Zápisnica
zo V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie
konaného dňa 18. júna 2015 v malej sále KD.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, založenej na obecnom úrade
- starosta obce
- poslanci OZ
- hlavná kontrolórka obce
- obyvatelia

Pozvánky boli doručené všetkým pozvaným, obyvatelia boli oboznámení o čase
a mieste konania zasadnutia OZ miestnym rozhlasom a pozvánkou s návrhom
programu v úradnej tabuli obce a na web stránke obce v termíne v súlade s § 12 ods.4
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod č. 1
Zasadnutie OZ v Kostolnej-Záriečí otvoril starosta obce Ing. Miroslav Jančár
privítaním všetkých prítomných.
Bod č. 2 Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov OZ a zasadnutie
OZ je teda uznášania schopné. Účasť je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí
neoddeliteľnú časť tejto zápisnice.
Bod č. 3
Za zapisovateľku určil starosta obce p. Ľubicu Psotnú a za overovateľov zápisnice
poslancov
Ing. Beátu Bredschneiderovú a p. Alenu Adaškovú.
Zároveň predniesol návrh programu zasadnutia.
1. Otvorenie.
2. Overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Informácia o plnení uznesení a požiadaviek občanov.
5. Záverečný účet obce za rok 2014.
6. Návrh VZN č. 39/2015 o sociálnych službách a o stanovení výšky a spôsobe
platenia
úhrad za sociálne služby poskytované obcou Kostolná-Záriečie.
7. Návrh VZN č. 40/2015 o stanovení výšky a spôsobu platenia úhrad za niektoré
služby
a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie.
8. Prevod majetku obce a to predaj častí pozemku parc. reg. „C“, pôv. parc.č.
407/1, vo
vlastníctve obce Kostolná-Záriečie, novovzniknutých pozemkov parc.č. 464/2
o
výmere 62,0 m2 a parc.č. 467/6 o výmere 589,0 m2 a predaj časti pozemku
parc. reg.
„C“, pôv. parc.č. 407/3, vo vlastníctve obce Kostolná-Záriečie,
novovzniknutého
pozemku parc.č. 467/7, o výmere 97,0 m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
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kupujúcemu Ing. Jurajovi Galovskému -JAG, Kostolná-Záriečie č. 520.
9. Návrh na zahájenie výberu odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územno
plánovacej dokumentácie obce Kostolná-Záriečie a spracovateľa ÚPD.
10. Návrh na zahájenie výberu spoločnosti na zabezpečenie poradenstva v oblasti
čerpania
eurofondov z Programu rozvoja vidieka.
11. Návrh na zahájenie tvorby projektov a prípravu čerpania eurofondov z
Programu
rozvoja vidieka.
12. Dohoda o ukončení zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a o
prevádzkovaní a
poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho
majetku
medzi obcou Kostolná-Záriečie a TVS,a.s. Trenčín
13. Informácia o uskutočnenom výbere spracovateľa svetelnotechnickej štúdie
verejného
osvetlenia ako podkladu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku
na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
14. Informácia o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej
školy v Kostolnej-Záriečí.
15. Diskusia.
16. Uznesenia.
17. Záver.
Starosta obce navrhol zmenu programu a to doplnenie o :
- Návrh na auditora na vykonanie auditu účtovníctva za rok 2014.
- Návrh na predaj nadbytočného hnuteľného majetku obce – motorových vozidiel.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu programu zasadnutia OZ :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Bod č. 4 Starosta obce podal informácia o plnení uznesení a požiadaviek občanov.
Požiadavky občanov zo zasadnutia OZ 19.3.2015 :
- Požiadavka na ambulantný predaj mliečnych výrobkov – predaj sa uskutočňuje
každú stredu.
- Vybudovanie zábradlia na mostíku v uličke – zábradlie zriadi obec v letných
mesiacoch.
- Svietidlá verejného osvetlenia sú vymieňané priebežne.
