O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR. MICHALOVCE
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bracovciach
konaného dňa:16.septembra 2016 o 16.00 hod. v malej zasadačke
PRÍTOMNÍ:
STAROSTKA OBCE:

PhDr. Kolesnáčová Ivana

POSLANCI:

Dóci Vladimír, Janošová Iveta, Džubanský Ján,
Miroslav Žofčák,
Ing. Vladimír Bakaľár, Imrich Hrubý, Martin Šamudovský
X

OSPRAVEDLNENÍ
NEOSPRAVEDLNENÝ:
NÁVRH PROGRAMU:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia OZ
Kontrola uznesenia
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a ŠJ na
území obce Bracovce v roku 2016
5. VZN o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov za
pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť šk. klubu detí a na čiastočnú
úhradu v ŠJ, ktorého zriaďovateľom je obec Bracovce
6. Monitorovanie rozpočtu k 30.6.2016
7. Publikácia obce Bracovce –„ Fragmenty zo života obce“
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver.
Priebeh rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu: 1
Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ivana Kolesnáčová, ktorá
privítala poslancov na zasadnutí OZ. Skonštatovala, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné,
zo 7 poslancov sú prítomní 4 poslanci, 3 poslanci sa ospravedlnili.
K bodu:2
Kontrola uznesenia
Starostka obce previedla kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 21.06.2016, kde
skonštatovala, že prijaté uznesenia sú splnené, prípadne sa plnia priebežne.

K bodu:3
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Starostka predložila návrh programu na rokovanie OZ s doplnením l bodu jednania: Úpravu
rozpočtu. Poslanci k predloženému doplnenému návrhu programu rokovania nemali
pripomienky. Program rokovania schválili.
Hlasovanie: za Dóci Vladimír, Džubanský Ján, Miroslav Žofčák, Iveta Janošová,
NÁVRH PROGRAMU:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia OZ ,
Kontrola uznesenia
Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
Úprava rozpočtu
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a ŠJ na
území obce Bracovce v roku 2016
6. VZN o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov za
pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť šk. klubu detí a na čiastočnú
úhradu v ŠJ, ktorého zriaďovateľom je obec Bracovce
7. Monitorovanie rozpočtu k 30.06.2016
8. Publikácia obce Bracovce „ Fragmenty zo života obce“
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver.

K bodu: 4
Úprava rozpočtu
Žiadosť o úpravu rozpočtu na základe žiadosti zo ZŠsMŠ predložila poslancom starostka
obce, kde žiadali o navýšenie rozpočtu z dôvodu prijatia učiteliek do MŠ, kde po
rekonštrukcií vzniknú priestory pre prijatie viac detí do MŠ, na ZŠ bol zriadený ŠKD, kde
bola prijatá vychovávateľka, v ŠJ je nahlásených viac stravníkov a z toho dôvodu ved.ŠJ
požiadala o navýšenie úväzku. Taktiež požiadali o navýšenie úväzku pre školníčku, ktorá
upratuje priestory MŠ. Táto ich žiadosť bola prejednaná aj finančnou komisiou, ktorá po
prehodnotení stavu finančných prostriedkov na účte obce súhlasila s navýšením rozpočtu na
mzdy a odvody pre novoprijaté učiteľky v MŠ a vychovávateľku v ŠKD. Úväzky pre
školníčku a ved. ŠJ poriešiť z dotácie od obce, ktorá je preposielaná na originálne
kompetencie už podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 a nebola krátená z dôvodu
ukončenia pracovného pomeru pomocných síl v kuchyni. Finančná komisia doporučuje, aby
OZ schválilo navýšenie na mzdy a odvody na obdobie september-december 2016 o sumu:
9 376,00 €.
Hlasovanie za: Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Džubanský Ján, Janošovoá Iveta

K bodu: 5
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a ŠJ na
území obce Bracovce v roku 2016
Poslanci k predloženému VZN nemali žiadne pripomienky, obdŕžali ho na svoje e-mailove
stránky k preštudovaniu, bolo zverejnené na obecnej stránke. VZN bolo schválené bez
pripomienok
Hlasovanie: za Vladimír Dóci, Miroslav Žofčák, Iveta Janošová, Ján Džubanský.

