
Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kátove  

konaného dňa 10.decembra 22018 
 

     Zasadnutie OZ zahájila a viedla Terézia Kučerová. Starostka obce privítala poslancov 
obecného zastupiteľstva a prítomných občanov. Po zložení sľubu, videla zasadnutie 
novozvolená starostka obce, Ing. Ivana Chrenková. 
 
Poslanci boli prítomní: 
 
poslanci OZ:                 
v počte - 7 poslanci (Baránek, Belko, Ing.Gučková, Hlubocká, Hlúpik, Ing.Macháček, 
Veselská) 
ospravedlnení: --- 
 
novozvolení poslanci OZ:   
v plnom počte – 7 poslancov (Belko, PhDr.Foltýn, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Nízka, 
Prošvic, Veselská) 
 
Starostka obce prečítala pripravený program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce. 
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie insígnií. 
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva. 
6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce. 
7. Voľby mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie. 
8. Zástupca starostky obce - oznámenie. 
9. Návrh na zriadenie komisií a voľby ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií. 
10. Voľby povereného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 
11. Schválenie platu starostky obce. 
12. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky v súvislosti s ukončením funkčného obdobia. 
13. Diskusia. 
14. Schválenie uznesenia. 
15. Záver. 

 
Hlasovanie:  
 
za program: 7 (Belko, PhDr. Foltýn, Hlubocká, Mgr. Masaryková, Nízka, Prošvic, Veselská) 
proti: 0 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
K bodu 2: 
 
     Za overovateľov zápisnice boli určení p.Belko, p.Veselská, za zapisovateľku Ing. Eva 
Vašečková. 
 
 



K bodu 3: 
 
     Starostka obce požiadal predsedu MVK, Jana Horného, aby prečítal výsledky volieb do 
orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018. Predseda MVK prečítal výsledky volieb, 
uvedených v zápisnici MVK, že voľby prebehli bez problémov.  
 
Uznesenie: OZ v Kátove berie ne vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí. 
 
 
K bodu 4: 
 
     Starostka obce, Terézia Kučerová, požiadal novozvolenú starostku obce, Ing. Ivanu 
Chrenkovú, o prečítanie a zloženie sľubu. Novozvolená starostka obce prečítala zákonom 
stanovený sľub a svojim podpisom  potvrdila zloženie tohto sľubu. 
     Predseda MVK odovzdal novozvolenej starostke obce osvedčenie o zvolení a poprial 
starostke obce veľa úspechov v tejto práci. 
 
Uznesenie: OZ v Kátove konštatuje, že novozvolená starostka obce, Ing. Ivana Chrenková, 
zložila zákonom prepísaný sľub starostu obce. 
 
 
K bodu 5: 
 
     Starostka obce prečítala poslancom OZ slávnostný sľub a požiadala ich o zloženie tohto 
sľubu. Poslanci svojimi podpismi potvrdili zloženie sľubu a po zložení sľubu im predseda 
MVK, Jan Horný, odovzdal osvedčenia o zvolení a poprial im veľa úspechov v práci v OZ. 
     Všetkým poslancom popriala veľa úspechov i starostka obce a vyslovila želanie, aby všetci 
poslanci pracovali v prospech obce a jej občanov. 
 
Uznesenie: OZ v Kátove konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva :  
 

1. Marek Belko 
2. PhDr. Elemír Foltýn 
3. Alena Hlubocká 
4. Mgr. Veronika Masaryková 
5. Jana Nízka 
6. Igor Prošvic 
7. Jolana Veselská 

 
 
K bodu 6: 
 
     Starostka obce sa prihovorila novozvoleným poslancom i prítomným občanom vo svojom 
krátkom slávnostnom príhovore, kde popriala prítomným poslancom i všetkým občanom veľa 
zdravia, šťastia a úspechov v NOVOM ROKU 2019. Ďalej informovala poslancov o tom, čo 
ich čaká v novom volebnom období a ako si predstavuje ich spoluprácu. 
 
 
 



K bodu 7: 
 
     Starostka obce navrhla za členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie poslancov 
p.Belka, p.Hlubocká, p.Veselskú. 
     Všetci prítomní poslanci OZ hlasovali za navrhnutých členov mandátovej, návrhovej 
a volebnej komisie. 
 
Uznesenie: OZ v Kátove volí členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie : p.Belko, 
p.Hlubocká, p.Veselská. 
 