Uznesenie č. 29/2015 zo 4.5.2015 – zámena pozemkov medzi obcou KostolnáZáriečie a p. Janou Žáčikovou bola na katastrálnom úrade prevedená.
Bod č. 5 Záverečný účet obce za rok 2014 predniesla p. Psotná.
Správu hlavného kontrolóra obce Kostolná-Záriečie k záverečnému účtu za rok 2014
predniesla p. Agáta Holešová hlavná kontrolórka obce.
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Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí zobralo správu hlavného kontrolóra na
vedomie.
Poslanci OZ hlasovali o záverečnom účet obce za rok 2014 :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Poslanci OZ hlasovali o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 6 162,79 EUR.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
6 162,79 EUR poslanci schválili.
Bod č. 6 Starosta obce predniesol návrh VZN č. 39/2015 o sociálnych službách a o
stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou
Kostolná-Záriečie.
Skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z.z. v platnom znení bol
návrh VZN č. 39/2015 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce dňa 2.6.2015. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k
návrhu VZN uplatnená žiadna pripomienka.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu VZN č. 39/2015 :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Poslanci OZ hlasovaním počtom hlasov 6 za návrh VZN č. 39/2015 o sociálnych
službách a o stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované
obcou Kostolná-Záriečie
schválili v súlade s § 12 ods.7 zákona č. 369/1990 z.z. t.j. súhlasom trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov.
Starosta obce uviedol, že VZN sa musí vyhlásiť a to vyvesením na úradnej tabuli v
obci najmenej na 15 dní. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
Bod č. 7
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 40/2015 o stanovení výšky a spôsobu platenia
úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou Kostolná-Záriečie.
Skonštatoval, že v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 z. z. v platnom znení bol
návrh VZN č. 39/2015 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce dňa 2.6.2015. Počas zákonom stanovenej 10 dňovej lehoty nebola k
návrhu VZN uplatnená žiadna pripomienka.
Poslankyňa Mgr. Monika Spačková uviedla námietku k článku 3 návrhu VZN –
poplatku za umiestnenie oznamu vo vývesnej skrinke, a to nedostatočný priestor na
vyvesovanie oznamov kultúrnych podujatí pri uzamknutých skrinkách a spoplatňovaní
vyvesenia v návrhu.
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Poslanci uviedli námietku k článku 7 návrhu VZN a to výške poplatku za nájom
priestorov kultúrneho domu. Vyslovili všeobecný návrh aby sa poplatky pre občanov
na niektoré súkromné účely znížili. Na základe uvedeného starosta obce navrhol, aby
sa o predloženom návrhu VZN nehlasovalo a pripravil sa nový návrh na najbližšie
zasadnutie OZ.
Bod č. 8
Starosta obce navrhol prevod majetku obce Kostolná-Záriečie a to predaj častí
pozemku parc. reg. „C“, pôv. parc.č. 407/1, novovzniknutých pozemkov parc.č. 464/2
o výmere 62,0 m2 a parc.č. 467/6 o výmere 589,0 m2 a predaj časti pozemku parc.
reg. „C“, pôv. parc. č. 407/3, novovzniknutého pozemku parc. č. 467/7, o výmere
97,0 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kupujúcemu Ing. Jurajovi
Galovskému-JAG, Kostolná-Záriečie č. 520, IČO : 33177121. Novovzniknuté parcely
boli odčlenené geometrickým plánom č. 31041833-032-15. Celková výmera
pozemkov : 748 m2, celková cena 8976 EUR bola dohodnutá na základe znaleckého
posudku č. 23/2015 zo dňa 18.3.2015, vypracovaného Ing. Jurajom Sedláčkom.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:
Kupujúci Ing. Juraj Galovský-JAG Kostolná-Záriečie č. 520, IČO : 33177121,má
predmetný pozemok v nájme od 23.10.2007. Pozemok sa nachádza v oplotenom areáli
firmy kupujúceho, je
z časti zastavaný budovou súp. č. 520, vo vlastníctve
kupujúceho. Zo súhlasom vlastníka – obce na pozemku kupujúci zrealizoval spevnenú
plochu. Kúpou pozemku sa ukončí nájomný vzťah a umožní sa ďalší rozvoj
podnikania kupujúceho. Predmetný pozemok je pre obec nevyužiteľný, vzhľadom na
jeho polohu ako súčasti areálu kupujúceho.
