ZÁPISNICA č. 7/2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.12.2018
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa- ospravedlnený
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba
MUDr. Daniel Lúčaník
Juraj Majtán
Ing. Jozef Povrazník
Mgr. Ivana Zimenová
Ing. Jana Brezániová - kontrolórka obce
Jaroslav Gaško
Milan Miklo
Oskar Paur
Pred začiatkom rokovania zaznela hymna Slovenskej republiky.
K bodu č. 1.:
Ustanovujúce zasadnutie otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová, ktorá
oznámila,že na základe listiny prítomných je na zastupiteľstve prítomných 8 poslancov,
zastupiteľstvo, zastupiteľstvo je teda uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a Ľubomíra Fürbergera za
zapisovateľa Janu Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Ustanovujúce zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 03.12.2018 o 1700
v malej sále kultúrneho domu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho
programu, ktorý obsahuje 9 bodov:
Návrh programu:

1.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Vystúpenie starostu.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu .
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

5.

Voľba členov obecnej rady

6.

Voľba predsedov jednotlivých komisií a ich členov

7.

Určenie platu starostu obce.

8.

Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky JUDr. Marcely Halaganovej.

9.
10.

Diskusia.
Záver.

V zmysle programu 1c) starostka obce JUDR. Marcela Halaganová poprosila predsedníčku
miestnej volebnej komisie Ing. Máriu Hubertovú, aby oznámila výsledky volieb starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Ing. Mária Hubertová oboznámila prítomných s výsledkami volieb, že do funkcie starostu
obce Višňové na roky 2018 -2022 bola zvolená s počtom hlasov 1001 JUDr. Marcela
Halaganová.
Za poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2018-2022 boli zvolení:
Ľubomír Fürberger – 813 hlasov
Mgr. Zuzana Bolibruchová – 737 hlasov
Dušan Paur – 633 hlasov
Ing. Jozef Povrazník – 602 hlasov
Oskar Paur – 594 hlasov
Karol Kosa – 571 hlasov
Jaroslav Gaško – 534 hlasov
Juraj Majtán – 519 hlasov
Milan Miklo – 484 hlasov
Po vyhlásení výsledkov volieb predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Mária Hubertová
poprosila novozvolenú starostku obce JUDr. Marcelu Halaganovú o prednesenie sľubu
starostu a za novozvolených poslancov prednesie sľub Ľubomír Fürberger, zároveň všetkým
odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce a za poslancov obecného zastupiteľstva.
1d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu:
,, 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.´´
1e) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva:
,, 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 najlepšieho vedomia a svedomia. ´´
Uznesenie č. 41/2018- poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu
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zákonom predpísaný sľub starostu obce.
B. Uznesenie č.43/2018
Novozvolení poslanci:
Ľubomír Furberger
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Dušan Paur
Ing. Jozef Povrazník
Oskar Paur
Karol Kosa
Jaroslav Gaško
Juraj Majtán
Milan Miklo
obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
Potom starostka obce JUDr. Marcela Halaganová sa poďakovala všetkým poslancom, ktorí
pracovali v minulom volebnom období 2014-2018 a odovzdala im pamätné plakety.
1f) Vystúpenie starostu - príhovor
Do volebného boja o post starostu obce opätovne išla s plnou vážnosťou a vedomím, že sa
dávam opäť na neľahkú cestu. Mám jasné predstavy o tom, ako chcem viesť túto obec a som
realistka v tom, čo chcem dosiahnuť. Dnešným dňom začína pre nás všetkých nová etapa
života. Dovoľte mi, aby som poďakovala všetkým, ktorým nie je osud našej obce ľahostajný a
prišli voliť zástupcov miestnej samosprávy na nastávajúce 4- ročné obdobie. Takmer 60 % ná účasť vo voľbách je dobrým signálom, že obyvateľom Višňového záleží na tom, ako sa
bude obec naďalej rozvíjať. Mandát, ktorý som od Vás získala prijímam s pokorou. Dali ste
mi dôveru a pre mňa je to hlavne veľká zodpovednosť a záväzok. Vysoká účasť voličov a
silný mandát voličov, ktorý som dostala, je záväzkom, ktorý si budem uvedomovať každý
jeden deň môjho funkčného obdobia. Mojim poslaním bude v nasledujúcich štyroch rokoch
pamätať nielen na tých, ktorí mi umožnili slúžiť našej obci, ale na všetkých
Višňovcov.Budem vďačná za každú Vašu pomoc, podporu ale aj kritické postrehy k mojej
práci. Chcem kontinuálne pokračovať v tom, čo sme pozitívne urobili. K tomu všetkému
potrebujeme rozvahu, odvahu, chuť pracovať, potrebujem dobré rodinné zázemie, zdravie a
kúsok šťastia. Každý z nás si buduje svoju cestu životom, je strojcom svojho šťastia a
napĺňania osobných ambícií. Hľadať v práci starostu či poslanca len možnosť byť o stupienok
vyššie ako tí, ktorí sú okolo mňa, je nesprávny pohľad na vec. Každý z nás, ktorý sa podujal
na toto poslanie, musí mať v sebe v prvom rade pokoru. Musí mať pocit zodpovednosti a
skutočnú vôľu odovzdať svoj um a schopnosti svojim spoluobčanom, svojej obci. Budem sa
musieť postaviť tvárou v tvár ľuďom, ktorí nemajú radosť z môjho víťazstva, ktorí mi budú
hádzať pod nohy polená a žiaľ aj takým, ktorí ma ešte aj dnes osočujú , tak ako to bolo v
predvolebnom období. Vo vnútri som dostatočne zrelá a pripravená na to, aby som bojovala
na tom pomyslenom vojnovom poli a so cťou vybojovala svoj boj. Našťastie mám okolo seba
ľudí, ktorí stoja pri mne a ktorí budú spolu so mnou niesť ťarchu zodpovednosti. Mám
nesmierne šťastie, že mám usporiadanú rodinu a skvelého manžela, ktorý ma vo všetkom
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ale aj v súkromnom živote vždy povzbudzovali a podporovali. Obraciam sa na Vás, pani
poslankyňa a páni poslanci a vyzývam Vás k zodpovednosti. Odovzdávam sa mojej obci a
chcem jej slúžiť s najlepším vedomím a svedomím. Prosím tých, ktorí to so mnou myslia
dobre, aby mi pomáhali a ja verím, že ich nesklamem.
K bodu č.2.:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. V tomto bode programu je nutné, aby sa
zaradil do programu ustanovujúceho zastupiteľstva pod bodom 2.1 voľba mandátovej komisie
a návrhovej komisie.
V zmysle §5 odsek 10 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy, starostka obce ukončila diskusiu a
podľa §5 odsek 7 rokovacieho poriadku a dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania
obecného zastupiteľstva, tak ako bol doručený so zmenou :
Návrh programu:

