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OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad  
Lesná 10, 086 33  ZBOROV 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove konaného dňa 09.12.2018 

v zasadačke OcÚ Zborov 

 

P r í t o m n í: pozri prezenčnú listinu 

P r o g r a m: pozri pozvánku 

 

1. O t v o r e n i e 

 

Po vypočutí štátnej hymny otvoril 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ján 

Lukáč, ktorý privítal novozvoleného starostu, poslancov OZ, pozvaných hostí a pracovníkov 

OcÚ.   

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

 

Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Ivanu Majcherovú a za overovateľov zápisnice 

Rastislava Jurašiho a JUDr. Mareka Kuruca. 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Adela Hložeková oboznámila prítomných s 

výsledkom volieb a zhodnotila ich priebeh. Oznámila, že za starostu Obce Zborov bol vo 

voľbách zvolený Mgr. Ján Šurkala, PhD. a prečítal menovite všetkých zvolených, aj 

nezvolených poslancov. 

Kópia zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov 

samosprávy obce 10.11.2018 je prílohou tejto zápisnice. 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

Novozvolený starosta Mgr. Ján Šurkala, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý 

vlastnoručne podpísal. Predsedníčka miestnej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o 

zvolení. Novozvolený starosta sa ujal vedenia ďalšieho priebehu zasadnutia OZ. 

Sľub starostu obce je prílohou tejto zápisnice. 
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5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Za novozvolených poslancov prečítal sľub JUDr. Marek Kuruc. Všetci novozvolení 

poslanci OZ zložili sľub poslanca a vlastnoručne ho podpísali. Predsedníčka volebnej komisie 

im odovzdala osvedčenia o zvolení.  

Starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD uviedol, že neprítomný poslanec Andrej Horbaj, ktorý 

sa zasadnutia OZ nemohol zúčastniť, zloží sľub na najbližšom zasadnutí OZ, kde mu zároveň 

bude odovzdané osvedčenie o zvolení. Následne skonštatoval, že OZ v zložení 8 poslancov je 

schopné rokovať a uznášať sa.  

Sľub poslancov Obecného zastupiteľstva v Zborove je prílohou tejto zápisnice. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Starosta Obce Zborov Mgr. Ján Šurkala, PhD. predniesol starostovský príhovor v ktorom 

sa poďakoval za dôveru, ktorá mu bola prejavená vo voľbách, poďakoval za prácu bývalému 

starostovi a poslancom OZ, ktorí pracovali vo volebnom období 2014-2018. Vyslovil sľub, že 

spolu s novozvolenými poslancami sa budú snažiť, čo najlepšie plniť svoje  úlohy a plány, ktoré 

si stanovili. Novozvoleným poslancom poprial veľa elánu a chuti do práce v novom volebnom 

období. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta navrhol doplniť program o body – zmena štatútu a voľba členov Školskej rady. OZ 

prijalo jednomyseľne túto zmenu programu, s tým, že tieto body budú zaradené pred bod č.12 

s posunutím ostatných bodov.  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

8. Voľba návrhovej a volebnej komisie 

 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol a poslanci schválili týchto členov:  

Ing. Miroslav Balon, Ing. Eduard Dvorščák a Slavomír Geffert. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Do volebnej komisie starosta obce navrhol a poslanci schválili týchto členov:  

Mária Kaňuchová, Marián Štefurik a Mgr. Matúš Minčák. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

Po tomto bode programu poslanci návrhovej komisie predniesli jednotlivé uznesenia  

k doterajším bodom programu a hlasovali: 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie výsledky voľby starostu a 

volieb do obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách dňa 10. 11. 2018. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie vystúpenie novozvoleného 

starostu. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 
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- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove  konštatuje, že novozvolený starosta obce Mgr. 

