ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 12. decembra 2012 o 1800 hod. v sále kultúrneho domu Poluvsie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9.
10,
11,
12,

13,
14,
15,
16,
17,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Úprava programového rozpočtu za rok 2012.
Programový rozpočet na rok 2013, očakávaný programový rozpočet na roky 2014, 2015. Stanovisko
hlavného kontrolóra obce k programovému rozpočtu na rok 2013. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k očakávanému programovému rozpočtu na roky 2014, 2015.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2012 o dani za psa.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2012 o dani z nehnuteľností.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2012 o dani za ubytovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
Materskej školy v Poluvsí.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Margita Haviarová
Dobroslava Grossová

Zapisovateľ : Silvia Gromová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce, pracovníčku obecného úradu a všetkých prítomných
občanov. Konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 6 poslancov, čím je obecné
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta obce zároveň oboznámil prítomných poslancov s programom
rokovania obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z poslancov obecného zastupiteľstva nepodal návrh na
doplnenie programu, program rokovania bol schválený v pôvodnom znení. Za 6 poslancov, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Margitu
Haviarovú a Dobroslavu Grossovú. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Silviu Gromovú.
Starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Danka Lubiková,
Peter Šujan a Vladimír Ergang. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Danka
Lubiková, Peter Šujan, Vladimír Ergang. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.11.2012. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky nových volieb do orgánov
samosprávy obce a vystúpenie novozvoleného starostu obce. Obecné zastupiteľstvo ďalej konštatovalo, že
novozvolený starosta obce Martin Šujan zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 4, - správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva predložila
pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová
VÚB - bežný účet
Potravinový účet

:
:

13.085,58 €
00.524,92 €

Sociálny fond
:
00.234,41 €
Rezervný fond
:
31.609,74 €
Pokladňa obce
:
00.288,64 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
35.023,29 €
-----------------------------------------------------------------------------------k bodu 5, - starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o plnení programového
rozpočtu ku dňu rokovania. Programový rozpočet na rok 2012 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej
aj výdavkovej časti v celkovej výške 130.262,00 €. Ku dňu rokovania sa rozpočet príjmov plní na 74,11 %
a rozpočet výdavkov na 70,51 %. Všetky položky a podpoložky príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu sa
plnia v plánovanej rozpočtovanej výške. Starosta obce Martin Šujan na základe uvedených skutočností
navrhol obecnému zastupiteľstvu schváliť úpravu rozpočtu za rok 2012 nezmenenú oproti schválenému
rozpočtu na rok 2012. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce na úpravu rozpočtu obce za
rok 2012. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Programový rozpočet na rok 2013, očakávaný programový
rozpočet na roky 2014, 2015“. Konštatoval, že návrh programového rozpočtu na rok 2013 a očakávaného
programového rozpočtu na roky 2014, 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh programového rozpočtu na rok 2013
a očakávaného programového rozpočtu na roky 2014, 2015 zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva
spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli
k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Poslanci obecného zastupiteľstva sa
informovali k výške finančných prostriedkov jednotlivých rozpočtovaných položiek programového
rozpočtu príjmov a výdavkov. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný žiadny návrh
k programovému rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2013 a očakávanému programovému rozpočtu na
roky 2014, 2015. Starosta obce Martin Šujan podal návrh na upravenie kapitálového rozpočtu na rok
2013. Na realizáciu ciest, parkov a chodníkov na rok 2013 navrhol rozpočtovať finančné prostriedky vo
výške 28.000,00 € a na materiálne vybavenie obecného úradu a kultúrneho domu na rok 2013 navrhol
rozpočtovať finančné prostriedky vo výške 3.000,00 €. Poslanci obecného zastupiteľstva s navrhovanou
zmenou súhlasili. Starosta obce zapracoval uvedený návrh do návrhu programového rozpočtu na rok
2013 a očakávaného programového rozpočtu na roky 2014, 2015. Starosta obce vyzval hlavného
kontrolóra obce, aby predložil Stanovisko hlavného kontrolóra obce k programovému rozpočtu na rok
2013 a očakávanému programovému rozpočtu na roky 2014, 2015. Obecné zastupiteľstvo po predložení
stanoviska hlavného kontrolóra obce k programovému rozpočtu na rok 2013 schvaľuje Programový
rozpočet na rok 2013 so zapracovanými návrhmi starostu obce. Za 4 poslanci, proti 2 poslanci, zdržalo sa
0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo po predložení stanoviska hlavného kontrolóra obce k očakávanému
programovému rozpočtu na roky 2014, 2015 berie na vedomie Očakávaný programový rozpočet na roky
2014, 2015. Za 4 poslanci, proti 2 poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 7, - hlavný kontrolór obce predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013“. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013“ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 8, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2012 o dani
za psa“, ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania dane za psa na území obce Poluvsie.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2012 o dani za psa bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež
bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2012 o dani za psa zaslaný poslancom
obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že
zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany
poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 3/2012 o dani za psa. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2012 o dani za psa schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Poluvsie č. 3/2012 o dani za psa. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).