K bodu: 6
VZN o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov za
pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť šk. klubu detí a na čiastočnú
úhradu v ŠJ, ktorého zriaďovateľom je obec Bracovce
Poslanci obdŕžali aj to VZN, k ktorému mali výhrady, aby sa nezvyšovala suma za pobyt
dieťaťa vo veku od 2 do 3 rokov v MŠ na sumu 20,00€. Deti do 3 rokov veku je málo a môže
nastať situácia že do MŠ nastúpia až po dovŕšení veku. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ do 3
rokov veku poslanci schválili v sume: 10,00€.
Hlasovanie: za: Dóci Vladimír, Miroslav Žofčák, Iveta Janošová, , Ján Džubanský,
K bodu: 7
Monitorovanie rozpočtu k 30.06.2016
Na tento bod odpovedala hospodárka obce Hrabovská, ktorá informovala poslancov,
minimálne 1 krát v roku podľa zákona je potrebné skontrolovať plnenie príjmov a výdavkov.
Skutočné plnenie príjmov a výdavkov k 30.06.2016 obdŕžal každý poslanec, mali možnosť
skontrolovať položkovite plnenie v príjmovej a výdavkovej časti. Na hospodárku obce mal
dotaz poslanec , ktorý sa zo zasadnutia OZ ospravedlnil, nakoľko je služobne vzdialený. Na
jeho dotazy bolo zodpovedané a preposlané na e-mailové stránky všetkým poslancom.
Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky.
K bodu: 8
Publikácia obce Bracovce „ Fragmenty zo života obce“
Publikáciu spracoval p. Pirč, bývalý riaditeľ ZŠ v Bracovciach, ktorý s učiteľkou ZŠ
Agnesou Tatárovou písal v minulosti kroniku obce. V kronike obce sú podchytené udalosti od
roku 1965, do publikácie použil zápisy z obecnej kroniky, iných kroník a takisto čerpal aj
informácie z iných zdrojov. P.Pirč navrhol OZ, aby sa vydala publikácia s názvom „
Fragmenty zo života obce“ ako 1.časť. Poslanci túto publikáciu obŕžali na svoje e-mailové
adresy k preštudovaniu, resp. k doplneniu.. Po konzultácií sa zhodli, aby do publikácie bola
doplnená aj súčasnosť a v prípade, že sa to stihne do konca tohto roka, aby publikácia bola
vydaná pri 790. výročí obce, ktoré bude v roku 2017.

K bodu:9-Rôzne
ZŠsMŠ Bracovce - rekonštrukcia cvičebného priestoru, rekonštrukcia ÚK
a vykurovacích telies telocvične.
Starostka obce informovala poslancov, že 15.4.2016 bola zvolaná pracovná porada poslancov
k prijatiu dotácie z MŠVVaŠ-SR na rozvojový projekt. „ Rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Kapitálové výdavky v sume:
30 000,00 € a bežné výdavky 2 300,0 €. Prítomní poslanci na pracovnej porade 15.4.2016
súhlasili s dotáciou na tento projekt. Starostka obce opäť predložila na schválenie , poslanci
nemali žiadne pripomienky k danému projektu a s dotáciou súhlasili..
Hlasovanie za: Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Džubanský Ján, Janošová Iveta