Hlasovanie:  
 
za: 7 (Belko, PhDr. Foltýn, Hlubocká, Mgr. Masaryková, Nízka, Prošvic, Veselská) 
proti: 0 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 8: 
 
     Starostka obce informovala, že na zástupcu starostu obce si vybrala p. Marka Belka. 
 
Uznesenie: OZ v Kátove berie na vedomie, že  zástupcom starostky obce ja p. Marek Belko 
 
 
K bodu 9: 
 
     Starostka obce odporučila návrhovej komisii, aby boli vytvorené päť komisií OZ, tri 
komisie sa osvedčili v minulom volebnom období a dve sú novovytvorené, a to: 
 
 finančná, rozpočtová komisia a správy majetku obce 
 komisia ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania 
 komisia sociálna, starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku 
 komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu 
 komisia ochrany verejného záujmu (komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. je kompetentným orgánom 
mesta na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov poslancov OZ a starostu obce. Vykonáva zároveň ďalšie 
úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom). 

 
Hlasovanie: 
za: 7 (Belko, PhDr.Foltýn, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Nízka, Prošvic, Veselská) 
zdržali sa : 0 
proti: 0 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili, aby sa zriadili komisie tak, ako boli navrhnuté. 
 
 
Po dohode boli za predsedov komisií navrhnutí poslanci: 
 



• za predsedu finančnej, rozpočtovej komisie a správy majetku obce: Mgr. Veronika 
Masaryková 

 
Hlasovanie:  
za: 4 (Belko, PhDr. Foltýn, Nízka, Prošvic) 
zdržali sa hlasovania: 3 (Hlubocká, Mgr. Masaryková, Veselská) 
proti: 0 
 
• za predsedu komisie ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného 

plánovania: p. Igor Prošvic 
 
Hlasovanie: 
za: 6 (Belko, PhDr. Foltýn, Hlubocká, Mgr. Masaryková, Nízka, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 1 (Prošvic) 
proti: 0 
 
• za predsedu komisie sociálnej, starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku: 

PhDr. Elemír Foltýn 
 
Hlasovanie: 
za: 6 (Belko, Hlubocká, Mgr. Masaryková, Nízka, Prošvic, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 1 (PhDr.Foltýn) 
proti: 0 
 
• za predsedu komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: p. Jana Nízka 
 
Hlasovanie: 
za: 6 (Belko, PhDr.Foltýn, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Prošvic, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 1 (Nízka) 
proti: 0 
 
• za predsedu komisie ochrany verejného záujmu: p. Jolana Veselská 
 
Hlasovanie: 
za: 6 (Belko, PhDr.Foltýn, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Nízka, Prošvic) 
zdržali sa hlasovania: 1 (Veselská) 
proti: 0 
 
 
Za členov komisií boli navrhnutí: 
 
• finančná, rozpočtová komisia a správy majetku obce: p. Jolana Veselská, Ing. Eva 

Vašečková 
 

Hlasovanie: 
za: 6 ((Belko, PhDr.Foltýn, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Nízka, Prošvic) 
zdržali sa hlasovania: 1 (Veselská) 
proti: 0 
 



• komisia ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania: p. 
Marek Belko, p. Pavol Krištofík, p.Jozef Baránek, p.Viktor Klemon, p.Karol Hlúpik) 

 
Hlasovanie: 
za: 6 (Belko, PhDr.Foltýn, Mgr.Masaryková, Nízka, Prošvic, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 1 (Hlubocká) 
proti: 0 
 
• komisia sociálnej, starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku: p.Alena 

Hlubocká, 
 

Hlasovanie: 
za: 6 (Belko, PhDr.Foltýn, Mgr.Masaryková, Nízka, Prošvic, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 1 (Hlubocká) 
proti: 0 
 
• komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Mgr. Veronika Masaryková, p. Andrej 

Irša, Ing. Adriana Brožková, 
 
Hlasovanie:  
za: 5 ( PhDr.Foltýn, Hlubocká, Nízka, Prošvic, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 2 (Mgr.Masaryková, Belko) 
proti: 0 
 
• komisia ochrany verejného záujmu: p. Marek Belko, PhDr. Elemír Foltýn, p. Alena 

Hlubocká, Mgr. Veronika Masaryková, p. Jana Nízka, p. Igor Prošvic 
 
Hlasovanie:  
za: 7 ( Belko, PhDr.Foltýn, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Nízka, Prošvic, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 0 
proti: 0 
 
Starostka obce navrhla doplniť komisie o ďalších členov z radov občanov obce. Ďalej 
navrhla, aby sa komisie o ďalších členov doplnili na ďalšom zasadnutí OZ. 
 
