
Z Á P I S N I C A

z  XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach

konaného dňa 16.03.2021 o 18,00 hod.

K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Aštary kde privítal
prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce  a zapisovateľku. 
Následne previedol  kontrolu uznášania schopnosti obecného zastupiteľstva. 
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice : 
Prítomní : Ing. Matúš Aštary, Ing. Matúš Baňas, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula, , Michal Roba,
Marián Kendický, hlavný kontrolór Ing. Milan Marchevský 
Neprítomný: Ing. Stanislav Petrik  bez ospravedlnenia,    prišiel o  18.30 hod., 
Starosta obce Anton Aštary skonštatoval, že prítomných poslancov je 6  z celkového počtu 7
 a  rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2 - Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Matúša Baňasa  a Mariána Kendického a za 
zapisovateľku  Oľgu Kozákovú. 
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Vyzval
poslancov o zahlasovaní za prednesený program.    
Hlasovanie poslancov :    Za:  6 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba, Marián 
Kendický 
Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce oboznámil poslancov, že uznesenia prijaté na rokovaní OZ  zo dňa  16.12.2020  
sú niektoré splnené a iné sa plnia.  

K bodu 4 – Informácie od poslancov týkajúce sa odvolavacích konaní výstavby 
                   Komunitného centra. 
Cieľom tohto bodu bolo zistenie stavu odvolaní, ktoré sústavne podávajú piati poslanci 
obecného zastupiteľstva obce Kojatice na orgány štátnej správy s úmyslom úplne zastaviť 
výstavbu KC. 
Vyjadroval sa najmä Ing. Aštary Matúš, skôr chcel on počuť od starostu ako je to 
s vyučtovaním , ktoré už bolo vykonané.  Záverom povedal, že on je proti a urobí všetko 
preto, aby sa nepokračovalo vo výstavbe.  
Starosta poďakoval  poslancovi za jeho názor.  

K bodu 5 – Predbežné stanovisko – príprava projektu multifunkčné ihrisko. 
V tomto bode sa riešil len prieskum od  poslancov, či súhlasia s prípravou projektovej 
dokumentácie pre multifunkčné ihrisko. Je potrebná nanovo, nakoľko tá pôvodná bola 
stiahnutá z úradu. Taktiež bola otázka miesta výstavby multifunkčného ihriska, či na 
pôvodnom mieste alebo niekde inde. 
 



Poslanec Kočiš Ľubomír sa vyjadril, že chápe, že bez projektovej dokumentácie sa 
nepohneme, no má obavu, aby to nezostalo bez realizácie a mal otázku, či nikto nezvažoval 
umiestnenie v areály Materskej školy Kojatice.   
Hlasovanie poslancov :   Za:   6 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba, Marián 
Kendický
Proti : nikto                                      Zdržal sa : nikto

K bodu 6 – Predbežné stanovisko – príprava PD kanalizácia. 
Starosta obce znovu poukázal na potrebu projektovej dokumentácie aj v prípade kanalizácie,
aby sme ako obec boli pripravený zapojiť sa do vyhlásenej výzvy. 
Hlasovanie poslancov :   Za:   6 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Michal Roba, Marián 
Kendický
Proti : nikto                                      Zdržal sa : nikto

Body programu doručené e-mailom poslancom Mgr. Matúšom Baňasom : 

K bodu 7.1 – Výsledky kontroly plnenia uznesenia č. 115/10/2020
Týmto bodom bol poverený hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský, ktorý  podal 
poslancom výsledok jeho kontroly, ktorý tvorí prílohu č.3  tejto zápisnice.  Napriek zisteniam,
že je rozdiel zverejňovať údaje v trvaní mandátu poslanca a  po zániku mandátu   poslanca, 
Ing. Baňas Matúš nebol s výsledkom spokojný, že sú to verejné financie a podľa neho 
z hľadiska transparentnosti je to smiešne, že niekto môže a musí niekto nemusí. 
Starosta obce ďalej povedal, že je to stanovisko orgánu, ktorý v tomto zastrešuje našu obec. 
Ak sú proti, nech to riešia ďalej. 