Ján Šurkala, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove  konštatuje, že zvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva Ing. Miroslav Balon, Ing. Eduard Dorščák, Slavomír Geffert, Rastislav Juraši, 

Mária Kaňuchová, JUDr. Marek Kuruc, Mgr. Matúš Minčák a Marián Štefurik, zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

9. Poverenie zastupovaním starostu 

 

Starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD. v zmysle § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril zastupovaním starostu obce poslanca 

Rastislava Jurašiho. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove berie na vedomie poverenie Rastislava 

Jurašiho – poslanca Obecného zastupiteľstva v Zborove za zástupcu starostu. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce navrhol poslanca JUDr. Mareka Kuruca, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť Obecné zastupiteľstva v Zborove. 

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove poveruje poslanca JUDr. Mareka Kuruca 

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 SNR č. 369 /1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

11. Zriadenie obecnej rady a voľba členov 

 

Starosta obce informoval, že zákon o obecnom zriadení umožňuje zriadenie obecnej rady, 

ako poradného orgánu, ktorý sa stretáva pred zasadnutím OZ. Predniesol návrh zloženia 

obecnej rady: Rastislav Juraši, JUDr. Marek Kuruc a Ing. Miroslav Balon. Zástupca starostu sa 

stáva členom OR na základe poverenia za zástupcu.  

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove zriaďuje obecnú radu, v ktorej zástupca 

starostu – Rastislav Juraši sa stáva členom na základe poverenia. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0      

- uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov obecnej rady : JUDr. Mareka 

Kuruca a Ing. Miroslava Balona 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

12. Zmena štatútu obce Zborov 

 

Starosta obce uviedol, že v rámci plynulosti fungovania obce dôjde k odčleneniu školstva 

od kultúrnej komisie a k odčleneniu životného prostredia od komisie bytovej a výstavby. 
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Týmto sa navýši počet komisií OZ o dve komisie a navýši sa aj počet členov z 3 na 5 členov 

v každej komisii. Komisie sa budú stretávať podľa potreby a zvolá ich predseda. Zmena 

nadobudne dňom schválenia. 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstve v Zborove schvaľuje zmenu Štatútu obce Zborov takto:  

Čl. 20 ods. 4 znie: „Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom:  

a) Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť  

b) Komisia pre kultúru a cestovný ruch  

c) Komisia pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež  

d) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity  

e) Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky  

f) Komisia bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku  

g) Komisia pre životné prostredie  

h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára  

i) Komisia na riešenie sťažností“  

Čl. 20 ods. 7 znie: „Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie 

predseda komisie.“ 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Zmena štatútu obce Zborov je prílohou tejto zápisnice. 

 

13. Voľba členov Rady školy Spojenej školy Zborov, Školská 478, 086 33 Zborov 

 

Starosta obce uviedol, že zriaďovateľ školy, ktorým je obec nominuje 4 členov – 3 

poslancov a 1 zamestnanca OcÚ. Návrh – poslanci – Marián Štefurik, JUDr. Marek Kuruc 

a Ing. Miroslav Balon, zamestnanec – p. Janka Bukovská. 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov Rady školy pri Spojenej škole 

Zborov, Školská 478, 086 33 Zborov: JUDr. Marek Kuruc Ing. Miroslav Balon, Marián 

Štefurik ml. a Janka Bukovská 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

14. Zriadenie komisii OZ a voľba ich predsedov a členov 

 

Starosta obce uviedol, že pri OZ pracujú komisie, ktoré slúžia ako poradný orgán. Navýšil 

sa počet komisii – 9 komisií a pôjde o tieto komisie: 

a) Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť  

b) Komisia pre kultúru a cestovný ruch  

c) Komisia pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež  

d) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity  

e) Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky  

f) Komisia bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku  

g) Komisia pre životné prostredie  

h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára  

i) Komisia na riešenie sťažností 
 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove zriaďuje tieto komisie obecného 

zastupiteľstva:  

a) Komisia finančná, majetková a pre podnikateľskú činnosť  

b) Komisia pre kultúru a cestovný ruch  

c) Komisia pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež  

d) Komisia pre šport a voľnočasové aktivity  

e) Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky  
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f) Komisia bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku  

g) Komisia pre životné prostredie  

h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára  

i) Komisia na riešenie sťažností 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí predsedu komisie OZ : Komisia finančná, 

majetková a pre podnikateľskú činnosť : Mária Kaňuchová  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí predsedu komisie OZ: Komisia pre 

kultúru a cestovný ruch: Rastislav Juraši. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí predsedu komisie OZ: Komisia pre 

školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež: Marián Štefurik  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí predsedu komisie OZ: Komisia pre šport 

a voľnočasové aktivity: Mgr. Matúš Minčák  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí predsedu komisie OZ: Komisia pre 

zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky: Slavomír Geffert  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí predsedu komisie OZ: Komisia pre 

životné prostredie: Ing. Eduard Dvorščák 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí predsedu komisie OZ: Komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára: JUDr. Marek Kuruc  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí predsedu komisie OZ: Komisia na 

riešenie sťažností: Ing. Miroslav Balon 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia finančná, 

majetková a pre podnikateľskú činnosť:  

Janka Bukovská  

Ing. Maroš Feckanin  

František Mišek  

Ing. Renáta Kurucová  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia pre 

kultúru a cestovný ruch:  

Mgr. Ivana Majcherová  

Valéria Bodíková  

Bc. Mária Geffertová  

Daniela Feckaninová 
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Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia pre 

školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež:  

Mária Slosarčíková  

PaedDr. Martina Zajacová  

Mgr. Iveta Karaffová  

PaedDr. Anna Žáková 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia pre šport a 

voľnočasové aktivity:  

Mgr. Ivana Majcherová  

Milan Hudák  

Miroslav Ferenc  

Dušan Velgos 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia pre 

zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky:  

Mgr. Katarína Niemašíková  

Mgr. Jaroslava Chmurovičová  

Mgr. Andrea Guláková  

Martin Sivák  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia bytová, 

výstavby, územného plánovania a verejného poriadku:  

Milan Sliva  

Ing. Juraj Čobej  

Peter Mikita  

Marián Štefurik st. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia pre 

životné prostredie:  

Ing. Pavol Bašista  

Ing. Karol Krajník  

Mgr. Stanislav Kowalski  

Ing. Štefan Šoltys  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára:  

Dana Kovaľová  

Ing. Eduard Dvorščák  

Mgr. Matúš Minčák  

Mária Kaňuchová  

Rastislav Juraši  

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 
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- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove volí členov komisie OZ : Komisia na riešenie 

sťažností: 

  Dana Kovaľová  

JUDr. Marek Kuruc  

Ing. Pavol Humeník  

Mgr. Jaroslav Chmurovič 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

15. Určenie sobášiacich a schválenie sobášnych dní 

 

Starosta obce uviedol, že podľa zákona je potrebné, aby sobášiaci a sobášne dni boli 

schválené na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Doposiaľ boli za sobášne dni určené štvrtky 

a soboty. Podľa zákona je jedným zo sobášiacich starosta obce. Starosta obce poveril za 

sobášiacich JUDr. Mareka Kuruca a Máriu Kaňuchovú. 

- Uznesenie: OZ v Zborove  schvaľuje poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné 

obdobie: JUDr. Mareka Kuruca a Máriu Kaňuchovú. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

- Uznesenie: OZ v Zborove  schvaľuje sobášne dni : štvrtok, sobota. 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

16. Určenie osôb oprávnených podpisovať bankové príkazy 

 

Starosta obce uviedol, že osoby oprávnené podpisovať bankové príkazy podľa zákona 

musia byť schválené OZ. Doposiaľ mali oprávnenie podpisovať bankové príkazy starosta obce, 

prednosta a ekonómka. 

Poslanec R. Juraši, navrhol, že pokiaľ nebude mať obec prednostu, mal by byť vybratý ešte 

jeden človek, ktorý by ho na toto obdobie nahradil. 