 
Uznesenie: OZ v Kátove volí: 
 
• predsedu finančnej, rozpočtovej komisie a správy majetku obce: Mgr. Veroniku 

Masarykovú 
 
členov: p. Jolanu Veselskú, Ing. Evu Vašečkovú 

 
• predsedu komisie ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania: 

p. Igora Prošvica,  
 

• členov: p. Mareka Belka, p. Pavla Krištofíka, p.Jozefa Baránka, p.Viktora Klemona, 
p.Karola Hlúpika) 
 

 



• predsedu komisie sociálnej starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku: PhDr. 
Elemíra Foltýna 

 
členov: p. Alenu Hlubockú 

 
• predsedu komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: p. Jana Nízka 

 
• členov: Mgr. Veroniku Masarykovú, p. Andreja Iršu, Ing. Adrianu Brožkovú 
 
• predsedu komisie ochrany verejného záujmu: p. Jolana Veselská 

 
členov: p. Marek Belko, PhDr. Elemír Foltýn, p. Alena Hlubocká, Mgr. Veronika 
Masaryková, p. Jana Nízka, p. Igor Prošvic 

 
 
K bodu 10: 
 

Starostka obce požiadala poslancov OZ, aby navrhli povereného poslanca OZ, ktorý 
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.2 prvá 
veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanec OZ, Igor Prošvic, navrhol za 
povereného poslanca Mgr. Veroniku Masarykovú. Poslankyňa OZ, Jana Nízka, navrhla za 
povereného poslanca PhDr. Elemíra Foltýna. Pristúpilo sa k hlasovaniu za oba predložené 
návrhy 
 
Uznesenie: OZ poveruje: 
 
• poslanca OZ, Mgr. Veroniku Masarykovú, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ. 
 
Hlasovanie: 
za: 1 (Prošvic) 
zdržali sa hlasovania: 6 (Belko, PhDr.Foltýn, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Nízka, Veselská) 
proti: 0 
 
• poslanca OZ, PhDr. Elemíra Foltýna, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ. 
 

Hlasovanie: 
za: 5 (Belko, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Nízka, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 1 (PhDr.Foltýn) 
proti: 1 (Prošvic) 
 
Hlasovaním bolo rozhodnuté, že poslancom oprávneným zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 
tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa 
stáva PhDr. Elemír Foltýn. 
 
 
 



K bodu 11: 
 
     Podľa zákona č.253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, plat starostu obce sa 
určuje nasledovne: podľa § 3 citovaného zákona patrí starostovi obce minimálny plat, ktorý je 
násobkom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za 
predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený na 1 € nahor, začínajúc prvým dňom mesiaca, 
v ktorom zložil predpísaný sľub. Plat sa upravuje každoročne, po zverejnení uvedeného 
mesačného platu pracovníka NH SR, s platnosťou od 1.januára daného roka. Uvedený 
priemerný mesačný plat sa násobí koeficientom, podľa §4 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z., pre 
obce od 501 do 1000 obyvateľov = 1,83 násobok (1 746,00 €). 
 
Uznesenie: OZ v Kátove schvaľuje: 
 
- v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami  - zákonný plat 
starostky obce v zmysle §3 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, sa 
vypočítava ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 
kalendárny rok a 1,83 násobok, ktorý je určený na základe počtu obyvateľov, ktorý majú 
na území obce trvalý pobyt, plat je vo výške 1 746,00 €. 

 
Hlasovanie: 
za: 7 (Belko, PhDr. Foltýn, Hlubocká, Mgr. Masaryková, Nízka, Prošvic, Veselská) 
zdržali sa hlasovania: 0 
proti: 0 
 
 
K bodu 12: 
 
 Starostka obce predložila návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu 
obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015-2018. 

Zákon č. 253/1994 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa §2 ods.2 Starostovi počas výkonu funkcie 
patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej 
zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije 
osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len 
ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom 
rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Celkový počet nevyčerpanej dovolenky je 33 dní. Starostka 
obce vyzvala poslancov OZ, aby pristúpili k hlasovaniu za preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky odchádzajúcej starostke obce, Terézii Kučerovej. 
 
