
Z Á P I S N I C A 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní 

konaného dňa 05.12.2018 (príloha CD) 

 

Prítomní: pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

                Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  predseda miestnej  

                volebnej komisie PhDr. Kamila Kusendová, J.Bušo, M.Hargaš 

  

Kontrolórka: Ing. K.Kráľová 

 

Bod č.1 – Otvorenie zasadnutia. 

 

Starosta obec Ing. M.Skovajsa privítal všetkých prítomných na I. ustanovujúcom zasadnutí 

OZ Dolné Srnie.  

 

Bod č.1.1 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce p.M.Behulovú. 

 

Za overovateľov: pp. R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová 

 

Bod č.1.2 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Dolné Srnie 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva. (príloha k zápisnici) 

 

Predsedkyňa volebnej komisie do orgánov samosprávy obce Dolné Srnie p. K.Kusendová 

oboznámila prítomných s výsledkami volieb na funkciu starostu obce a kandidátov zvolených  

za poslancov do obecného zastupiteľstva.   

 

Bod č.1.3 -  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

 

Po informácii o výsledkoch volieb vyzvala predsedkyňa volebnej komisie PhDr. Kamila 

Kusendová novozvoleného starostu obce Ing. Juraja Hamaja na zloženie sľubu a odovzdala  

mu osvedčenie. Novozvolený starosta Ing. Juraj Hamaj po prečítaní sľubu potvrdil svojim 

podpisom pod text sľubu (príloha k zápisnici). Zložením sľubu novozvoleného starostu končí 

funkčné obdobie Ing. Miroslava Skovajsu. 

Týmto sa novozvolený starosta Ing. Juraj Hamaj ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

Bod č.1.4 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

Predsedkyňa volebnej komisie PhDr. Kamila Kusendová prečítala znenie sľubu poslanca 

a následne vyzvala novozvolených poslancov k podpisu sľubu (príloha k zápisnici)  

a odovzdala osvedčenia. Starosta oznámil prítomným, že OZ je spôsobilé rokovať a uznášať 

sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ustanovujúce zasadnutie OZ je 

uznášania schopné. 
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Bod č.2 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

 

Starosta  oboznámil poslancov s návrhom programu podľa vydaného  metodického  návrhu 

Ministerstva vnútra SR  na zabezpečenie prípravy a priebehu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

z 20.10.2014, následne ho prečítal 

 

1. Otvorenie zasadnutia. Splnenie podmienok pre rokovanie ustanovujúceho zasadania 

obecného zastupiteľstva. 

1.1  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

1.2  Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu 

 a poslancov obecného zastupiteľstva 

1.3  Zloženie sľubu novozvoleného starostu, odovzdanie insígnií novozvolenému 

starostovi  

1.4  Zloženie sľubu novozvolených poslancov, odovzdanie osvedčení o zvolení 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Zriadenie a voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  

5. Príhovor novozvoleného starostu 

6. Voľba zástupcu starostu, ktorý bude zároveň oprávnený zvolávať a viesť zasadania 

OZ, určenie zástupcu pri obradoch 

7. Zriadenie a voľba členov obecnej rady 

8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií 

9. Plat starostu 

10. Rôzne, diskusia  

11. Záver  

 

Dávam hlasovať o návrhu programu 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Na prípravnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 26.11.2018 sa novozvolení poslanci 

a novozvolený starosta obce dohodli, že voľbu členov OR, zástupcu starostu a predsedov 

komisií je možné uskutočniť verejne.  

 

Bod č.3 – Zriadenie a voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 

Starosta – predložil poslancom návrh mandátovej komisie a vyzval poslancov, aby sa 

vyjadrili. Ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -  

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení zriaďuje 

mandátovú komisiu v zložení poslancov R.Hejbal, M.Melicher, Mgr. Alena Sapáková 

a vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 
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- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 

zákonom predpísaného sľubu, 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľnosti funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov, 

- a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

  

Starosta – predložil poslancom návrh návrhovej a volebnej komisie a vyzval poslancov, aby 

sa vyjadrili. Ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -  

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení zriaďuje 

návrhovú komisiu v zložení poslancov PhDr. J.Chovancová, D.Švacho, Ing. Z.Zahorová 

a vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 

a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

 

Zriaďuje volebnú komisiu v zložení poslancov Ing. Z.Zahorová, Mgr. P.Kováč, Mgr. A.Sapáková  

a vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne: 

- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítavanie 

hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb. 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č.4.- Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie (príloha k zápisnici) 

 

Starosta vyzval pp.R.Hejbala, aby prečítal správu mandátovej komisie. 

pp.R.Hejbal – mandátová komisia v zložení pp. R.Hejbal, M.Melicher, Mgr. Alena Sapáková 

potvrdzuje týmto, že na dnešnom 1.ustanovujúcom zasadaní OZ starosta obce Ing. Juraj Hamaj 

zložil sľub starostu podľa § 13 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb., ktorý potvrdil svojim podpisom,  

že nevykonáva žiadnu funkciu, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu, čím splnil 

podmienky pre výkon funkcie starostu obce Dolné Srnie stanovené § 13 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. 