K bodu:9/1-Rôzne
Návrh na prenájom pozemku pri futbalovom ihrisku p. Rezanka
p. Rezanka, ktorý je vlastníkom pozemku pri futbalovom ihrisku ponúkol obci prenájom
pozemku, kde sa t.č. nachádza parkovisko a je využívané pri futbalových zápasoch. Mesačné
nájomné navrhol na 20 eur mesačne. Poslanci nesúhlasili s prenájmom pozemku. Zhodli sa,
že v prípade potreby, novú parkovaciu plochu vybudujú na pozemku, ktorého vlastníkom je
obec.
Hlasovanie: za Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Džubanský Ján, Janošová Iveta,
K bodu 9/2 – Rôzne
Rekonštrukcia-spoločné priestory na poschodí OcÚ/schody+chodba/
Starostka obce predložila požiadavku poslancom, že pri rekonštrukcií MŠ, došlo aj k
poškodeniu - vybratiu dlažby. Dlažba, ktorá je po celej dĺžke chodby popraskaná, oddelená
od betónu, je pre starších občanov nebezpečná. Predpokladané finančné náklady budú do
výšky 5 000,00€. Poslanci s rekonštrukciou chodby a schodov do výšky 5 000,00€ súhlasili.
Hlasovanie: za Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Džubanský Ján, Janošová Iveta

K bodu 9/3-Rôzne
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bracovce
Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci júl 2016 bola podaná žiadosť na dotáciu
na likvidáciu odpadu z obce, ktorý sa v obci nachádza vo veľkom množstve na nelegálnych
skládkach z ktorých už časť bola vyvezená minulý rok z dotácie. Z čiernych skládok je
potrebné vyviesť cca 430 t odpadu. Celková výzva je na sumu: 66.63041 €- dotácia
63 298,00€ a spoluúčasť vo výške 3 332,41 €. Poslanec Dóci mal pripomienku, že pokiaľ
bude schválená dotácia, je potrebné kontrolovať, koľko áut s odpadom sa zo skládok odpadu
vyvezie. Poslanci so spoluúčasťou súhlasili a bez pripomienok schválili.
Hlasovanie za: Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Džubanský Ján, Janošová Iveta,

K bodu:9/4-Rôzne
Schválenie spoluúčasti na projekt: Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou
cestnej premávky
Starostka obce informovala poslancov, že má spracovaný ďalší projekt na bezpečnosť cestnej
premávky v obci, ktorý musí byť podaný do 22.9.2016 a k tomu potrebuje uznesenie
o schválení spoluúčasti. Spoluúčasť v tomto projekte je 5%. Výška požadovanej dotácie je
21.470,00€.Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávkychodcov, detí a tým zabrániť možným tragédiám. Účelom dotácie je nasvietenie plochy
vodorovného značenia existujúcich priechodov pre chodcov výstražnými LED prvkami do
vozovky, osadením meračov rýchlosti motorových vozidiel.
Poslanci k spracovanému projektu nemali pripomienky, so spoluúčasťou súhlasili.
Hlasovanie za: Dóci Vladimír. Žofčák Miroslav, Džubanský Ján, Janošová Iveta

K bodu 9/5-Rôzne
Oprava chodníkov a spevnených plôch v obci Bracovce
K tomuto bodu jednania starostka informovala poslancov, že opravu chodníkov a spevnených
plôch prevedie firma EUROVIA SK, a.s. s ktorou sú už pripravené zmluvy na podpis.
Rekonštrukcia prebehne na uliciach Zavoda a Kijov. Obec obdŕžala aj požiadavku od občanov
čd. 32,33,34, na opravu cesty, nakoľko k svojím domom nemajú chodníky a cesta im slúži
aj ako chodník. Poslanci po prehodnotení súhlasili, aby sa opravila aj cesta k rodinným
domom keďže nemajú chodníky.
Hlasovanie za:Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Džubanský Ján, Janošová Iveta

K bodu: 9/6-Rôzne
Monitorovanie kamerového systému- Informácia
Starostka podala poslancom informáciu, že v obci sú už namontované kamery, 2 sú otočné
a dve statické. Obec je monitorovaná.
K bodu: 9/7-Rôzne
Zvýšenie úväzku vedúcej ŠJ
Vedúca ŠJ podala žiadosť o zvýšenie úväzku z dôvodu navýšenia stravnikov. Poslanci tento
bod odložili na ďalšie zasadnutie OZ.