Zámer o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli obce dňa 2.6.2015 a bol zverejnený počas celej určenej doby.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na prevod majetku :
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Poslanci OZ návrh na prevod majetku schválili počtom poslancov 6, čím bola splnená
podmienka rozhodnutia o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
minimálne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Bod č. 9
Starosta obce predniesol návrh na prípravu novej Územno-plánovacej dokumentácie
obce.
V roku 2016 je možné požiadať o dotáciu na úhradu časti nákladov spojených so
spracovaním ÚPD.
Celkové predpokladané náklady sú 12 500 EUR, z toho hradené z dotácie 5300,
náklady obce 7200 EUR.
Predbežný harmonogram:
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• podpis zmluvy
• prípravné práce obstarávateľa
• prieskumy a rozbory a návrh zadania
• prerokovanie zadania
• na posúdenie OÚ Trenčín OVBP
• schválenie zadania
od 15.01.2016
• žiadosť o dotácie podať (určí MDVRR SR)
• návrh ÚPN O
• prerokovanie návrhu ÚPN O
• na posúdenie OÚ Trenčín OVBP §25 SZ
• schválenie ÚPN O

do 15.07.2015
do 01.09.2015
do 16.10.2015
do 30.11.2015
do 14.12.2015
do 15.02.2016
koniec 02/ 2016
do 31.08.2016
do 31.10.2016
do 31.12.2016
následne

Aby bolo možné o dotáciu požiadať vo februári 2016 je potrebné zahájiť prípravné
práce ihneď.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na spracovanie novej ÚPD obce.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo návrh na spracovanie novej ÚPD
obce.
Starosta obce podal návrh na zahájenie výberu odborne spôsobilej osoby na
obstarávanie územno plánovacej dokumentácie obce Kostolná-Záriečie a
spracovateľa ÚPD.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na zahájenie výberu odborne spôsobilej osoby na
obstarávanie územno plánovacej dokumentácie obce Kostolná-Záriečie a
spracovateľa ÚPD.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo návrh na zahájenie výberu
odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územno plánovacej dokumentácie obce
Kostolná-Záriečie a spracovateľa ÚPD.
Starosta obce navrhol zriadiť pri OZ komisiu, ktorá bude vyhodnocovať ponuky
týkajúce sa ÚPD ako i iných ponúk týkajúcich projektov spojených zo žiadosťami o
čerpanie nenávratných príspevkov z fondov EÚ.
Ako členovia komisie boli navrhnutí :
Ing. Miroslav Jančár – starosta obce
Ing. Ondrej Huraj - zástupca starostu obce
Ing. Beáta Bredschneiderová – predsedkyňa komisie výstavby
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na členov komisie, ktorá bude vyhodnocovať ponuky.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
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Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo členov komisie, ktorá bude
vyhodnocovať ponuky.
Bod č. 10
Starosta obce informoval v nadväznosti na informáciu o možnosti čerpania
prostriedkov z eurofondov podanej na minulom zasadnutí OZ o potrebe uskutočniť
ďalšie kroky a to zahájiť výber spoločnosti na zabezpečenie poradenstva a schválenie
konkrétnych projektov.
Starosta obce predniesol návrh na zahájenie výberu spoločnosti na zabezpečenie
poradenstva v oblasti čerpania eurofondov z Programu rozvoja vidieka. Výber bude
uskutočnený v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 z.z. O verejnom obstarávaní
v platnom znení s vyhodnotením zriadenou komisiou.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na zahájenie výberu spoločnosti na zabezpečenie
poradenstva v oblasti čerpania eurofondov z Programu rozvoja vidieka.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo návrhu na zahájenie výberu
spoločnosti na zabezpečenie poradenstva v oblasti čerpania eurofondov z Programu
rozvoja vidieka.

