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Zápisnica  č. 2 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 24.05. 2022 o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Kostolnej Vsi 

 

 
PRÍTOMNÍ:   Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   
Poslanci OZ:    Miloslav Ďuriš, Tomáš Mercek, Boris Hagara, Mariana Kurbelová  
Hlavná kontrolórka: Ing. Nadežda Hopková 
NEPRÍTOMNÍ:  Marcel Medera - ospravedlnený 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová 
 

 
1 Úvod: 
 

a. Otvorenie zasadnutia 
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c. Voľba návrhovej komisie 

 
2 Program: 
 

a. Prejednanie návrhu odpredaj obecných pozemkov 
b. Zmena dĺžky rekonštruovaného chodníka 
c. Návrh na vyňatie z pôdneho fondu a následný zápis na kataster rekonštruovaného chodníka 
d. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2022 
e. Správa hlavného kontrolóra za sledované obdobie roku 2021 
f. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021 
g. Prednesenie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 
h. Žiadosť Mareka Pánisa o súhlas na vybudovanie inžinierskych sietí cez obecné pozemky 

k plánovanej výstavbe RD 
i. Informácia o výzve na vybudovanie elektro nabíjačky pre bicykle v našej obci 
j. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky MŠ 
k. Žiadosť starostky obce Čavoj o rozšírenie školského obvodu 
l. Príspevok obce na zariadenie ambulancie všeobecného lekára v zdrav.stredisku Nitr. Rudno 
m. Úprava tehelne – zakúpenie fotopasce 
n. Rozsah výkonu starostu obce a počet poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026 

 
3 Rôzne: 
 
               Diskusia 
 
4 Záver 
 

    
1Úvod 
 

a) Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Kostolná Ves, Mgr. Mária Žofčinová, ktorá privítala prítomných 
poslancov.  

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Určila: zapisovateľa zápisnice:    Marcela Iliašová 
             overovateľov zápisnice:   Miloslav Ďuriš 
         Mariana Kurbelová 
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c) Zvolila: predsedu návrhovej komisie:  Tomáš Mercek 
     členov:      Miloslav Ďuriš 

     Boris Hagara 
 
Starostka obce prečítala program zasadnutia OZ a dala poslancom OZ o tomto programe hlasovať. 
Poslanci vzali program schôdze OZ  na vedomie a svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 
2 Program: 
 

a) Prejednanie návrhu odpredaj obecných pozemkov 
Starostka obce navrhla poslancom odpredaj obecného pozemku, parcela nachádzajúca sa na konci chatovej 
oblasti smerom na Liešťany parcela reg. C  KN č.  1537 o výmere 27 783 m2.  Za peniaze z predaja tejto parcely 
navrhla starostka obce vybudovanie miestnych komunikácií v obci. 
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi  súhlasí s odpredajom  s nasledovnými podmienkami 

 presné zamerania plochy parcely 

 náklady na vyčistenie 1m2 

 predbežné zistenie ceny za m2 

 samotný predaj parcely bude samostatne prejednávaný až po predložených základných informácií 

Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

b)   Zmena dĺžky rekonštruovaného chodníka 
Starostky obce informovala poslancov OZ o zmene dĺžky rekonštruovaného chodníka 
Zmenu dĺžky chodníka zdôvodnila starostka tým, že pod plánovaným chodníkom, ktorý by mal viesť po 
odbočenie k RD majiteľov Jozef Fajer, Miloslav Ďuriš a Milan Šimora sa nachádza dažďová kanalizácia, ktorá je 
značne poškodená, dochádza na nej k nebezpečným prepadom pôdy a je potrebné túto spraviť nanovo, čím by 
sa zvýšila cena za chodník. Ďalej pozemok pod plánovaným chodníkom sa nachádza v súkromnom vlastníctve 
občana Kostolná Ves. 
Obecné zastupiteľstvo  v Kostolnej Vsi vzalo na vedomie Informáciu starostky o ukončení prác na chodníku pri 
autobusovej zastávke, pričom budú spravené ešte bezpečnostné ostrovčeky pri autobusových zastávkach smer 
Nitr. Rudno - Prievidza a Nitr. Rudno -  Seč dolný koniec. 
Obecné zastupiteľstvo  v Kostolnej Vsi uložilo 
starostke obce zistiť predbežnú cenu na rekonštrukciu celého úseku chodníka nad dažďovou kanalizáciou. 

Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

c)  Návrh na vyňatie z pôdneho fondu a následný zápis na kataster rekonštruovaného chodníka 
Starostka  doporučila vyňatie z pôdneho fondu a následný zápis na kataster i jestvujúcej čast  rekonštruovaného 
chodníka 
 

d) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2022 
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Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Hopková predložila poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II.polrok 2022. 
V druhom polroku 2022 sa hlavná kontrolórka zameria na kontrolu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov 
rozpočtu obce, kontrolu finančných operácií na bežných účtoch, kontrolu vedenia pokladne, kontrolu dodržiavania 

zákona o sociálnom fonde, kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov.  Poslanci zobrali na vedomie predložený 
návrh a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 
 
 

 
e)  Správa hlavného kontrolóra za sledované obdobie roku 2021 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Hopková predložila poslancom OZ správu hlavnej kontrolórky  za 
sledované obdobie roku 2021. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonov a interných predpisov 
v súvislosti s príjmami a výdavkami obce s finančnými operáciami vecnou a formálnou správnosťou v zmysle 
zákona o účtovníctve, ďalej bola kontrola zameraná na kontrolu tvorby a použitia sociálneho fondu. Kontrolórka 
skonštatovala dodržanie správnosti a prehľad o účtovnej  dokumentácie v súlade s §10 a §12 zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve. 
Účtovné doklady obsahovali vykonanie základnej finančnej kontroly v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci zobrali na vedomie predložený 
návrh a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

f)  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Hopková predložila poslancom OZ stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu za rok 2021a odporúčanie schváliť ho tak ako je predložený a schváliť celoročné 
hospodárenie obce bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi na základe doporučenie hlavnej kontrolórky  schválilo Stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 

Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

g)  Prednesenie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 
Hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Hopková predložila poslancom OZ stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu za rok 2021 
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi na základe doporučenie hlavnej kontrolórky  schválilo Stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021  a zostatok z prebytku z celkového rozpočtu navrhlo v sume 
24 332,51 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu. 
Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na tvorbu rezervného fondu obce 
v plnej výške 24 332,51 EUR v súlade s §15 odst.1 písm.a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. 
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h)  Žiadosť Mareka Pánisa o súhlas na vybudovanie inžinierskych sietí cez obecné pozemky 

k plánovanej výstavbe RD 
Starostka obce predložila poslancom OZ žiadosť p. Mareka Pánisa, bytom Kostolná Ves  č. 186 o súhlas 
vybudovanie prípojok inžinierskych sietí cez pozemky patriace obci. Jedná sa o parcely k. ú. Kostolná Ves-  C KN 
p.č. 1988, zastavaná plocha a nádvorie, E KN p.č. 160, ostatná plocha a parcelu E č.p.KN 908/1, ostatná plocha. 
Celková dĺžka prípojky 250m. 
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi prejavilo súhlasné stanovisko so žiadosťou p. Mareka Pánisa za 
nasledovnej podmienky: 
Žiadateľ na svoje náklady dá vypracovať zameranie parcely, aby sa presne zistili susedné pozemky a ich zásah 
do pripravovanej prípojky inžinierskych sietí. 
Po zameraní a upresnení majetkových pomerov sa bude OZ touto žiadosťou ďalej zaoberať. 

a svoje súhlasné stanovisko s použitím prostriedkov rezervného fondu prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

i)  Informácia o výzve na vybudovanie elektro nabíjačky pre bicykle v našej obci 
Starostka obce podala poslancom OZ informáciu o výzve na vybudovanie elektro nabíjačky pre bicykle v našej 
obci kód výzvy : IROP –CLLD-W965-512-003 IROP –CLLD-W965-512-003 na vybudovanie elektro nabíjačky pre 
bicykle. Nie všetci poslanci OZ boli tejto výzve naklonení priaznivo. 
 
 

 
j)  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky MŠ starostka obce Kostolná Ves vyhlasuje 

výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Kostolná Ves č. 62 , 972 26 
 Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:  

 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy, 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,  

 osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 
138/2019 Z. z, - zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., 

 ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať 
slovenský jazyk v úradnom styku,  

        organizačné a riadiace schopnosti.  
Zoznam požadovaných dokladov:  

 písomná prihláška do výberového konania, 

 overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy, 

 potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe, 

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1 - 2 strán/A4, 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

 odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača, 

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 
pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace), 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, 

 čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. 
a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 915 €. 
 
 Termín podania prihlášky: do 15. júna 2022, Termín nástupu 01.09. 2022 

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:  
Obec Kostolná Ves, obecný úrad Kostolná Ves č. 62, 972 26 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky.  
Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.  

Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s upozornením 
„neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Kostolná Ves č. 62, 972 26 

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované 
predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.  
Osobné údaje budú spracované podľa  podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 
zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. 
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi súhlasí s výberovým konaním  na obsadenie miesta riaditeľky MŠ 
s nasledovnými podmienkami. 
Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:  

 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy, 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,  

 osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 
138/2019 Z. z, - zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., 

 ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať 
slovenský jazyk v úradnom styku,  

        organizačné a riadiace schopnosti.  
Zoznam požadovaných dokladov:  

 písomná prihláška do výberového konania, 

 overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy, 

 potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe, 

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1 - 2 strán/A4, 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

 odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača, 

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 
pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace), 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, 

 čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. 
a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 915 €. 
 Termín podania prihlášky: do 15. júna 2022 

Poslanci zobrali na vedomie žiadosť spoločnosti výzvu na   Výberové konanie na obsadenie miesta 

riaditeľky MŠ a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
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k)  Žiadosť starostky obce Čavoj o rozšírenie školského obvodu 

Starostka obce predložila  žiadosť starostky obce Čavoj o rozšírenie školského obvodu Čavoj o obec Kostolná 
Ves 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi nesúhlasí s rozšírením školského obvodu Čavoj o obec Kostolná Ves 
z nasledovných dôvodov: 

 obec Kostolná Ves je  dlhodobo a historicky spätá  ako školský obvod so susednou obcou Nitrianske 
Rudno.  

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, 
ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4 zákona č. 596/2003 Z.z. inak 

 Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé 
bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol 
žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé 
bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto 
základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom 
školskom obvode. 

 Obec Kostolná Ves svojim rozhodnutím prihliada na podmienky, ktoré  obec pri určovaní školských 
obvodov jednotlivých základných škôl je povinná zohľadniť, to sú: 
podmienky súvisiace s kapacitou budov, 
podmienky súvisiace s dopravnou obslužnosťou územia obce, 
primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky 
žiakov 

 Rodičia žiakov sa sami rozhodujú do ktorej školy si umiestnia svoje dieťa. 

Poslanci zobrali na vedomie žiadosť starostky obce Čavoj o rozšírenie školského obvodu Čavoj o obec 

Kostolná Ves 

 Svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     0 
PROTI:   4   
ZDRŽALI SA :  0 
 

l)  Príspevok obce na zariadenie ambulancie všeobecného lekára v zdrav. stredisku Nitr. Rudno 
Starostka obce predložila návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu obce na poskytnutie príspevku 
žiadateľovi za účelom zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti o obyvateľov obce. Výška poskytnutých 
prostriedkov je vypočítaná na základe potrebného vybavenia ambulancie a počtu obyvateľov v obci následne: 
Počet obyvateľov v Rudnianskej doline je podľa štatistiky 9 375, náklady na vybudovanie ambulancie sú 
rozpočtom vypočítané na 30 000 EUR 
30 000 / 9 375 = 3,20 EUR na obyvateľa. Obec Kostolná Ves má počet obyvateľov 510 x 3,20 =1 632 EUR. 
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi schválilo predložený návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu 
obce na poskytnutie príspevku žiadateľovi za účelom zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti 
o obyvateľov obce.  

 preložený návrh zmluvy so sumou 1 632 EUR na zriadenie ambulancie všeobecného lekára. 
 

Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh zmluvy na zriadenie ambulancie pre všeobecného lekára . 
Svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
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m)  Úprava tehelne – zakúpenie fotopasce 

Starostka obce predniesla informáciu o vzniknutom smetisku za obcou v priestoroch s názvom Tehelňa.  
Smetisko vytvorili občania na súkromných pozemkoch, obec zabezpečí upratanie a odstránenie smetiska, 
návrh starostky o zakúpenie monitorovacieho systému,   
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi schválilo že obec zabezpečí upratanie a odstránenie smetiska na náklady 
obce  aj návrh starostky o zakúpenie monitorovacieho systému v sume do 500 EUR. 

Poslanci zobrali na vedomie Investíciu na zakúpenie fotopasce a svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 

n)  Rozsah výkonu starostu obce a počet poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi určilo: 

1. V súlade s § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet 
poslancov OZ v Kostolnej Vsi  v počte  5. 

2. Počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy  obcí v Kostolnej Vsi v roku 2022 v počte 1. 
3. V súlade s § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Kostolná Ves – plný úväzok na celé funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 

4. Poslanci zobrali uvedené na vedomie  a svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
5. HLASOVANIE: 
6. ZA :     4 
7. PROTI:   0   
8. ZDRŽALI SA :  0 

 
 
3 Rôzne: 
V diskusii sa nikto z prítomných neprihlásil. 
 
4 Záver 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým prítomným. 
Prílohy: 1. Prezenčná listina 
 
 
V Kostolnej Vsi, dňa  24.5.2022 
 
 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová  ...………………………..... 
 
Overovatelia:    Miloslav Ďuriš  ……………………………. 
 
                         Mariana Kurbelová …………………………….      