1.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Vystúpenie starostu.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu .
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Voľba členov obecnej rady
Voľba predsedov jednotlivých komisií a ich členov
Určenie platu starostu obce.
Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky JUDr. Marcely
Halaganovej.
Diskusia.
Záver.
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proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 44/2018- obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného
ustanovujúceho zastupiteľstva tak, ako bol doručený a prednesený poslancom obecného
zastupiteľstva.
K bodu č .2.1:
Voľba mandátovej a návrhovej komisie:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla a dala hlasovať, aby za predsedu
mandátovej a návrhovej komisie bola zvolená Ing. Mária Hubertová.
Výsledok hlasovania: za:9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla a dala hlasovať, aby za člena mandátovej
a návrhovej komisie bola zvolená Monika Klimová.
Výsledok hlasovania: za:9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 45/2018- obecné zastupiteľstvo schválilo predsedníčka návrhovej a mandátovej
komisie Ing. Máriu Hubertovú a členku Moniku Klimovú.
K tomuto bodu poprosila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predsedníčku návrhovej
a mandátovej komisie Ing. Máriu Hubertovú, aby predniesla správu komisie.
Ing .Mária Hubertová konštatovala, že voľba starostu obce prebehla v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a funkcia starostu obce nie je v rozpore
s ustanovením § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení a čl 5 ústavného zákona č 357/2004 Z.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Ing. Mária Hubertová konštatovala, že voľba poslancov obecného zastupiteľstva
prebehla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a funkcia poslancov
obecného zastupiteľstva obce nie je v rozpore s ustanovením § 11 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení.
K bodu č. 3: Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.
V zmysle zákona 369/1990 Z. z. a § 13b poverila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
na celé funkčné obdobie zastupovaním starostu Ľubomíra Fürbergera. Svoje rozhodnutie
o poverení zástupcu starostky odôvodnila získaním v komunálnych voľbách najvyšším
počtom hlasov, čiže aj najväčšou dôverou všetkých voličov.
Výsledok hlasovania: za:9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
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JUDr. Marcely Halaganovej, že poverený zastupovaním starostu obce bude poslanec Ľubomír
Fürberger.
K bodu č 4: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
K tomuto bodu programu navrhla starostka obce JUDr. Marcela Halaganová Karola Kosu
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Výsledok hlasovania: za:8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec Karol Kosa
Uznesenie č. 47/2018- obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Karola Kosu zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
K bodu č. 5: Voľba členov obecnej rady. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla
za členov obecnej rady:
Ľubomíra Fürbergera
Mgr. Zuzanu Bolibruchovú
Karola Kosu
O návrhu jednotlivých členov dala hlasovať samostatne.
1.Ľubomír Fürberger
Výsledok hlasovania: za:8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec Ľubomír Fürberger
2.Mgr. Zuzana Bolibruchová
Výsledok hlasovania: za:8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslankyňa Mgr. Zuzana Bolibruchová
3.Karol Kosa
Výsledok hlasovania: za:8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec Karol Kosa
Uznesenie č. 48/2018- obecné zastupiteľstvo volí členov obecnej rady Ľubomíra Fürbergera
Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a Karola Kosu.

