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Z Á P I S N I C A  

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Neporadza,  

konaného dňa 08.02.2023  o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

_______________________________________________________________________  

Prítomní : 

Marián Kopecký  – starosta obce 

Miroslav Katrinec – zástupca starostu 

Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Ján Laššo, Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

 

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

Ospravedlnený :  

 

K bodu 1.    Otvorenie a schválenie programu. 

 

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Marián Kopecký, ktorý  privítal 

kontrolórku obce a prítomných poslancov. Konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú na zasadnutí 

prítomní všetci 7 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Za overovateľov boli určení  Jozef Bednár  a Ján Laššo. 

Za zapisovateľku bola určená  Katarína Lacová. 

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia, ktorý bol poslancom doručený elektronicky a zverejnený na 

web stránke obce a na úradnej tabule.  Nikto z poslancov nemal doplňujúci, ani pozmeňujúci návrh 

programu. Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,    

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo návrh programu schválilo.  

 

SCHVÁLENÝ  PROGRAM: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Informácia o podpísaní zmluvy NFP „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ . 

4. Schválenie novely č.1/2023 k VZN č.2/2022 – zmena finančného pásma pre stravovanie  

            v školskej jedálni. 

5.       Úprava rozpočtu k 31.12.2022.       

6.       Prehľad hospodárenia k 31.12.2022. 

7.       Inventarizácia k 31.12.2022.  

8.       Úprava rozpočtu k 31.01.2023. 

9. Rôzne. 

10. Diskusia a záver. 
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K bodu  2.   Kontrola plnenia uznesení.    

  

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na 1.riadnom zasadnutí OZ vykonal zástupca starostu Miroslav 

Katrinec. Skonštatoval, že uznesenia č.10/2022 – č.14/2022, č.16/2022 – č.26/2022 sú splnené. Uznesenie 

č.15/2022 v bodoch A.)  a B.) je splnené, a v bode C.) je splnené zatiaľ iba zakúpenie posypu za obecný 

traktor v hodnote 7 188,-- Eur.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu plnenia uznesení na vedomie.                         (Uznesenie č.1/2023) 

 

K bodu 3.    Informácia o podpísaní zmluvy NFP „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ . 

 

Starosta informoval poslancov, že dňa 30.01.2023 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“.  

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 720 156,78 EUR (slovom: 

sedemstodvadsaťtisícstopäťdesiatšesť eur 78/100) a poskytovateľ - Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky poskytne prijímateľovi – Obci Neporadza NFP maximálne do výšky 684 148,94 EUR 

(slovom: šesťstoosemdesiatštyritisícstoštyridsaťosem eur 94/100), čo predstavuje 95 % (slovom: 

deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť obce je 5 % čo predstavuje 

36 007,84 EUR (slovom: tridsaťšesťtisícsedem eur 84/100). 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o podpísaní zmluvy  na vedomie.              (Uznesenie č.2/2023) 

 

 

K bodu 4.     Schválenie novely č.1/2023 k VZN č.2/2022 – zmena finančného pásma pre stravovanie 

v školskej jedálni. 

 

Starosta obce informoval o schválených nových finančných pásmach MŠSR platných od 1.1.2023 na nákup 

potravín do školskej jedálne, od ktorých sa odvíja stanovenie ceny za stravnú jednotku pre jednotlivé 

kategórie stravníkov MŠ, ŽS, zamestnancov obce a cudzích stravníkov. 

Poslancom OZ bol predložený návrh novely č.1/2023 k VZN č.2/2022, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce a zverejnený na webovom sídle dňa 04.01.2023. Lehota na predloženie pripomienok uplynula 

20.01.2023. K uvedenému dátumu neboli na obecný úrad doručené k návrhu novely č.1/2023 k VZN 

č.2/2022 žiadne pripomienky.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,    

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  Novelu č.1/2023 k VZN č.2/2022.                            (Uznesenie č.3/2023) 

 

 

K bodu 5.    Úprava rozpočtu k 31.12.2022. 

 

Ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková predložila návrh  úpravy rozpočtu č. 8/2022, kde bol upravený 

rozpočet na základe skutočného čerpania k 31.12.2022 na príjmovej časti a na výdavkovej časti rozpočtu.  

Čerpanie rezervného fondu sa znížilo o 30 574,-- € nakoľko nebol RF v roku 2022 v schválenej výške 

čerpaný.  