Mandátová komisia potvrdzuje týmto, že na dnešnom 1. ustanovujúcom zasadaní OZ zvolení 

poslanci podľa vyhlásenia predsedkyne volebnej komisie pani PhDr. Kamily Kusendovej 

zložili predpísaný sľub, čo potvrdili svojim podpisom. Zároveň  potvrdili svojim podpisom, 

že nevykonávajú žiadnu činnosť, ktorá by bola v rozpore s výkonom funkcie poslanca a to  

na základe ich vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení. 
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Prijaté uznesenie v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní 

1. berie na vedomie 

° výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

° predloženú správu mandátovej komisie 

2. konštatuje, že 

°  novozvolený starosta obce Ing. Juraj Hamaj zložil a podpisom potvrdil zákonom 

                predpísaný sľub  

°  novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová,  

    Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho,  

    Ing. Zuzana Zahorová zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 

 

Bod č.5 – Vystúpenie novozvoleného starostu (príloha k zápisnici) 

 

Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa odhodlali kandidovať v komunálnych voľbách. Srdečne 

ďakujem všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva za 

prácu, ktorú v období rokov 2014-2018 vykonali pre našu obec. 

Cieľom dnešného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je splnenie vôle našich 

voličov, ktorú vyjadrili v komunálnych voľbách 10.novembra 2018.  

Na základe výsledkov volieb a po zložení predpísaného sľubu  sme sa spoločne zaradili  

do samosprávy našej obce. Verím, že všetci, ktorí sme získali dôveru a mandát občanov  

na najbližšie štyri roky vytvoríme priaznivé podmienky pre zabezpečenie plynulého chodu 

všetkých orgánov obce stanovených zákonom o obecnom zriadení tak, aby sme občanov 

Dolného Srnia nesklamali. Verím, že novozvolený poslanci budú mojimi dobrými partnermi 

v plnení úloh a mojou ambíciou je byť dobrým partnerom obecného zastupiteľstva.     

  

Bod č.6 – Voľba zástupcu starostu, ktorý bude zároveň oprávnený zvolávať a viesť 

zasadania OZ, určenie zástupcu pri obradoch. 

 

Starosta - navrhujem, aby OZ poverilo za zástupcu starostu, ktorý bude zároveň oprávnený 

zvolávať zasadania OZ a zástupcu pri občianskych obradoch poslanca pp.R.Hejbala a vyzval 

poslancov, aby sa vyjadrili. Ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia 

v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  podľa §12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona 

o obecnom zriadení poveruje poslanca Róberta Hejbala za zástupcu starostu obce Dolné 

Srnie, za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolávať 

zasadania OZ a zástupcu pri občianskych obradoch. 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. Róbert Hejbal, 

 

Bod č.7 – Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov (príloha k zápisnici). 

 

Starosta – podľa § 14 zákona č.369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo (OZ) môže zriadiť 

obecnú radu (OR). Je zložená z poslancov, ktorých volí OZ na celé funkčné obdobie. Počet 

členov  
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tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení OR sa prihliada  na zastúpenie všetkých 

politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.  

OR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom OZ. Plní úlohy podľa rozhodnutia OZ 

a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Ak nie sú pripomienky dávam hlasovať  

za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní  A. zriaďuje 

Obecnú radu 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Starosta – na základe hlasovania OZ v Dolnom Srní zriaďuje obecnú radu. 

 

Do obecnej rady navrhol starosta obce  pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Dušan 

Švacho a kontrolórku obce Ing. Katarínu Kráľovú Ph.D. 

Ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -  Obecné 

zastupiteľstvo v Dolnom Srní  B. volí za členov obecnej rady poslancov - Zloženie obecnej 

rady: pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Dušan Švacho a kontrolórku obce  

Ing. Katarínu Kráľovú Ph.D.,    

Hlasovalo sa za jednotlivých členov. 

 

pp.Róbert Hejbal 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – Róbert Hejbal 

    

pp. PhDr. Jana Chovancová 

  

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, Mgr. Alena Sapáková,  

  Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – PhDr. Jana Chovancová, 
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pp. Dušan Švacho 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. Dušan Švacho 

 

Bod č.8 – Voľba komisií a voľba ich predsedov (príloha k zápisnici). 

 

Starosta predložil poslancom návrh na zriadenie nasledovných komisií v zmysle zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako stálych orgánov pre poradenskú, iniciatívnu 

a kontrolnú činnosť OZ, na ktorom sa dňa 26.11.2018 novozvolení poslanci a novozvolený 

starosta obce dohodli:  

1. Komisia pre financie a verejné obstarávanie 

2. Komisia pre ochranu a bezpečnosť obyvateľov 

3. Komisia pre životné prostredie 

4. Komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok 

5. Komisia pre kultúru, šport a školstvo   

6. Komisia pre výstavbu a rozvoj obce 

 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní A. zriaďuje komisiu pre financie a verejné 

obstarávanie, komisiu pre ochranu a bezpečnosť obyvateľov, komisiu pre životné prostredie, 

komisiu pre bytovú politiku a verejný poriadok, komisiu pre kultúru, šport a školstvo, komisiu 

pre výstavbu a rozvoj obce 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Následne starosta navrhol poslancov za jednotlivých predsedov komisií: 