k bodu 9, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2012 o dani
z nehnuteľností“, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Poluvsie.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2012 o dani z nehnuteľností
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2012 o dani z nehnuteľností
zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne
pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2012 o dani z nehnuteľností. Starosta obce Martin
Šujan podal návrh na upravenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2012 o dani
z nehnuteľností. Navrhol vypustenie § 4 ods. 3 z návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie
č. 4/2012 o dani z nehnuteľností. Poslanci obecného zastupiteľstva s navrhovanou zmenou súhlasili.
Starosta obce zapracoval uvedený návrh do návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie
č. 4/2012 o dani z nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní upraveného návrhu všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2012 o dani z nehnuteľností schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Poluvsie č. 4/2012 o dani z nehnuteľností. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 10, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Poluvsie. Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne
pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 11, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2012 o dani
za ubytovanie“ na území obce Poluvsie. Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce
Poluvsie č. 6/2012 o dani za ubytovanie bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie
č. 6/2012 o dani za ubytovanie zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na
rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom
stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný
žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 6/2012 o dani za
ubytovanie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce
Poluvsie č. 6/2012 o dani za ubytovanie schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2012
o dani za ubytovanie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 12, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 7/2012“,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí. Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 7/2012 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 7/2012
zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne
pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 7/2012. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 7/2012 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Poluvsie č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 13, - starosta obce Martin Šujan predložil žiadosť FSk Lubená, združenie pre výskum, ochranu, propagáciu
a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry Poluvsie na Hornej Nitre o poskytnutie finančného príspevku
združeniu, ktorý by veľmi pomohol pri napĺňaní hlavného poslania združenia a to výskum, ochranu,
propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry Hornej Nitry s dôrazom na obce Poluvsie, Pravenec
a blízke okolie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti FSk Lubená schvaľuje FSk Lubená,
združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry Poluvsie na Hornej
Nitre finančný príspevok vo výške 300,00 €. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 14, - a) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní návrhu na
registráciu Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie ako občianskeho združenia podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu
starostu obce o zaslaní návrhu na registráciu Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie ako
občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov.
b) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní predbežnej
žiadosti o udelenie grantu v grantovom programe spoločnosti Slovnaft, a. s. a Nadácie Ekopolis
s názvom projektu Obnova čerešňového sadu. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov
je 3.550,00 €. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o zaslaní predbežnej
žiadosti o udelenie grantu v grantovom programe spoločnosti Slovnaft, a. s. a Nadácie Ekopolis
s názvom projektu Obnova čerešňového sadu.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013 z Environmentálneho fondu v grantovom
programe Program obnovy dediny 2013 s názvom projektu Revitalizácia oddychovej zóny v centre
obce. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov je 5.000,00 €. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
na rok 2013 z Environmentálneho fondu v grantovom programe Program obnovy dediny 2013
s názvom projektu Revitalizácia oddychovej zóny v centre obce.
d) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Kronikársky zápis za rok
2009. Kronikársky zápis za rok 2009 spracovala kronikárka obce Mgr. Ivana Beňadiková. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje Kronikársky zápis za rok 2009. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
e) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Kronikársky zápis za rok
2010. Kronikársky zápis za rok 2010 spracovala kronikárka obce Mgr. Ivana Beňadiková. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje Kronikársky zápis za rok 2010. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
f) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zámenu pozemkov
pod miestnou komunikáciou vo vlastníctve Jozefa Šebestu a manželky Anny Šebestovej za časť
parcely vo vlastníctve obce a následného odkúpenia častí parcely č. 827 vo vlastníctve obce.
Postupom zámeny pozemkov a spôsobom predaja sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 4. júla 2012. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce na
zabezpečenie vypracovania geometrického plánu na predmetnú zámenu a predaj pozemkov. Obecné
zastupiteľstvo sa bude predmetnou zámenou a predajom pozemkov zaoberať na zasadnutí obecného
zastupiteľstva po vypracovaní geometrického plánu. Starosta obce navrhol uhradiť náklady na
vypracovanie geometrického plánu z rozpočtu obce. Cenou pozemku za m² sa bude obecné
zastupiteľstvo zaoberať na zasadnutí obecného zastupiteľstva po vypracovaní geometrického plánu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie geometrického plánu na predmetnú zámenu a predaj
pozemkov, parcela č. 827 v k. ú Poluvsie, a jeho financovanie z rozpočtu obce. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

g) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na schválenie zloženia
inventarizačnej a likvidačnej komisie. Do inventarizačnej komisie navrhol poslancov obecného
zastupiteľstva Danku Lubikovú, Igora Šujana a Vladimíra Erganga. Do likvidačnej komisie navrhol
poslancov obecného zastupiteľstva Annu Uhrínovú, Petra Šujana a Margitu Haviarovú. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie v zložení poslancov
obecného zastupiteľstva Danku Lubikovú, Igora Šujana a Vladimíra Erganga a zloženie likvidačnej
komisie v zložení poslancov obecného zastupiteľstva Annu Uhrínovú, Petra Šujana a Margitu
Haviarovú. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
k bodu 15, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o nutnosti zaoberať sa problematikou
nakladania s komunálnym odpadom. Navrhol schválenie uznesenia v ktorom sa ukladá starostovi
obce vypracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia ktoré bude riešiť nakladanie s komunálnym
odpadom z obce. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vypracovať návrh všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie, ktoré bude riešiť nakladanie s komunálnym odpadom z obce. Za
6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
b) Anna Šebestová sa pýtala o pasporte cintorína a nájmu za hrobové miesta. Starosta obce odpovedal, že
obec musí podľa zákona vypracovať pasport cintorína a uzatvárať s pozostalými zmluvy o nájme za
hrobové miesta. Následne bude obec od pozostalých vyberať nájomné za hrobové miesto. Touto
problematikou sa bude obec zaoberať v roku 2013.
k bodu 16, -

poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková predložila návrh „Uznesenie č. 5/2012“ zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Uznesenie č. 5/2012“ zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).

k bodu 17, -

nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 14.12.2012

Overovatelia :

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

Zapisovateľ : .................................................

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

Martin Šujan
starosta obce