Rozpočtové opatrenia č. 8/2022 tvorí prílohu  č.1 tejto zápisnice. 
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Rozpočtové opatrenie č.8/2022 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     

*1 1-bežný rozpočet 431 921,00 455 058,00 453 338,72 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 41 079,00 93 587,00 157 592,35 

Spolu  473 000,00 548 645,00 610 931,07 

Výdaje     

*1 1-bežný rozpočet 347 721,00 436 139,00 420 538,75 

*2 2-kapitálový rozpočet 87 079,00 91 006,00 87 006,72 

*3 3-finančné operácie 38 200,00 21 500,00 67 493,06 

Spolu  473 000,00 548 645,00 575 038,53 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,    

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu k 31.12.2022 .                                  (Uznesenie č.4/2023) 

 

 

K bodu 6.    Prehľad hospodárenia k 31.12.2022. 

   

Mgr. Jana Mináriková informovala prítomných poslancov o čerpaní finančných prostriedkov  

za rok 2022. Finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov sa čerpali v súlade so schváleným 

rozpočtom a úpravami rozpočtu obce za rok 2022.  

Podrobný prehľad je prílohou č.2 tejto zápisnice.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo prehľad hospodárenia k 31.12.2022 na vedomie.                               

                                                                                                                                       (Uznesenie č. 5/2023) 

 

K bodu 7.    Inventarizácia k 31.12.2022.  

 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie 

o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,    

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok inventarizácie obce Neporadza k 31.12.2022.  

                                                                                                                                       (Uznesenie č.6/2023) 
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K bodu 8.    Úprava rozpočtu k 31.01.2023.  

 

Ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č. 1/2023, kde úprava 

rozpočtu spočívala v navýšení príjmov a výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu a iné drobné úpravy.  

Rozpočtové opatrenie č.1/2023 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

Rozpočtové opatrenie č.1/2023 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     

*1 1-bežný rozpočet 461 963,00 465 135,00 39 209,17 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 35 437,00 37458,00 2 456,58 

Spolu  497 400,00 502593,00 41 665,75 

Výdaje     

*1 1-bežný rozpočet 412 800,00 417 993,00 54 400,01 

*2 2-kapitálový rozpočet 63 000,00 63 000,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 21 600,00 21 600,00 1 286,06 

Spolu  497 400,00 502 593,00 55 686,07 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo  úpravu rozpočtu k 31.01.2023 na vedomie.               (Uznesenie č.7/2023) 
 

 

K bodu 9.    Rôzne. 

 

9 A.)  Dňa 18.02.2023 doručila na obecný úrad Mgr. Iveta Mazáňová, bytom Neporadza č.212 žiadosť 

o navýšenie odmeny za poskytnuté knižničné služby a vypracovanie zápisu do kroniky obce. Navýšenie 

odmeny  za knižničné služby  z 960,-- € na 1 200,-- € za rok, a vypracovanie zápisu do kroniky z 220,-- € 

na 260,-- € za rok.  Od roku 2014 nebola výška odmeny upravovaná.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,    

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie odmeny pre Mgr. Ivetu Mazáňovú, bytom Neporadza č.212 za 

poskytnuté knižničné služby vo výške 1 200,-- € a vypracovanie zápisu do kroniky obce vo výške 260,-- €  

za rok.                                                                                                                            ( Uznesenie č.8/2023) 

 

9 B.) Z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu, starosta navrhol vytvoriť mimoriadnu inventarizačnú 

komisiu, ktorá by mala za úlohu zistiť možnosť ďalšieho využitia majetku nachádzajúceho sa v kultúrnom 

dome, prípadne jeho následné vyradenie. Do komisie boli navrhnutí: Marta Katrincová, Janka Štefánková 

a Miroslav Katrinec.  

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,    

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu inventarizačnú komisiu v zložení: Marta Katrincová, Janka 

Štefánková a Miroslav Katrinec.                                                                                    (Uznesenie č.9/2023) 

 

9 C.)  Starosta informoval poslancov, že bola opakovane podaná žiadosť na environmentálny fond o 

poskytnutie podpory formou dotácie prostredníctvom Výzvy č. B-1/2023 na podporné programové aktivity 

na rok 2023 „Rozšírenie verejného vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu BN" - II.etapa v k. ú. Bošianska 

Neporadza a v k. ú. Rožňova Neporadza. Pri realizácii tohto projektu bude musieť obec  dodržať podmienku 

minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o podaní žiadosti na environmentálny fond v rámci VÝZVY č. 

