukovú aparatúru (reproduktory). Po 

dohode je možné zapožičanie. Predsedajúci podotkol, že je možné poskytnúť aj pripojenie 

k elektrickej energii pre stánok zriadený pred obecným úradom.  

 

P. poslanec Miroslav Majbík prišiel na stretnutie o 19:00.  

 

K bodu č. 9 

Žiadosť č. 979/2022. 

Predmetná žiadosť bola poslancom doručená ako príloha pozvánky na zasadnutie OZ. Súčasťou 

boli aj predchádzajúce žiadosti p. Vencela, ktorý žiadal o zámenu pozemkov.  

Pozemky vo vlastníctve obce:  

- parc. KN E č. 7813/2 spoluvlastnícky podiel 9/128-in (18,42 m2); 

- parc. KN E č. 7814/2 spoluvlastnícky podiel 33/576-in (8,76 m2).  

Celková výmera predstavuje 27,18 m2.  

Pozemky žiadateľa na výmenu:  

- parc.KN E č. 6199, spoluvlastnícky podiel 647/4320-in (31,60 m2). 

Predsedajúci podotkol, že pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce, obec nadobudla na základe 

dedičského konania, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11. 12. 2019. Na zasadnutí, ktoré sa konalo 

23. septembra 2022 sa poslanci zhodli, že predmetnú žiadosť dajú preskúmať právnemu 

zástupcovi obce. Nakoľko v novembri 2022 náhle zomrel starosta obce, poslanci sa 

k predmetnej žiadosti už nevrátili. 

V prípade, že ide o zámenu, musí byť riadne zdôvodnený dôvod a musí byť splnených viacero 

podmienok, ako napr.:  

- hodnota zamieňaných pozemkov musí byť rovnaká (na základe znaleckého posudku), 

- využitie pozemkov musí byť rovnaké.  

Obec nemá predkupné právo na spoluvlastnícke podiely, a teda žiadateľ musí osloviť všetkých 

spoluvlastníkov o tom, že súhlasia s prevedením na obec.    

Obec musí zdôvodniť, že pozemok, ktorý zamieňa nemôže využívať a ani v budúcnosti 

využívať nebude. 

 

Predsedajúci skonštatoval, že pozemok, ktorý žiadateľ ponúka nie je vo výlučnom vlastníctve 

žiadateľa, a preto sa obáva, že spoluvlastníci pozemku by predmetnú zámenu mohli napadnúť, 

nakoľko obec na parc. KN E č. 6199 ako spoluvlastník nefiguruje.  

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje zámenu pozemkov. 
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HLASOVANIE:   

ZA: 0  

PROTI: 5 

Mária Kamenská, Peter Lietavec, Miroslav Majbík, Milan Poljaček, 

Pavol Vričan 

ZDRŽALI SA: 3 Mgr. Blanka Husárová, Róbert Šustek, Mgr. Katarína Vencelová 

NEPRÍTOMNÍ: 1 Ing. Jana Nemčeková  

NEHLASOVALI: 0   

Uznesenie nebolo prijaté. 

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 5 a viac 

 

Odôvodnenie neschválenia žiadosti: 

V prípade prevodu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch existuje v súlade s ust. § 140 

Občianskeho zákonníka zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov pozemkov. 

Zámenu pozemkov preto nie je možné realizovať bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. 

 

K bodu č. 10 

Diskusia. 

10A) Kanalizácia. 

S p. starostom z Fačkova sa dohodlo stretnutie so spoločnosťou Kofola, a. s. a spoločnosťou, 

ktorá zakresľuje projekt kanalizácia. Na stretnutí im poskytli materiál (projekt), finálnu verziu 

kanalizácie. Tento návrh predsedajúci ukázal poslancom, ktorí si ho preštudovali. Predsedajúci 

vyjadril názor, že predmetný návrh je pre našu obec postačujúci. Časť Trstená sa bude riešiť 

dvoj-potrubím. P. poslanec Lietavec sa opýtal na možný začiatok realizácie. Na to zástupca 

starostu uviedol, že tento návrh je tzv. ideový. Pokiaľ obce schvália návrh a do spoločnosti 

Kofola, a. s. príde kladné stanovisko, začnú pracovať na vyjadreniach od všetkých dotknutých 

osôb. Najlepší scenár je s dátum do konca budúceho roka (odovzdanie vyjadrení a podkladov 

na stavebné povolenie), po schválení stavebného povolenia je úloha na obciach, aby sa zapojili 

do výziev na dotáciu.  