Bod č. 11
Starosta obce predstavil návrh koncepcie výberu projektov pre financovanie z PRV.
O financovanie je možné sa uchádzať v rámci oprávnených projektov PRV
podopatrenia 7.4 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo – vytváranie
podmienok pre trávenie voľného času.
V rámci podopatrenia 7.5 – je to podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov, vytváranie
turisticky zaujímavých objektov, informačných tabúľ, budovanie náučných
chodníkov, cykloturistických chodníkov.
V rámci podopatrenia 7.2 je to výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,
chodníkov a pod.
Ďalej zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev.
Starosta obce uviedol, ako prvý a hlavný navrhovaný projekt športovo-oddychovú
zónu v obci. Táto by zahŕňala vybudovanie multifunkčného ihriska s príslušenstvom v
priestore tenisového kurtu, jeho komunikačné prepojenie chodníkom a
rekonštruovanou a prekrytou lávkou s oddychovým priestorom v Záriečí. Ďalej by
zahŕňala vybudovanie detského ihriska v materskej škole.
Do projektu by bolo možné zahrnúť i dobudovanie areálu pri obecnom úrade.
Predbežné náklady na dve ihriská a detské ihrisko sú 200 000 EUR.
Pri plánovaní je potrebné zobrať do úvahy i účelnosť využitia investovaných
prostriedkov a možnosti využitia plánovaných športovísk, vzhľadom na záujem o
šport v obci.
OZ by malo schváliť koncepciu projektov podľa uvedených podopatrení. Konkrétne
projekty s ktorými by sa obec uchádzala budú vybrané i na základe doporučenia
poradenskej spoločnosti.
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Poslanci OZ hlasovali o návrhu na koncepciu výberu projektov pre financovanie z
PRV.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo návrhu na koncepciu výberu
projektov pre financovanie z PRV.
Bod č.12
Starosta obce informoval o uzatvorení dohody o ukončení zmluvy o nájme
vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s
nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku medzi obcou Kostolná-Záriečie a
TVS,a.s. Trenčín k 31.5.2015.
Starosta obce podal návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme vodohospodárskeho
majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou
vodohospodárskeho majetku medzi obcou Kostolná-Záriečie a TVK a.s. Trenčín k
1.6.2015.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme vodohospodárskeho
majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou
vodohospodárskeho majetku medzi obcou Kostolná-Záriečie a TVK a.s. Trenčín k
1.6.2015.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo návrh uzatvorenie zmluvy.
Bod č. 13
Starosta obce informoval o uskutočnenom výbere spracovateľa svetelno-technickej
štúdie verejného
osvetlenia ako podkladu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na rekonštrukciu verejného osvetlenia z Operačného programu konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2 – Budovanie a
modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v
oblasti energetiky.
Na základe výberu z ponúk troch oslovených spoločností ponuku s najnižšou cenou
dodala OMS, spol. s.r.o. Dojč a to vo výške 2 600 EUR. Podľa ponuky je uvedenú
sumu potrebné uhradiť spracovateľovi a následne žiadať o nenávratný príspevok.
Uvedené prostriedky nie sú zahrnuté v tohtoročnom rozpočte a je riziko, že pri
neúspechu žiadosti zostane obci iba výdavok a neupotrebiteľná štúdia.
Starosta obce podal návrh, aby sa v projekte rekonštrukcie pokračovalo iba za
predpokladu, že povinnosť hradiť sumu za štúdiu bude iba v prípade úspešnej žiadosti
a teda obdržania dotácie.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
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Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí návrh schválilo..
Bod č. 14
Starosta obce informoval o zahájení výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Kostolnej-Záriečí. V súlade s platnými
predpismi bolo oznámenie o výberovom konaní uverejnené v inzertnom periodiku
PARDON, na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli obce i na inzertnom portáli
www. Profesia sk. Termín predkladania žiadostí je do 30.6.2015. žiadosti vyhodnotí
Rada školy.
