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Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
uznesenia

zo 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 15. decembra 2016
Uznesenie 136/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
určuje
návrhovú komisiu v zložení: Peter BadžoĽ Tibor Pompa
za overovate ov zápisnice: Ing. Tomáš PixĽ Marek Pompa
za zapisovate a:
Ing. Eva Demjénová
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie 137/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
program rokovania 16. zasadania OZ v Malom Slavkove so zmenou – z programu bol stiahnutý bod č. 9
VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce
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Uznesenie 138/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadania OZ, konaného 30. 11. 2016, ako informatívnu.

Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie 139/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
úpravu č.1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2016 pod a prílohy.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
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Uznesenie 140/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
A) rozhoduje, že
Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2017,
B) schvaľuje
rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2017 pod a prílohy,
C) berie na vedomie
rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2018 – 2019,
D) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2017 – 2019.

Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
Uznesenie 141/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
Sadzobník poplatkov obce Malý Slavkov na rok 2017.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
Ladislav Oravec
starosta obce
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Uznesenie 142/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017.
Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce

Uznesenie 143/2016
Obecné zastupite stvo v Malom Slavkove
súhlasí
s podpisom zmluvy o službách „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných
a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodovĽ studní a úpravní
povrchových vôd.“

Hlasovanie:
za: Peter BadžoĽ PaedDr. Ján KleinĽ Ing. Tomáš PixĽ Marek PompaĽ Tibor PompaĽ udovít Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa

Ladislav Oravec
starosta obce
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ZÁPISNICA
zo 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove
konaného dňa 15. 12. 2016 o 16,30 hod
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Malom Slavkove.
Prítomní : Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa,
Ľudovít Svocák
Neprítomný(í): Ospravedlnený(í): Rastislav Pompa
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2016
Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2017 - 2019
Sadzobník poplatkov obce na rok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
Dnešné zasadnutie OZ otvoril a viedol Ladislav Oravec, starosta obce Malý Slavkov. Na úvod
privítal prítomných poslancov a zapisovateľku, skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci a
zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Predložil poslancom program 16.
zasadania OZ a oznámil, že sťahuje z programu rokovania bod č. 9 „Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.“
Opýtal sa, či chce ešte niekto z prítomných poslancov program zmeniť, alebo doplniť. Poslanci
nemali pripomienky k navrhnutému programu, starosta dal o zmenenom programe zasadania
OZ hlasovať:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácia poslancov
5. Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2016
6. Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2017 - 2019
7. Sadzobník poplatkov obce na rok 2017
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 137/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
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schvaľuje program rokovania 16. zasadania OZ v Malom Slavkove so zmenou – z programu
bol stiahnutý bod č. 9 VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí - Peter Badžo a Tibor Pompa
Za overovateľov zápisnice boli určení - Ing. Tomáš Pix a Marek Pompa
Za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí bola určená Ing. Eva Demjénová.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 136/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
určuje
návrhovú komisiu v zložení: Peter Badžo, Tibor Pompa
za overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa
za zapisovateľa: Ing. Eva Demjénová
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice ja elektronická nahrávka DVD č. 15/2016.
3.

Kontrola plnenia uznesení

Ladislav Oravec, starosta obce oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení.
Skonštatoval, že uznesenia sú buď splnené, alebo sú v plnení. Starosta sa spýtal, či má niekto
ku kontrole plnenia uznesení otázky. Nakoľko nik z prítomných poslancov nemal otázky, dal
o tomto bode hlasovať a bolo prijaté uznesenie č. 138/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadania OZ, konaného 30. 11. 2016, ako informatívnu.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
4.