Starosta obce navrhol zástupcu starostu – poslanca Rastislava Jurašiho. 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove schvaľuje osoby, ktoré sú oprávnené 

podpisovať bankové príkazy :  

Mgr. Ján Šurkala,  

PhD. Janka Bukovská  

Rastislav Juraši 

Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

  

17. Určenie platu starostu obce 

 

Ekonómka obce J. Bukovská oboznámila prítomných so spôsobom výpočtu platu starostu 

obce. Uviedla, že plat starostu sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve a násobku podľa počtu obyvateľov. 

Starosta obce uviedol, že navrhuje zostať pri základnom plate, ktorý je postačujúci a ktorý 

považuje za dostatočnú odmenu za vykonanú prácu. 

- Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Zborove určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostovi obce 

Zborov Mgr. Jánovi Šurkalovi, PhD, v zmysle    § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 

2017 (954,00 €) a násobku 2,41 sumu: 2300,00 € s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
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Hlasovanie: Prítomní – 8, Za – 8, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

 

18. Termíny zasadnutí OR a OZ za 1.polrok 2019 

 

Starosta obce uviedol, že 2. zasadnutie OZ sa musí ešte uskutočniť do konca roka 2018 

z dôvodu schválenia rozpočtu obce. Návrh – 27.12.2018 o 17:30 hod. 

 Uviedol, že nakoľko nevznikol medzi poslancami OZ konsenzus ohľadom termínov, tento 

bod sa presúva na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

19. Diskusia 

 

V diskusií vystúpili: 

- Bývalý starosta obce Ján Lukáč, ktorý poďakoval za spoluprácu počas celého obdobia jeho 

pôsobenia na poste starostu a poprial novozvolenému starostovi obce a novozvoleným 

poslancom veľa úspechov počas obdobia ich pôsobenia.  

- S ďakovnou rečou a prianím vystúpili poslanci Ing. E. Dvorščák, JUDr. Marek Kuruc 

a hosť p. Exner. 

- Starosta obce, ktorý informoval prítomných poslancoch o pripravovaných kultúrnych 

akciách: 

12.12.2018 – celoslovenská akcia Slovensko spieva koledy, do ktorej bude zapojená aj 

obce Zborov, počas ktorej sa budú spievať koledy v Šéredyho parku 

20.12.2018 – volejbalový turnaj – Memoriál Ľubomíra Tyliščáka 

22.12.2018 – odhalenie pamätníka k 100.výročiu Zborovskej rezolúcie 

25.12.2018 – sa uskutoční zasadnutie Rady školy, týka sa to poslancov, ktorí boli zvolení 

za členov Rady školy 

31.12.2018 – Silvestrovská veselica, ktorú pripravuje MS Červeného kríža v Zborove 

- Ing Vladimír Kaminský, predseda Združenia na záchranu Zborovského hradu, ktorý 

informoval a pozval prítomných na akcie :  

1.1.2019 - Novoročné stretnutie na Zborovskom hrade, ktoré sa uskutoční v „Modrej 

pivnici“ o 13:00 hod. 

25.1.2019 – vyhodnotenie prác, ktoré sa uskutočnili počas roka 2018 na Zborovskom 

hrade. 

Keďže už neboli žiadne diskusné príspevky, hlasovalo sa za ukončenie diskusie. 

 

20. Uznesenie z 1. zasadnutia OZ 

 

Ing. Miroslav Balon, predseda návrhovej komisie a J. Bukovská porovnali prijaté 

uznesenia s prehľadom o hlasovaní.  

Uznesenie z 1. zasadnutia OZ, ako aj prehľad o hlasovaní sú v prílohe tejto zápisnice. 

 

21. Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 1. zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Zborove ukončil. 
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Starosta obce:    Mgr. Ján  Šurkala, PhD.  .................................... 

 

Overovatelia zápisnice:  Rastislav Juraši    .................................... 

     

    JUDr. Marek Kuruc   .................................... 

 

Zapisovateľka :   Mgr. Ivana   Majcherová  ..................................... 

 

 

V Zborove, dňa 09.12.2019 