 

10B) Kamerový systém. 

Predsedajúci oboznámil poslancov s návrhom na rozšírenie, resp. aktualizáciu kamerového 

systému. Je to z toho dôvodu, že kamery sú zastaralé a obec nemá pokryté všetky výjazdy 

z obce, preto ak sa aj niečo stane ťažko dohľadať páchateľov. Aj na základe nedávnych 

skutočností sa potvrdilo, že je nevyhnutné rozšíriť kamerový systém obce a staré kamery 

nahradiť novými. Obec oslovila firmu, ktorá nám kamerový systém spravuje o návrh riešenia a 

zaslanie cenovej ponuky. 

 

10C) Kalendár podujatí v Obci Rajecká Lesná. 

Obec v spolupráci s p. farárom a komisiou KaŠ vypracovala kalendár podujatí, ktorý 

v súčasnosti je už zverejnený na webovom sídle obce. Zároveň prebieha tlač malých 

kalendárov, ktoré sa budú roznášať občanom do schránky.  

Spracovanie (vizualizáciu) pripravila Mgr. Erika Lašutová, použité fotky vyhotovil Juraj 

Zbyňovec. 

 

10D) Cyklo-nabíjačka.  

V piatok bolo stretnutie zástupcov miest a obcí ohľadom OOCR. Zástupca starostu sa stretol 

s p. Slyškom (predseda OOCR), kde mu doručili cyklo-mapu. Nakoľko aj našou obcou 
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prechádza cyklo-trasa, oslovil ho v záujme zabezpečenia cyklo-nabíjačky do našej obce. Cena 

nabíjačky je cca 3 000,00 €.  

Opýtal sa aj na prepojenie cyklo-trás v našej doline s Valčianskou dolinou. P. Slyško povedal, 

že v súčasnosti je v pláne navrhnúť tzv. Kráľovský cyklo-chodník.  

P. poslanec Šustek sa opýtal na cenovú ponuku na interaktívnu mapu. Na čo zástupca starostu 

uviedol, že by sa museli osloviť firmy.  

 

10E) Odmena za účasť na zasadnutí OZ. 

Predsedajúci uviedol, že odmena za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva ostáva 

nezmenená, tzn. 20,00 € pred zdanením (slovom: Dvadsať,-- eur) za jednu schôdzu, rovnaká 

odmena je aj predsedom i členom komisií za jeden pracovný deň.  

 

10F) Chodník pre peších. 

Stále sa pracuje na získaní vyjadrení. Naposledy prišlo vyjadrenie z SPP, kde požiadali 

o zakreslenie inžinierskych sietí. Keď budeme mať všetky vyjadrenia od dotknutých osôb 

pôjdeme vybavovať stavebné povolenie. Podľa názoru zástupcu obce by mohol byť chodník 

hotový na jeseň 2023. Sú splnené všetky predpoklady.  

 

10G) Fotovoltaika na ZŠ a MŠ. 

Po konzultácii s p. Fojtíkovou by sa obec chcela zapojiť do projektu na fotovoltaiku na 

administratívne a vzdelávacie budovy. Pre obec by bolo pozitívom zapojiť sa do výzvy, 

nakoľko je predpoklad zníženia nákladov na elektrickú energiu. V súčasnosti sa pracuje na 

získaní kontaktov na spoločnosti, ktoré pracujú s fotovoltaikou a vedeli by zabezpečiť 

energetický audit a projekt. Prioritou by mala byť základná škola, nakoľko ide celá na elektriku, 

predovšetkým kuchyňa.  

 

10H) Kolaudácia MŠ. 

Obec robí všetko pre to, aby sa skolaudovala. Projekt na protipožiarnu ochranu bol robený iným 

projektantom a pri kontrole stavby sa zistili nedostatky, na ktorých odstránení sa v súčasnosti 

pracuje. Dáva sa vyhotoviť projekt, ktorý bude v súlade s realitou a predložený na kolaudáciu.  

 

K bodu č. 11 

Záver. 

Predsedajúci skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané, poďakoval prítomným za 

účasť a rokovanie oficiálne ukončil o 20:05 hod. 

 

Zapísala: Daniela Pekarová   ...................................................... 

 

 

Overovatelia: Mária Kamenská   ...................................................... 

 

 

  Róbert Šustek    ...................................................... 

 

 

 

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

                      Pavol Vričan 

               zástupca starostu obce 