Interpelácia poslancov

• Starosta obce Ladislav Oravec sa spýtal, či majú poslanci na neho otázky.
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• Poslanec Peter Badžo – chcem sa spýtať ohľadne aktivačných, dnes tu boli z Úradu práce
(ÚP) podpisovať s nezamestnanými dohody.
• Starosta odpovedal, že boli podpisovať zmluvy na §10, to sú uchádzači, ktorí si odrábajú
dávku v hmotnej núdzi.
• Poslanec Tibor Pompa – pracovníci ÚP povedali, že nemajú s tým nič a že nikto by
nemusel byť zamestnaný na §10, ak starosta zamestná všetkých cez obec.
• Poslanec Peter Badžo - to záleží len na Tebe, či budú na §10 alebo §12.
• Starosta sa opýtal – kto to povedal, z ÚP tu boli dvaja muž a žena, kto s nich to povedal.
• Poslanec Peter Badžo odpovedal, že muž.
• Starosta - už som to tu viackrát hovoril a zopakujem to znova o zamestnaní na § 10, majú dohodu s ÚPSVaR a odrábajú si dávku v hmotnej núdzi, 32
hodín mesačne t.j. 8 dní po 4 hod.
o §12 – aktivačný príspevok, na tento paragraf je možné zamestnať, len toľko ľudí, koľko
obci ponúkne ÚP a obec má len dve možnosti, buď podpíše dohodu na toľko miest
koľko jej ponúkol, alebo nie. Na terajšie obdobie nám ÚP ponúkol 30 miest na § 12.
o §52 - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec.
ÚPSVaR dáva obci zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie podľa
tohto paragrafu. Na §52 môže byť uchádzač zamestnaný najviac 3x počas celej
evidencie, t.j. 3x 6mesiacov, dohoda sa podpisuje s ÚP.
• Poslanec Ľudovít Svocák sa spýtal, akú dávku dostávajú aktivační na §12.
• Starosta odpovedal – zamestnaní:
o na § 10 si odrábajú dávku v hmotnej núdzi, ktorá je 61,60 eura mesačne, ak ide o
jednotlivca,
o §12 - dostávajú dávku v hmotnej núdzi pre jednotlivca 61,60 €, plus aktivačný
príspevok je 63,07 eura mesačne.
o § 52 – zamestnaný dostane 63,- € a obec dostane príspevok na náradie, teraz máme na
tento paragraf len 7 ľudí, ktorí spĺňajú podmienky. Keď bol uchádzač 3 x zamestnaný
na §52, už nespĺňa podmienky na ďalšie prijatie. Ak by sa riadne zamestnal minimálne
na 12 mesiacov, a stal sa opäť nezamestnaným, potom by znova spĺňal podmienku na
prijatie podľa §52.
• Poslanci Tibor Pompa a Marek Pompa sa spýtali, kto určil, že obec môže prijať len 30 ľudí,
nedá sa to ovplyvniť, aby mohli byť zamestnaní viacerí.
• Starosta odpovedal -určil to ÚP, ja môžem podpísať zmluvu s tými 30timi alebo nie.
• Poslanec Marek Pompa sa spýtal, či nie je možnosť zamestnať niekoho na § 54.
• Starosta odpovedal, že v súčasnosti nie je žiadny projekt na zamestnanie podľa § 54 , ale
pripravujú nejaký nový projekt.
• Poslanec Peter Badžo- ľudia sa pýtali zamestnanca ÚP, že z čoho majú žiť. Ja som na tom
stretnutí nebol, ale asi tridsiati hovorili, že pracovník ÚP povedal – na nás to nezáleží,
záleží to na starostovi, ak starosta zamestná všetkých, tak nebudú musieť byť na §10, no
ak dal starosta požiadavku na 30 ľudí, tak bohužiaľ.
• Starosta - ja to tu mám zapísané, toho pána si zavolám, keď sa bude dať zajtra, alebo
v pondelok a zavolám teba, tých 30 ľudí a poviete si to z očí do očí.
• Starosta vyzval poslanca Petra Badža, aby povedal konkrétne mená aspoň desiatich, kto
bol na stretnutí a hovorili mu o tom.
• Poslanec Peter Badžo – hádala sa Marta Pačajová, povedali jej nech sa ukľudní, lebo na
nich to nezáleží, záleží to na starostovi.