K bodu 7.2 – Nezverejnenie zápisnice z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                       v Kojaticiach. 
K tomu podal vysvetlenie starosta obce. Pre dlhodobú PN zapisovateľky p. Marusinovej 
nebolo možné zápisnicu zverejniť  načas. Ospravedlnil sa za to. Pred rokovaním  XXI.  
zasadania obecného zastupiteľstva zápisnica už bola zverejnená.  

K bodu 7.3 – Vysvetlenie dopísania uznesenia č.134/12/2020 bod B – o ktorom 
                       zastupiteľstvo nerokovalo a nebolo predmetom schvaľovania uznesenia. 
Starosta obce skonštatoval, že  keďže je p. ekonómka dlhodobo na PN  dostal odporúčanie, že
vzor uznesenia bol zverejnený na stránke obce  v časti návrh rozpočtu 2021. K stanovisku 
hlavného kontrolóra toľko, že sa zmenili len celkové čísla po schválení pozmeňujúcich 
návrhov.  
Bod B sa berie len na vedomie, tak nevie čo chcú tým riešiť. 
Poslanec Ing. Aštary Matúš prečítal, že je  ešte  ďalší bod B uznesenia, v ktorom obecné 
zastupiteľstvo poveruje starostu obce robiť zmeny  medzi položkami bežného rozpočtu. 
O tomto on nehlasoval , len za rozpočet. 
Starosta obce následne vyzval hlavného kontrolóra, aby im to vysvetlil. 
Hlavný kontrolór dal stanovisko k rozpočtu, ktoré mali k dispozícií a nevie o tom, aby boli 
nejaké námietky k tomu. V stanovisku tento bod bol zapracovaný. 
Ing. Petrik nesúhlasil, mal za to, že  sa malo toto stanovisko prečítať na zastupiteľstve, ak má 
s tým súhlasiť. 



Hlavný kontrolór ešte dodal, že presúvanie medzi položkami rozpočtu je zákonom dovolené 
s tým, že bude zachovaný výsledok rozpočtu a  majú to aj na iných obciach. 
Je to aj preto, aby starosta nemusel každú chvíľu zvolávať zastupiteľstvo. 
Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Baňas s otázkou na hlavného kontrolóra, že kto schvaľuje 
uznesenia. V zákone nenašiel nikde stanovisko, že starosta si môže dopísať uznesenie. 
Narážal na to, že podľa zápisnice a zvukového záznamu z obecného zastupiteľstva o tomto 
bode nerokovali a neschvaľovalo sa. Žiada, aby sa v zápisnici odrážalo to, o čom sa na 
zastupiteľstve reálne rokovalo a nedopisovalo sa k tomu niečo. 
Navrhuje prijať uznesenie, aby sa to opravilo. Starosta podotkol, že on ho nedopísal 
a zapisovateľka urobila to, čo urobila. Mgr. Baňas prečítal pôvodné a pozmeňujúce uznesenie.
Starosta dal zahlasovať za prednesené uznesenie. 
Hlasovanie poslancov:    Za:   4  
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš,  Ing. Stanislav Petrik 

Proti :  nikto                                                              Zdržal sa : 3 - Ján Mikula, Michal Roba     
                                                                                                         Marián Kendický 

Návrh uznesenia odovzdal Mgr. Baňas zapisovateľke a tvorí prílohu č. 4. 