B-1/2023 o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity na rok 2023 „Rozšírenie verejného 

vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu BN" - II.etapa v k. ú. Bošianska Neporadza a v k. ú. Rožňova 

Neporadza na vedomie.                                                                                              (Uznesenie č. 10/2023) 

 

9 D.) Starosta informoval prítomných poslancov o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku zameraného na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - výstavba 

fotovoltaického zariadenia na priamu výrobu elektrickej energie, a o pripravovanej výzve na rekonštrukciu 

vodovodného potrubia pre obce, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme. Starosta navrhol, aby sa dali 

vypracovať projektové štúdie k jednotlivým výzvam. Cena vypracovania jednej štúdie by nemala 

presiahnuť sumu 500,-- €. Následne prebehlo hlasovanie. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,    

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektových štúdií pre jednotlivé výzvy s tým, že cena za 

jednu projektovú štúdiu nepresiahne výšku 500,-- €.                                                   (Uznesenie č.11/2023) 
 

 

K bodu 10.    Diskusia a záver. 

Diskusia prebiehala  počas  jednotlivých bodov  programu. Na záver starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

__________________________                                                         _______________________ 

          Marián Kopecký                                                                                Miroslav Katrinec 

            starosta obce                                                                                     zástupca starostu 

 

 

 

 

Overovatelia:                    __________________________              ________________________                                                    

                                                     Jozef Bednár                                               Ján Laššo 

 

 

Zapísala: Katarína Lacová 

Súčasťou zápisnice sú uznesenia z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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UZNESENIA 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Neporadza konaného 

dňa 08.02.2023  o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2:  Kontrola plnenia uznesení. 

  

 

Uznesenie č. 1/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

b e r i e    n a   v e d  o m i e 

 

kontrolu plnenia uznesení z 1.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022. 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

K bodu 3:  Informácia o podpísaní zmluvy NFP „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ . 

  

 

 

Uznesenie č. 2/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

b e r i e    n a   v e d  o m i e 

 

informáciu o podpísaní zmluvy  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti kultúrneho domu“.  

 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

7 
 

 

K bodu 4:  Schválenie novely č.1/2023 k VZN č.2/2022 – zmena finančného pásma pre stravovanie  

                  v školskej jedálni. 

  

Uznesenie č. 3/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

s ch v a ľ u j e 

 

Novelu č.1/2023 k VZN č.2/2022 – zmenu finančného pásma pre stravovanie v školskej jedálni. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 

 

K bodu 5:  Úprava rozpočtu k 31.12.2022 .  

 

 

Uznesenie č. 4/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

s ch v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu k 31.12.2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 
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K bodu 6:  Prehľad hospodárenia k 31.12.2022.   

 

 

Uznesenie č. 5/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

b e r i e    n a   v e d  o m i e 

 

prehľad hospodárenia k 31.12.2023. 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

K bodu 7:  Inventarizácia k 31.12.2022.   

 

 

Uznesenie č. 6/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

s ch v a ľ u j e 

výsledok inventarizácie k 31.12.2022. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 
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K bodu 8:  Úprava rozpočtu k 31.01.2023.   

 

 

Uznesenie č. 7/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

b e r i e    n a   v e d  o m i e 

úpravu rozpočtu k 31.01.2023. 

 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

K bodu 9:  Rôzne.  

 

Uznesenie č. 8/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

s ch v a ľ u j e 

 

navýšenie odmeny pre Mgr. Ivetu Mazáňovú, bytom Neporadza č.212 za poskytnuté knižničné služby vo 

výške 1 200,-- € a za vypracovanie zápisu do kroniky obce vo výške 260,-- €. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 9/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

s ch v a ľ u j e 

 

mimoriadnu inventarizačnú komisiu v zložení: Marta Katrincová, Janka Štefánková a  

Miroslav Katrinec 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

b e r i e    n a   v e d  o m i e 

 

informáciu o podaní žiadosti na environmentálny fond v rámci „VÝZVY č. B-1/2023 o poskytnutie dotácie 

na podporné programové aktivity na rok 2023 „ Rozšírenie verejného vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu 

BN" - II.etapa v k. ú. Bošianska Neporadza a v k. ú. Rožňová Neporadza 

 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 
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Uznesenie č. 11/2023 

z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza zo dňa 08.02.2023. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi 

s ch v a ľ u j e 

 

vypracovanie projektových štúdií pre predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku zameraného na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - výstavba fotovoltaického 

zariadenia na priamu výrobu elektrickej energie, a pre pripravovanú výzvu  na rekonštrukciu vodovodného 

potrubia pre obce, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme, kde cena vypracovania  jednej štúdie by nemala 

presiahnuť cenu 500,-- €.  

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za hlasovali: Jozef Bednár, Pavol Cmarko, Vladislav Jakubek, Miroslav Katrinec, Ján Laššo,  

                      Janka Štefánková, Pavol Žáčik 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

V Neporadzi dňa 08.02.2023 

 

                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                             Marián  Kopecký 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 