K bodu:9/8-Rôzne
Rekonštrukcia MŠ - Informácia
Stručnú informáciu k rekonštrukcií MŠ podal vedúci stavebnej skupiny p. Lipa, ktorý
informoval, že na kolaudáciu sú pripravení, ktorá má byť 19.9.2016, majú pripravené revízne
správy, spísané nedorobky ktoré budú odstránene. Majú sklz cca 8 dní, ktorý vznikol
nepredvídanými okolnosťami pri búracích prácach.

K bodu:9/9-Rôzne
Informácia o uskutočnených a plánovaných akciách
Informáciu podala starostka obce, v júli sa organizoval autobusový zájazd na kúpaliska do
Maďarska, v auguste bola akcia pre deti: Motorkári deťom,
pripravované akcie: 2.10.2016 Mesiac úcty k starším, november- Uvítanie deti do života,
december –Mikuláš/Vianočné koledy
Diskusia:
Vystúpili s dotazmi a pripomienkami
- Vladimír Dóci - riešiť písanie obecnej kroniky, v priestoroch pri malej zasadačke
vytvoriť záchody pre mužov,
- Tibor Pirč – žiadal OZ aby obec vydala publikáciu ktorú napísal“ Fragmenty zo
života obce“ ako I. časť,
- Milan Lipa – schody, ktoré k dňu kolaudácie nebudú odšalované, tie sa odšalujú
23.9.2016 – betón bude suchý a následne sa nalepí guma,

Záver:
Obecné zastupiteľstvo neprejednávalo viac bodov programu starostka obce zasadnutie OZ
ukončila, prítomným poďakovala za účasť, schôdza bola ukončená o 19,30. hod.
Overovatelia zápisnice:
Džubanský Ján, Janošová Iveta
Zapisovateľka: Mária Klimová,
Zápisnica bola napísaná a podpísaná starostkou obce:
Bracovce: 16.09.2016
PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

OBEC BRACOVCE - OBECNÝ ÚRAD, 072 05 BRACOVCE

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa:
16.septembra 2016 o 16,00 hod. v malej zasadačke
Obecné zastupiteľstvo po prejednaní programu prijíma toto uznesenie:
K bodu: 2
uz. čj. 35/2016
Kontrola uznesenia zo dňa: 21.06.2015
OZ v Bracovciach podľa § 11 odst. 4 zák.369/1990 Zb o obecnom zriadení v z.n.p
Berie na vedomie:
1. Informatívnu správu o plnení uznesení OZ zo dňa: 21.06.2016

Bracovce:16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 36/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa:16.septembra 2016

K bodu: 3
Schválenie návrhu programu rokovania zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce
Schvaľuje:
1.Návrh programu rokovania OZ s doplnením bodu jednania: Úprava rozpočtu
Návrh programu.
1. Otvorenie zasadnutia OZ ,
2. Kontrola uznesenia
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu

5. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiakov škôl a ŠJ na
území obce Bracovce v roku 2016
6. VZN o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí a žiakov škôl
za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, a na
čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach, ktorého zriaďovateľom je obec
Bracovce
7. Monitorovanie rozpočtu k 30.06.2016
8. Publikácia obce Bracovce „ Fragmenty zo života obce“
9. Rôzne
10.Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver.
Hlasovanie:za 4 poslanci, Dóci Vladimír , Miroslav Žofčák, Ján Džubanský, Janošová Iveta,,

Bracovce: 16.09..2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.37/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 16.09.2016

K bodu: 4
Úprava rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu na mzdy a odvody pre novoprijaté učiteľky v MŠ ako aj
vychovávateľku v ŠKD o 9 378,00 € na obdobie 9,10,11,12/2016.
Hlasovanie za: 4 poslanci Dóci Vladimír, Ján Džubanský, Miroslav Žofčák, Iveta Janošová,