Hlasovanie: 
za: 3 (Belko, Nízka, Prošvic) 
zdržali sa hlasovania: 0 
proti: 4 (PhDr.Elemír Foltýn, Hlubocká, Mgr.Masaryková, Veselská) 
 
Uznesenie: OZ v Kátove neschvaľuje: 



 
- vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením funkčného 

obdobia 2015-2018 celkovej výške 2 786,85 €. 
 
Poslanci OZ sa dohodli, že na ďalšom zasadnutí budú riešiť o preplatenie alikvótnej časti 
dovolenky odchádzajúcej starostky obce, Terézii Kučerovej. Starostka obce pripraví do 
ďalšieho zasadnutia všetky podklady a návrhy na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky. 
 
K bodu 13: 
 

Starostka obce otvorila diskusiu, požiadala poslancov i občanov, aby vyjadrili svoje 
názory a pripomienky. 
 
Diskusia:  --- 
 
 
K bodu 14: 
 
     Starostka obce požiadala členov návrhovej a volebnej komisie, aby prečítali návrh 
uznesenia z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Členka mandátnej, volebnej 
a návrhovej komisie p. Jolana Veselská prečítala tento návrh uznesenia: 
 
viď príloha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................                                ...................................................... 
           o v e r o v a t e l i a                                                                     starostka obce 



U Z N E S E N I E 
z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

zo dňa 10.12.2018 
 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
 
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostku a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta 
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií. 
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 
5. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením 

funkčného obdobia 2015-2018. 
 
 
1.) Informácie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 
 

Uznesenie č.1 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kátove 
 
A. berie na vedomie 

 
1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce 

 
B. konštatuje, že 

 
1. novozvolená starostka obce Ing. Ivana Chrenková zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 
8. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Marek Belko 
PhDr. Elemír Foltýn 
Alena Hlubocká 
Mgr. Veronika Masaryková 
Jana Nízka 
Igor Prošvic 
Jolana Veselská 

 
 

2.) Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v 
prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia 
veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 



Uznesenie č.2 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kátove 
 
poveruje 
 

1. Poslanca, PhDr. Elemíra Foltýna, zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v 
prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia 
veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 
3) Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov 
 

Uznesenie č.3 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kátove 
 
A. zriaďuje 
 
 finančnú, rozpočtovú komisiu a správy majetku obce 
 komisiu ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania 
 komisiu sociálnu, starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku 
 komisiu mládeže, vzdelávania, kultúry a športu 
 komisiu ochrany verejného záujmu 
 
B. volí 
 
a) predsedu komisie:  

 
finančnej, rozpočtovej komisie a správy majetku obce: Mgr. Veroniku Masarykovú 

 
komisiu ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania: p. Igora 
Prošvica 
 
komisiu sociálnu, starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku: PhDr. Elemíra 
Foltýna 
 
komisiu mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: p. Janu Nízku 
 
komisiu ochrany verejného záujmu: p. Jolanu Veselskú 
 
 
b) členov komisie: 

 
finančnej, rozpočtovej komisie a správy majetku obce: p. Jolana Veleská, Ing. Eva 
Vašečková 
 
komisiu ochrany životného prostredia, výstavby a rozvoja územného plánovania: p. Marka 
Belka, p. Pavla Krištofíka,  p.Jozefa Baránka, p.Viktora Klemona, p.Karola Hlúpika 
 



komisiu sociálnu, starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku: p. Alenu Hlubockú 
 
komisiu mládeže, vzdelávania, kultúry a športu: Mgr. Veroniku Masarykovú, p.Andreja 
Iršu, Ing Adrianu Brožkovú 
 
komisiu ochrany verejného záujmu: p. Marka Belka, PhDr. Elemíra Foltýna, p. Alenu 
Hlubockú, Mgr. Veroniku Masarykovú, p. Janu Nízku, p. Igora Prošvica 
 
 
4) Určenie mesačného platu starostu 
 

Uznesenie č.5 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kátove 
 
určuje 
 
v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Ing. Ivany 
Chrenkovej vo výške 1 746,00 € 
 
 
5) Vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením 

funkčného obdobia 2015-2018 
 

Uznesenie č.6 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kátove 
 
neschvaľuje 
 
vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením funkčného 
obdobia 2015-2018 celkovej výške 2 786,85 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................                                ...................................................... 
           o v e r o v a t e l i a                                                                     starostka obce 
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