K bodu 7.4 – Vysvetlenie k tomu, aký rozpočet na rok 2021 bol zaslaný na ministerstvo   
                       financií SR.  
Starosta obce prečítal stanovisko p. ekonómky, že bol zaslaný schválený rozpočet na OZ zo 
dňa 16.12.2020 upravený o schválené pozmeňujúce návrhy poslancov a spýtal sa poslancov, 
či majú k tomu niečo. 
Ozval sa Ing. Aštary s tým, že písali na ministerstvo financií SR a požiadali  informáciu 
o zaslanom položkovitom rozpočte. Z ministerstva  poslali rozpočet len s piatimi položkami. 
Schvaľoval sa rozpočet s viacerými položkami , tak chce vedieť aký vlastne ekonómka 
poslala rozpočet na ministerstvo. Hlavný kontrolór zistil, že im zaslali len detail rozpočtu. 
Nevie o tom, aby my sme boli výnimka a neposlali štandardný predpísaný rozpočet, aký 
ministerstvo požaduje v rámci celého Slovenska. Nech si vyžiadajú iný. Mgr. Aštary nevie 
teraz akého rozpočtu sa držíme.  Vstúpil do toho Mgr. Baňas a prečítal  odpoveď na ich 
žiadosť v ktorej obsahom bola informácia, že im zasielajú Eko rozpočet, ktorý obec Kojatice 
vložila do RISSAM a že do zhruba polovice januára iné údaje nemajú. Podpísaný JUDr. Igor 
Dušenka  - riaditeľ kancelárie ministra. 
Hlavný kontrolór podotkol, že hovoríme o niekom, kto tu nie je a on to tiež nevie zodpovedať.
Ing. Petrik zareagoval, že čo vlastne hlavný kontrolór vie,  keď všetko len ekonómka a ako 
robí kontrolu. Že nadriadený by mal zastúpiť svojho podriadeného. Hlavný kontrolór opono 
-val, že toto nie je jeho pracovná náplň a že jeho úväzok v obci je na 8%. On vie, čo zo 
zákona má robiť. Ing. Petrik ho požiadal, aby potom hovoril len každé jedenáste slovo, keď 8 
%. 
Situáciu upokojil starosta s tým, že o tom budú môcť poslanci diskutovať keď bude p. 
ekonómka v práci a že je rád, že v takom stave akom je  funguje. 

K bodu 7.5 – Vysvetlenie Dodatku č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie medzi 
                       Ministerstvom vnútra SR a Obcou Kojatice  zverejneného na stránke obce 
                       Kojatice 07.01.2021
Starosta obce prečítal povinnosť poskytovateľa zo Zmluvy zverejniť Zmluvu a Dodatky 
v centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie prebehlo.  Dodatok č. 2 je o predĺžení realizácie  
projektu – nevyhnutná pomoc pri mimoriadnej udalosti v rómskej osade resp. problematika 
bývania v rómskej osade. 



Upovedomil poslancov, že nakoľko sa nestihli vyčerpať prostriedky z prvotnej zmluvy, 
požiadali sme druhy krát. Spýtal sa poslancov, či majú niečo voči tomu. 
Prihlásil sa Mgr. Baňas s tým, že nie je problém so zmluvou, ale so zverejnením zmluvy. Že 
táto zmluva nie je zverejnená na webovej stránke obce a Dodatok č. 2 už je. Že sa nikdy 
nehovorilo na zastupiteľstve o tejto zmluve aj keď je z roku 2019. A, že sa v Dodatku č.2 
uvádza ako dôvod špecifiká fungovania obecného zastupiteľstva. Starosta uviedol, že nebol 
v tom čase schválený rozpočet. Pridal sa s tým istým problémom aj poslanec Ing. Petrik. 
Starosta chcel vedieť, či sú proti dotácii z Úradu vlády alebo, aby sme dotáciu  vôbec 
nedostali. Mgr. Baňasovi ide o to, že koľko je takých zmlúv na obci,  o ktorých nevedia?  
Ing. Aštary Matúš  položil otázku, že keď sa tak pomáha našim spoluobčanom, že kedy sa 
bude tak pomáhať mládeži, ktorá by sa tu chcela vybudovať. Starosta odpovedal, že to nie je 
momentálne bod programu a ukončil rozpravu o tomto bode. 