-7K bodu č.6: Voľba predsedov jednotlivých komisií a ich členov
V zmysle zákona 369/1990 starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla,aby do
jednotlivých komisií boli zvolení nasledovní predsedovia a tajomníci:
Komisia finančná s správy obecného majetku
Predseda : Ing. Jozef Povrazník
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Ing. Jozef Povrazník
Tajomník: Ľubomír Fürberger
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Ľubomír Fürberger
Komisia stavebná:
Predseda: Karol Kosa
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Karol Kosa
Tajomník: Dušan Paur
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Duačan Paur
Komisia sociálna:
Predseda: Mgr. Zuzana Bolibruchová
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslankyňa Mgr. Zuzana
Bolibruchová
Tajomník: Karol Kosa
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Karol Kosa
Komisia životného prostredia:
Predseda: Milan Miklo
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Milan Miklo
Tajomník: Oskar Paur
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Oskar Paur
Komisia pre rozvoj vzdelávania:
Predseda: Mgr. Zuzana Bolibruchová
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslankyňa Mgr. Zuzana
Bolibruchová
Tajomník: Dušan Paur
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Dušan Paur
Komisia kultúry:
Predseda: Ing. Jozef Povrazník
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Ing. Jozef Povrazník
Tajomník: Oskar Paur
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Oskar Paur
Komisia športu:
Predseda: Dušan Paur
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Dušan Paur
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Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Jaroslav Gaško.
Komisia verejného poriadku:
Predseda: Juraj Majtán
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Juraj Majtán.
Tajomník: Jaroslav Gaško
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Jaroslav Gaško.
Komisia verejného záujmu:
Predseda: Ľubomír Fürberger
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Ľubomír Fürberger
Tajomník: Mgr. Zuzana Bolibruchová
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa:1poslankyňa Mgr.Zuzana
Bolibruchová
Člen: Karol Kosa
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov, proti:0, zdržal sa: 1 poslanec Karol Kosa.
Uznesenie č. 49/2018- obecné zastupiteľstvo volí predsedov, tajomníkov a členov
jednotlivých komisií.
K bodu č. 7: Určenie platu starostu obce.
K tomuto bodu programu udelila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová slovo hlavnej
kontrolórke obce Ing. Janke Brezániovej, aby predniesla dôvodovú správu.
Plat starostu obce bol schválený na základe zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov s platnosťou od 1.12.2018 a zvýšenie platu vo výške 60 %.
V zmysle §5 odsek 10 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže nikto nemal pripomienky, starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 odsek 7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o uvedenom bode programu.
Výsledok hlasovania: za:9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 50/2018- obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce.
K bodu č. 8: Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky JUDr. Marcely

Halaganovej.
K tomuto bodu programu opäť predniesla dôvodovú správu hlavná kontrolórka obce Ing.
Janka Brezániová. Navrhla schváliť vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za
rok 2018 v rozsahu 27,5 dní s poukázaním na ustanovenie § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z.
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otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže nikto nemal pripomienky, starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 odsek 7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o uvedenom bode programu.
Výsledok hlasovania: za:9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 51/2018- obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky
JUDr. Marcely Halaganovej.
K bodu č. 9: Diskusia.
1.Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová oboznámila poslancov o ukončení kontroly
verejného obstarávania na výstavbu materskej školy , kde v najbližších dňoch po dohode
s poslancami obecného zastupiteľstva obec pristúpi k odovzdaniu staveniska .
2.V mesiaci december bude zvolané obecné zastupiteľstvo a určený plán zasadnutí na rok
2019.
K bodu č. 10: Záver rokovania.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 03.12.2018 v znení tak ako bol schválený bol
vyčerpaný, ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasťna zasadnutí a všetkých
prítomných pozvala na malé občerstvenie.
Zapísala:

Jana Rosincová

Overovatelia:
Mgr. Zuzana Bolibruchová ......................................
Ľubomír Fürberger

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Výpis uznesení z ustanovujúceho zastupiteľstva
konaného dňa 03.12.2018
Uznesenie č. 41/2018- poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu
A.Uznesenie č.42/2018, kde novozvolený starosta obce JUDr. Marcela Halaganová zložila
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
B. Uznesenie č.43/2018
Novozvolení poslanci:
Ľubomír Furberger
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Dušan Paur
Ing. Jozef Povrazník
Oskar Paur
Karol Kosa
Jaroslav Gaško
Juraj Majtán
Milan Miklo
obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
Uznesenie č. 44/2018- obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného
ustanovujúceho zastupiteľstva tak, ako bol doručený a prednesený poslancom obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 45/2018- obecné zastupiteľstvo schválilo predsedníčka návrhovej a mandátovej
komisie Ing. Máriu Hubertovú a členku Moniku Klimovú.
Uznesenie č. 46/2018- obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce
JUDr. Marcely Halaganovej, že poverený zastupovaním starostu obce bude poslanec Ľubomír
Fürberger.
Uznesenie č. 47/2018- obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Karola Kosu zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 48/2018- obecné zastupiteľstvo volí členov obecnej rady Ľubomíra Fürbergera
Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a Karola Kosu.
Uznesenie č.49/2018-obecné zastupiteľstvo volí predsedov, tajomníkov a členov jednotlivých
komisií.
Uznesenie č. 50/2018- obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce.
Uznesenie č. 51/2018- obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky
JUDr. Marcely Halaganovej.