Bracovce: 16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj.38/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 16.09.2016

K bodu: 5
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiakov škôl a školských
zariadení na území obce Bracovce v roku 2016
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiakov škôl a školských
zariadení na území obce Bracovce v roku 2016
Hlasovanie: za: 4 poslanci, Dóci Vladimír, Miroslav Žofčák, Ján Ďžubanský, Iveta Janošová,

Bracovce:16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 39/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 16.09.2016
K bodu:6
VZN o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt
v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú
úhradu v Š, ktorého zriaďovateľom je obec Bracovce
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. VZN o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov za
pobyt v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a na čiastočnú
úhradu v ŠJ, ktorého zriaďovateľom je obec Bracovce.
Hlasovanie za: 4 poslanci, Dóci Vladimír, Ján Ďzubanský, Miroslav Žofčák, Iveta Janošová,

Bracovce: 16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj 40/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 16.09.2016
K bodu:7
Monitorovanie rozpočtu obce k 30.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Berie na vedomie:
1. Monitorovanie rozpočtu plnenia v príjmovej a rozpočtovej časti k 30.06.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 41/2016
zo zasadnutia o obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 16.09.216

K bodu: 9-Rôzne
ZŠsMŠ Bracovce- rekonštrukcia cvičebného priestoru, rekonštrukcia ÚK
a vykurovacích telies telocvične
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Dotáciu z MŠVVaŠ –SR na rozvojový projekt“ Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na vybavenie telocvične na rok 2016. Schválená dotácia je vo výške
30 000.-€ na kapitálové výdavky, spoluúčasť vo výške 10 000.-€ na kap. Výdavky
a schválená dotácia na bežné výdavky je vo výške 2.300€, spoluúčasť je vo výške 230
€ na bežné výdavky.
Hlasovanie: za: 4 poslanci, Dóci Vladimír. Miroslav Žofčák, Ján Džubanský, Iveta
Janošová
Bracovce: 16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 42/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 16.09.2016
K bodu:9/1 – Rôzne
Prenájom pozemku pri futbalovom ihrisku
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Neschvaľuje:
1. Prenájom pozemku pri futbalovom ihrisku od majiteľa pozemku p. Rezanku vo výške
20,00€ mesačne
Hlasovanie: za 4 poslanci, Dóci Vladimír, Miroslav Žofčák, Ján Džubanský, Iveta Janošová

Bracovce:16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 43/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 16.09.2016
K bodu 9/3 – Rôzne
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bracovce
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Spoluúčasť na dotáciu“ Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci
Bracovce“ z vlastných zdrojov vo výške 5%, t.j. 3 332,41 € z celkovej sumy:
66 630,41 €
Hlasovanie: za Dóci Vladimír, Miroslav Žofčák, Ján Džubanský, Iveta Janošová,

Bracovce: 16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 44/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bracovce
zo dňa: 16.09.2016

K bodu: 9/4-Rôzne
Projekt: “ Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Spolufinancovanie vo výške najmenej 5% z celkových predpokladaných výdavkov
z vlastných zdrojov na dotáciu z rozpočtovej kapitoly MV-SR, účel: Podpora
činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa §2 písm./d/ zák.
č.526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácie v pôsobnosti MV-SR v z. n. p.
Hlasovanie:za 4 poslanci, Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Džubanský Ján,
Janošová Iveta,

Bracovce: 16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

UZNESENIE čj. 45/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bracovce
zo dňa: 16.09.2016

K bodu: 9/5-Rôzne
Oprava cesty k rodinným domom
Obecné zastupiteľstvo v Bracovciach
Schvaľuje:
1. Opravu cesty k rodinným domom súp. č. 32,33,34
Hlasovanie: za Dóci Vladimír, Žofčák Miroslav, Džubanský Ján, Iveta Janošová,

Bracovce: 16.09.2016

PhDr. Kolesnáčová Ivana
starostka obce