K bodu 7.6 - Dodržanie schvaľovania faktúr a zmlúv vyžadujúcich plnenie obcou 
                      Kojatice nad 500 € obecným zastupiteľstvom. 
Starosta obce podal poslancom riešenie, že v čase mimoriadnej situácie v štáte, a dlhodobej 
PN ekonómky obce  ho núti k urýchlenému konaniu. Ako  štatutár obce musí riešiť      
okamžite operatívne a zmluvné vzťahy, nemá čo k tomu viac dodať. Snaží sa všetko riešiť 
tak, aby sme stíhali termíny, ktoré sú nám dané. Poďakoval za pochopenie. 
Prihlásil sa Ing. Petrik, ktorý poprosil hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril, či starosta len tak 
môže všetko zobrať na seba a podpisovať zmluvy nad 500 €, ktoré sú v rozpore s našimi  
zásadami hospodárenia. Odpoveď kontrolóra bola, že sú to rozpory s  ich zásady. 
Mgr. Baňas  podotkol, že ešte na minulom zastupiteľstve  zdôrazňoval z protestu prokurátora, 
že je tam napísané,  že je na obecnom zastupiteľstve  určiť limit minimálnych výdavkov nad 
ktoré sa  bude požadovať schválenie väčšinou zastupiteľstva.   
Poslanec Kočiš reagoval, že sú nové pravidlá a treba ich rešpektovať. Nemôžme riešiť, že to 
rýchlo trebalo, že to tak nefunguje. Starosta oponoval, že niekedy je treba konať zo dňa na 
deň. Výsledkom celého bolo, aby boli dodržiavané zásady hospodárenia. 

K bodu 7.7 –  Stav prípravy územného plánu obce Kojatice - evidencia a zapracovanie 
                         pripomienok. 
V tomto bode starosta obce prečítal list  od  firmy ATYP s.r.o. , ktorá vypracováva Doplnky 
a zmeny č.1 územného plánu obce Kojatice ohľadom stavu spracovania a doručenia 
urbanistických štúdií na obecný úrad Kojatice. List tvorí prílohu č. 5. 

K bodu 7.8 – Vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu ciest v obci Kojatice, 
                       Šarišské  Lužianky. 
Starosta mal dotaz na poslancov, prečo práve tieto cesty vybrali, ktoré uvádzali už v minulých
uzneseniach  a akou formou a kto vykoná  verejné obstarávanie nakoľko zákazka je nad 
100 000 €.  Z jeho pohľadu  aj iné cesty sú zlé.  
Slovo mal poslanec Kočiš Ľ., ktorý  sa vyjadril, že zákazky do 180 000 € bez DPH stačí mať 
tri cenové ponuky zverejnené na stránke obce. A nemusí to byť zložito, cez vestníky.  
Podotkol, že nakoľko sa dnes  riešila  aj projektová dokumentácia na kanalizáciu navrhoval, 
aby celý proces  verejného obstarávania  sa posunul  na neskôr, minimálne pokiaľ  nebude 
projektová dokumentácia na kanalizáciu, vytýčená trasa kanálov.  Starosta vysvetlil, že sa tým
musíme zaoberať a musí to robiť odborne spôsobilá osoba. 
Ing. Petrik navrhoval prijať uznesenie, v ktorom stanovia, že keď bude projektová 
dokumentácia, tak sa môže vyhlásiť súťaž.  



K bodu 7.9 – Zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov pre  jarné upratovanie . 
Starosta podotkol, že je to  bod, ktorý tu fungoval stále. Nevie prečo je v samostatnom bode. 
Stačí dať termíny a kde pristaviť. 
Prihlásil sa Ing. Aštary Matúš s návrhom od 12.04.2021 – do 28.04.2021 na obvyklých 
miestach. Vyhlásiť to v miestnom rozhlase. Ostatní poslanci tiež súhlasili s jeho návrhom. 