Bod. č. 15
Starosta obce informoval o uskutočnenom výbere audítora na overenie správnosti,
úplnosti a preukázateľnosti účtovníctva a účtovnej závierky obce k 31.12.2014 a tiež
overenie súladu výročnej správy s overenou účtovnou závierkou obce k 31.12.2014.
Na základe vyhodnotenia troch ponúk bola vybratá Boržík&partners, s.r.o. Bratislava,
za najnižšiu cenu 1000 EUR.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na audítora.
Hlasovanie :
Za : 4 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 2 (Alena Adašková, Danka Minárechová)
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo auditora na vykonanie auditu za
rok 2014 a to Boržík & partners, s.r.o. Bratislava.
Bod č. 16
Starosta obce predniesol návrh na predaj nadbytočného hnuteľného majetku obce –
motorových vozidiel :
Nákladné motorové vozidlo AVIA A31 valník, nepojazdná, odhlásená, TK do 2014
......... 1 ks
Nákladné motorové vozidlo AVIA A31 skriňová, nepojazdná, odhlásená, r.v. 1990
........... 1 ks
Osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA 1,6, nepojazdná, odhlásená, r.v. 2000
......... 1 ks
Ponuka na predaj vozidiel zverejnená na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke
obce a inzertnom portáli www.bazos.sk.
Starosta obce podal návrh na predaj vozidiel za cenu minimálne 600 EUR za celý
súbor vozidiel.
Poslanci OZ hlasovali o návrhu na predaj vozidiel.
Hlasovanie :
Za : 6 hlasov
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo návrh na predaj vozidiel za cenu
minimálne 600 EUR za celý súbor vozidiel.
Bod č. 17
Starosta obce otvoril diskusiu:
Prvý diskusný príspevok predniesla poslankyňa Ing. Beáta Bredschneiderová, v
ktorom odporučila starostovi obce, aby obec odstránila reklamné tabule s nápisom
8

cirkus.
Ďalší diskusný príspevok mala poslankyňa Mgr. Monika Spačková, v ktorom
predniesla návrh na zakúpenie práčky do Materskej školy, prípadne dať postelné
prádlo prať do čistiarne, nie rodičom.
V odpovedi na návrh starosta obce uviedol, že celkové náklady na prevádzku MŠ
v roku 2014 boli vo výške 29 204 EUR, príjmy z príspevku rodičov 2830 EUR.
Z toho vyplýva, že obec zo svojho rozpočtu dotuje prevádzku ročne vo výške 26 374
EUR, čo je 16 % z celkových bežných výdavkov.
Ďalšie zvyšovanie výdavkov v MŠ starosta obce nedoporučuje.
V nasledujúcom príspevku Mgr. Monika Spačková pripomenula oslavu výročia obce,
priniesla na ukážku publikácie, upomienkové darčeky a požiadala obec, aby zistila, či
bude Ministerstvo kultúry poskytovať dotácie.
Poslanec Jozef Machara informoval prítomných o 1. schôdzi dobrovoľného
hasičského zboru, ktorý má 18 členov. Najbližšou úlohou tohto zboru je upratovanie
požiarnej zbrojnice, vymaľovanie priestorov a nácvik skladania protipovodňových
zábran.
Po tomto príspevku starosta obce ukončil diskusiu.
Bod č. 18
Starosta obce predniesol uznesenia z V. zasadnutia OZ Kostolná-Záriečie.
Bod č. 19
Na záver zasadnutia poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.

Ing. Miroslav Jančár
starosta obce
Zapísala: Ľubica Psotná
V Kostolnej-Záriečí, 19.06.2015
Prílohy:
Prezenčná listina
Uznesenia č. 30 /2015, 31/2015, 32/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015,
37/2015, 38/2015, 39/2015, 40/2015.
Overovatelia:
Ing. Beáta Bredschneiderová

Alena Adašková
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