• Starosta – pôjdem na ÚPSVaR, zoberiem nahrávku dnešného OZ, ukážem to aj riaditeľovi
a spýtam sa, čo povedali uchádzačom a aby poučil svojich zamestnancov, ak to tak
povedali, ako Vás majú inštruovať.
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• Poslanec Peter Badžo - ja som nebol v sále, ale pochop ma, mne sa sťažujú.
• Starosta odpovedal – áno, môžem zobrať koho chcem na §12, ale len v rámci tých 30, na
ktorých mám zmluvu. Ja som tiež nebol v sále, to je záležitosť úradu práce. Zamestnaným
na §10, prideľuje koordinátor z úradu práce, ak tu nie je, tak aj pani Mamiaková.
• Poslanec Ľudovít Svocák navrhol, ak prídu nabudúce zamestnanci ÚP, treba všetko
nahrávať, lebo teraz je to ťažko rozhodnúť kto čo povedal, je to len tvrdenie proti tvrdeniu,
riešime to tu dookola. Ak to bude nahraté, bude to jednoznačné.
• Poslanec Marek Pompa doteraz bolo zamestnaných 60 ľudí a zrazu len 30, to je málo.
• Starosta – áno, ja som Vám to už hovoril, že môžem prijať len 30 ľudí.
• Poslanec Peter Badžo, starostovi – maj svoj názor, aj také veci počúvam, že pani
Mamiaková rozhoduje, kto bude robiť na aktivačných. Niektorí sú zamestnaní cez úrad
práce určitú dobu a potom sú zas druhí, ako dlho bude robiť pani Mamiaková, je tu už asi
4 roky.
• Starosta odpovedal - pani Mamiaková je zamestnaná cez obec, na polovičný úväzok (4
hodiny) a jej mzda je refundovaná úradom práce.
• Poslanec Peter Badžo – to počujem prvý krát, kedy to bolo, na akej schôdzi schválené.
• Starosta - ona bola zamestnaná už vtedy, keď bolo na §52 zamestnaných 40 ľudí, vtedy
boli viacerí koordinátori. V súčasnej dobe máme len 7 ľudí, tak stačí jedna koordinátorka.
• Poslanec Marek Pompa – on Ti chcel tým povedať , že koordinátorov si striedal.
• Starosta odpovedal - vtedy bolo 70 ľudí na §52.
• Poslanec Marek Pompa, mal si štyroch koordinátorov, skončila im zmluva a viac nerobili.
• Poslanec Peter Badžo – ty si ich nalákal na to, že kto zaplatí za odpad, ten bude robiť, sú
aj takí, ktorí dane vyrovnali, alebo majú len nízky nedoplatok, aj tak nerobia.
• Poslanec Ing. Tomáš Pix – platiť dane je povinnosť občanov.
• Starosta povedal - Peter ty neprekrúcaj, bolo povedané, že na aktivačné pôjde ten, kto má
zaplatené dane a boli to tvoje slová, že treba zamestnať tých, ktorí majú veľké dlhy, aby si
ich mohli vyrovnať.
• Poslanec Peter Badžo – áno povedal som, aby nosili po 5,- € , a ty si to zmenil že majú
doniesť 30,- €.
• Starosta - ak nenosili každý mesiac po 5,-€, teraz museli zaplatiť naraz 30,- €.
• Starosta - poslancovi Badžovi - povedz ty, ako poslanec čo chceš, aby sa na aktivačných
zmenilo.
• Poslanec Peter Badžo - ja nie som starosta, Ty si, ja stým nezrobím nič, keď Ty chceš, tak
zrobíš, my Ti môžeme len povedať. Mne sa nepáči, aby pani Mamiaková rozhodovala o
tom, kto pôjde na aktivačné a kto nie.
• Starosta odpovedal, so mnou podpisovali zmluvy, ja som s nimi hovoril osobne, nie pani
Mamiaková, ona je tu na to , aby ich koordinovala, rozdeľovala prácu a kontrolovala, to jej
práca, to robiť bude. Ja nie som koordinátor, aby som každé ráno prideľoval prácu, na to
tu je pani Mamiaková.
• Poslanec Ľudovít Svocák podotkol, je to smutné, ale prax je taká, že pani Mamiaková robí
aj manuálne a ostatní sa na ňu pozerajú.
Starosta sa spýtal, či má ešte niekto niečo do bodu interpelácia, nik nereagoval, tak prešiel na
ďalší bod.
5.

Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2016
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Ladislav Oravec, starosta obce - pripomenul poslancom, že návrh úpravy rozpočtu schválili na
15. OZ konanom 30. 11. 2016 a spýtal sa, či má niekto z poslancov k úprave rozpočtu otázky.
Poslanci nemali otázky, starosta dal o úprave č. 1 rozpočtu hlasovať.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 139/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
schvaľuje úpravu č.1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2016 podľa prílohy.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
6.

Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2017 - 2019

Starosta obce sa spýtal, či má niekto pripomienky k rozpočtu na roky 2017 – 2019, ktorého
návrh schválili na 15. OZ dňa 30. 11. 2016 a predložil poslancom stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2017 – 2019. Hlavná kontrolórka
obce odporúča OZ schváliť rozpočet Obce Malý Slavkov na rok 2017 a zobrať na vedomie
rozpočet na roky 2018 a 2019.
Keďže nikto nemal pripomienky, starosta dal o rozpočte hlasovať, bolo prijaté uznesenie
č. 140/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A) rozhoduje, že
Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2017,
B) schvaľuje
rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2017 podľa prílohy,
C) berie na vedomie
rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2018 – 2019,
D) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2017-2019.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
7.

Sadzobník poplatkov obce na rok 2017

Starosta obce Ladislav Oravec – predložil poslancom sadzobník miestnych poplatkov obce
Malý Slavkov na rok 2017, ktorého návrh schválili na 15. OZ 30. 11. 2016 a dal o ňom
hlasovať. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 141/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Sadzobník poplatkov obce Malý
Slavkov na rok 2017.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
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8.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017

Starosta sa spýtal poslancov, či majú otázky, alebo pripomienky k návrhu plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 a následne dal o návrhu hlasovať.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 142/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017.
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
9.

Rôzne

• Starosta obce Ladislav Oravec oboznámil poslancov s tým, že obec má možnosť zapojiť
sa do výzvy – „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných
marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní
povrchových vôd.“ Týmto, by obec mohla vyriešiť vodovod v lokalite pri potoku. Prvé
kolo výzvy končí 10. 03. 2017, ak ho chceme stihnúť, je potrebné podpísať zmluvu
s firmou, ktorá vypracuje a podá žiadosť.
o Poslanec Ľudovít Svocák sa spýtal, že či je možné podať žiadosť aj napriek tomu, že
územný plán nerieši, že IBV pri potoku je určená pre Rómov.
o Starosta odpovedal, je to príprava pre výstavbu RD a obec má 40% obyvateľov rómskej
národnosti.
o Poslanec Ľudovít Svocák sa spýtal, koľko bude stáť žiadosť.
o Starosta odpovedal - 990,- €, v prípade úspešnosti projektu, to budú oprávnené
náklady a obec môže požiadať o ich preplatenie.
Po ďalšej diskusii k tomuto bodu poslanci súhlasili s podpisom zmluvy a prijali uznesenie
č. 143/2016 Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove súhlasí s podpisom zmluvy o službách
„Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných
rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd.“
Hlasovanie:
za: Peter Badžo, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Marek Pompa, Tibor Pompa, Ľudovít
Svocák
proti:
zdržal sa:
neprítomný(í): Rastislav Pompa
• Poslanec PaedDr. Ján Klein - počul som v médiách, že je možnosť čerpať prostriedky
z environmentálneho fondu na zatepľovanie budov obecných úradov .
o

Ladislav Oravec, starosta obce odpovedal, že žiadosti na environmentálny fond sa
podávajú do konca októbra.

Zápisnica zo 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 15. decembra 2016

7

10.

Záver

Ladislav Oravec, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 16. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
...........................................
Ladislav Oravec
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Tomáš Pix

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

Marek Pompa

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

Zapísala: Ing. Eva Demjénová

Zápisnica zo 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 15. decembra 2016