K bodu 8 – Žiadosti.
A, Žiadosť Občianskeho združenia Náš  Prešov – podpora výstavby rýchlostnej cesty R4  
     prijatím uznesenia na zastupiteľstve o nevyhnutnom dobudovaní R4 s napojením na 
    diaľnicu D1 – rozvoj severovýchodného Slovenska – požiadať dotknuté orgány ( vládu SR,
    ministerstvo dopravy, ministerstvo financií, NDS... ) urýchliť a pokračovať v stavbe R4 až 
    k hraniciam s Poľskom.Žiadosť tvorí prílohu č.6  Starosta obce prečítal návrh na uznesenie 
    a poprosil poslancov  o zahlasovanie. 
    Hlasovanie poslancov:    Za:   7 
    Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik,     
    Michal Roba, Marián Kendický 
    Proti :  nikto                                                              Zdržal sa :   nikto 

B, Žiadosť MŠ Kojatice o žalúzie na nové okná po rekonštrukcii MŠ.  Slnko a svetlo prekáža 
     deťom pri spaní a pri výuke s interaktívnou tabuľou. Starosta zatiaľ zistil, že sa jedná  
     o investíciu v hodnote cca 800,- €. Cenové ponuky zatiaľ nie sú. Žiadosť tvorí prílohu č. 7.
     Vyzval poslancov aby zahlasovali :  
     Hlasovanie poslancov:    Za:   6 
    Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Marián Kendický, Ján Mikula,     
     Michal      Roba
     Proti :  nikto                                                              Zdržal sa : 1 -  Ing. Stanislav Petrik 

C, Žiadosť z POD – Program obnovy dediny. Máme možnosť získať 5 000.- € na veci – 
     benzínová kosačka, krovinorez, vidly, vaky, urýchľovače komposteru ... , ktoré 
     sme v projekte Biologický rozložiteľný komunálny odpad postrádali. Obec to bude stáť
     cca 250€. Žiadosť tvorí prílohu č. 8. 
     Hlasovanie poslancov :   Za:   6
      Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Marián Kendický, Ján Mikula, 
      Michal Roba 
      Proti : nikto                                                       Zdržal sa : 1 -   Ing.Stanislav Petrik 

 D, Žiadosť p. Madzika Jozefa (stavebníka Ing. Matúša Aštaryho) o postavenie prístreška pre 
      auto pri bytovom dome s.č. 57. 
      Starosta vyzval poslancov o ich názor na to, nakoľko sa jedná o bytový dom. 
      Medzi poslancami nastala diskusia a podávali svoje názory, nápady.... nakoľko sa jedná 
      o obecný pozemok.  
      O slovo  požiadal Ing. Aštary Matúš a vysvetlil poslancom, čo má byť predmetom stavby. 
       Ide o osadenie drevenej konštrukcie do betónových kociek na povrchu, OSBD  dosky   
      a plachta. Informoval sa aj u  susedov ohľadom súhlasu. Vysvetlil im o aký prístrešok ide.
      No, najprv, chce súhlas poslancov o prenájme pozemku  nakoľko je to obecný pozemok. 
      Starosta obce reagoval, že je potrebné osloviť aj  ostatných vlastníkov bytového domu    
      Vzhľadom na už podané žiadosti z minulosti. Aby to bolo esteticky. 
      Svoj názor vyjadril aj  zástupca starostu Ján Mikula. Mal návrh, aby to nebolo blízko 



bytového domu. Bolo by dobré na druhej strane oproti. Ing. Aštary zareagoval, že tento
pozemok nie je obecný. Diskutovalo sa dosť okolo toho, nakoniec záver  bol, že nech 
Ing. Aštary M. podá konkrétnejšie návrh o umiestnení stavby aj s rozmermi od bytového
domu  a chodníka z bezpečnostného hľadiska. 
A bude potrebné urobiť zo strany obce aj zmluvu o prenájme pozemku. 
V diskusii  zaznela od  poslanca Kočiša námietka k opotrebovaným kontajnerom pred
budovou Plast Italy. 
Ing. Petrik podal návrh, aby sa hlasovalo o tejto žiadosti. 
Starosta vyzval, kto je za, aby sa minimálne tento jeden prístrešok tam postavil. 
Hlasovanie :  Za : 6
Proti :   nikto                           Zdržal sa : 1 – Ing. Aštary Matúš