 

Komisia pre financie a verejné obstarávanie – predseda pp. Ing. Zuzana Zahorová 

Komisia pre ochranu a bezpečnosť obyvateľov – predseda pp. Mgr. Peter Kováč 

Komisia  pre životné prostredie – predseda pp. Mgr. Alena Sapáková 

Komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok – predseda pp. Dušan Švacho 

Komisia pre kultúru, šport a školstvo  – predseda pp. PhDr. Jana Chovancová  

Komisia stavebná a pre rozvoj obce – predseda pp. Miroslav Melicher    

 

Následne dal starosta hlasovať za jednotlivých predsedov komisií.  

 

Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení -   

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní B. volí  
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Komisia pre financie a verejné obstarávanie – za predsedkyňu pp. Ing. Zuzanu Zahorovú 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho 

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. Ing. Zuzana Zahorová 

 

Komisia pre ochranu a bezpečnosť obyvateľov – za predsedu pp. Mgr. Petra Kováča 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. Mgr. Peter Kováč 

 

Komisia  pre životné prostredie – za predsedkyňu pp.  Mgr. Alenu Sapákovú 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. Mgr. Alena Sapáková, 

 

Komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok –  za predsedu pp. Dušana Švacha 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. Dušan Švacho 

 

Komisia pre kultúru, šport a školstvo  – za predsedkyňu pp. PhDr. Janu Chovancovú  

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher, Mgr. Alena Sapáková,  

             Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. PhDr. Jana Chovancová 
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Komisia stavebná a pre rozvoj obce – za predsedu pp. Miroslava Melichera 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Mgr. Alena Sapáková,   

             Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. Miroslav Melicher 

 

Bod č.9 – Určenie platu starostu obce (príloha k zápisnici). 

 

Starosta  vyzval pp. Róberta Hejbala, aby predložil návrh na určenie platu starostu obce. 

pp. Róbert Hejbal  navrhol uznesenie OZ v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo v Dolnom 

Srní  na základe §11 ods.4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a §4 ods.2,2.veta zákona  

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov, v súlade  s novelizáciou zákona č.320/2018 schválená 

24.10.2018 v NR SR účinná od 01.12.2018 schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu 

o 20 %. Dávam hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Miroslav Melicher, Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho,  

             Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – pp. PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč 

 

pp. Róbert Hejbal  - dobre, môžeme dať rozpravu k tomuto uzneseniu, nechcem, aby tu 

vzniklo nejaké nedorozumenie. Dávam teda ešte raz za uvedené uznesenie. 

 

Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, Dušan Švacho,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

                   Mgr. Alena Sapáková, Ing. Zuzana Zahorová 

 

pp. PhDr. Jana Chovancová – ja navrhujem, aby sme pristúpili k tomu tak, že na konci roka 

môžeme odsúhlasiť na budúci rok odmenu. Nám nikto túto informáciu nedal (na zasadnutí 

bola prítomná mzdová účtovníčka, ktorá bola pripravená odpovedať, ale nebola oslovená – 

poznámka zapisovateľky). Mzdy sa teraz zákonom zvyšujú o dosť % hore. Plat starostu sa 

zvyšuje, môžeme aj polročne prehodnotiť prácu aj ročne. 

pp. Róbert Hejbal – kto je za, aby sme toto uznesenie riešili na najbližšom zasadnutí OZ 
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Hlasovanie: 

Za –pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav Melicher,  

             Mgr. Alena Sapáková, Dušan Švacho, Ing. Zuzana Zahorová,  

Proti – 0 

Neprítomný – 0 

Zdržal sa – 0 

 

Bod č.12 – Rôzne, diskusia. 

 

Rôzne: 

 

pp. PhDr. J.Chovancová – informovala o vianočných trhoch dňa 8.12.2018 a jeho súčasťou 

je aj Mikuláš pre deti a prítomných pozvala.  

Ing. Miroslav Skovajsa – aby som to upresnil informáciu. Tieto platy, ktoré schválil 

parlament preto, lebo platy, ktoré platili do roku 2012 boli znížené z dôvodu hospodárskej 

krízy, ktorá v tom období  nastala. Žiadne platy nezvyšovali, ale sa len upravili na tú istú 

výšku, ktorá bola pred krízou. 

p. J.Skovajsa – zatiaľ sme boli informovaní len o predsedoch komisií, kedy budú známi 

členovia komisií. 

Starosta – na zasadnutí OZ dňa 19.12.2018 si pripravia predsedovia návrh na zloženie členov 

komisií - odborníkov v jednotlivých činnostiach. 

 

Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov. 

 

Bod č.13 – Záver. 

 

Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil I. ustanovujúce 

zasadnutie OZ Dolné Srnie. 

 

 

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.   Ukončenie zasadnutia: 17.36 hod. 

 

 

Zapísala: Monika Behulová, zapisovateľka 

 

Overovatelia: pp. R.Hejbal, PhDr. J.Chovancová 