Ako ďalšiu ústnu žiadosť predniesol starosta obce od Sandra Crescini, ktorý  rieši prípojku
elektriny – prepich pod štátnou cestou, či by obec mohla participovať v tomto smere, aby sme
aj ako obec v budúcnosti malo možnosť rozvoja tejto danej lokality. Celková cena asi 1200 €. 
Technické riešenie vysvetlil poslanec Kendický Marián – predseda stavebnej komisie,
nakoľko je znalý tejto problematiky a už s ním komunikoval. Z jeho pohľadu to nemá
význam. 
Starosta dal zahlasovať, kto je za to, aby sme to zrealizovali pol na pol. 
Hlasovanie :  Za -  nikto 

K bodu 9 – Rôzne 
Starosta poinformoval poslancov o prebiehajúcich  projektoch, ktoré sú živé  a reálne. 
Poukázal na problémy, ktoré máme pri ich realizácii, nakoľko samotní poslanci nám to
sťažujú. Ozvala sa nám Štátna stavebná inšpekcia, že na podaný podnet  nás navštívia.
Taktiež poukázal na nepriaznivú situáciu  ohľadom Covidu 19 – testovania, PN  p. ekonómky
a náročnosti zvládať pracovné úlohy. Poprosil poslancov, aby nás v tom pochopili. Týmto
ukončil z jeho strany diskusiu. 
Zástupca starostu si ešte vypýtal slovo. Jednalo sa o obecné auto Fábiu, ktorá doslúžila, že čo
s ňou. Dal vypracovať ponuky na opravu, o ktorých informoval a čo s tým ďalej. Či sa ide do
toho alebo sa dá zošrotovať. 
Poslanec Roba navrhol ju skúsiť ešte odpredať. 
Starosta dal zahlasovať  ako odpredaj prebytočného majetku obce.  
Hlasovanie:  Za  - 7 
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik,     
Michal Roba, Marián Kendický 

Záverom ešte starosta pripomenul poslancom, že mal na nich na minulom zastupiteľstve 
požiadavku, čo sa týka predsedu kultúrnej komisie, knihovníčky, kronikára a ako vidí nie sú 
žiadne podnety. Poďakoval  sa aj tým poslancom, ktorí  mali žiadosti  na sociálnej poisťovni,  
a že sa chceli spýtať, že porušil svoje právomoci, že počas  pandemickej  PN  podpísal 
zmluvy.  Ďakuje im fakt za to, že sa snažia, aby obec Kojatice napredovala.  Končí dnešné 
zasadnutie s prianím všetkého dobrého bez Covidu. 
Poslanec  Michal Roba mal ešte podnet od občanov, ohľadom úpravy cesty  za Svinkou ( na 
ostrove) kde občania sa boria v blate. . Keďže je táto cesta využívaná PD Šarišanom navrhuje 
riešenie v spolupráci s PD ju vysýpať kamienkami. Obec nakúpi materiál a PD to upraví. 
Poslanci rozdiskutovali viacero takýchto neupravených ciest. Navrhovali doviezť drť 
a zavalcovať. 
Nakoniec sa dohodli, že do pondelka sa posnažia vypočítať koľko bude toho materiálu 
potrebné a dohodnú ďalší postup. 



 

K bodu 24 –  Záver.
Starosta obce poďakoval  poslancom  a ukončil XXI. rokovanie  obecného zastupiteľstva  
približne o 20:10 hod.. 
Zasadanie OZ bolo  zaznamenané live audio-video  záznamom. 
Celý záznam zastupiteľstva je online na stránke www.vafec.sk časť archív. 

Zapisovateľka:  Oľga Kozáková   
 
Starosta obce:                                                                                      Overovatelia:    
Anton Aštary                                                                                       Mgr. Matúš Baňas            
                                                                                                             Marián Kendický 

http://www.vafec.sk/







