
Zápisnica a uznesenia 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Bačkovík, 

konaného dňa 10.12.2018 

 

Prítomní: Mgr. František Korečko, novozvolený starosta obce 

Milan Gábor, odstupujúci starosta obce  

  Poslanci:   

Martin Boboňko 

  Miroslav Mičko 

Martin Bajus 

Radoslav Zuskár 

Terézia Kinlovičová, hlavný kontrolór obce 

Ďalší prítomní: Ing. Lenka Bimbóová, pracovníčka OcÚ  

   Ľubica Gonová, pracovníčka OcÚ 

   František Mikloš, pracovník OcÚ 

   Ing. Daniel Goduš, predseda miestnej volebnej komisie   

   Andrea Korečková 

   Ernest Gábor 

   František Joška  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva/predseda volebnej komisie/.  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8.  

a. Menovanie do funkcie – zástupcu starostu obce. 

b. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva - § 12 zákona č. 369/1990 Zb.. 

9.  

a. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie. 

b. Voľba komisií zriadených pri OZ a predsedov komisií v zmysle zák. 369/1990 

Zb. v platnom znení: 

i. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými 

činiteľmi, 

ii. komisia verejného poriadku, 

iii. Finančná komisia. 

iv. Sociálna komisia. 



10. Plat starostu obce (Uznesenie č. 18/2018 OZ Bačkovík zo dňa 28.6.2018 – rozsah 

výkonu 1). 

11. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola došlých faktúr. 

12. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola pokladničných dokladov.  

13. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018. 

14. Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2018. 

15. Rôzne. 

16. Prijatie uznesenia OZ Bačkovík zo dňa 10.12.2018. 

17. Záver. 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bačkovíku otvoril a viedol Milan Gábor, starosta obce. 

V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva, novozvoleného starostu obce a ostatných 

prítomných a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 4, t.j. Obecné zastupiteľstvo v 

Bačkovíku je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

Overovatelia zápisnice:  Miroslav Mičko, Martin Boboňko 

Zapisovateľka:  Ing. Lenka Bimbóová 

 

Uznesenie č. 1/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. zapisovateľku: Ing. Lenku Bimbóovú 

2. overovateľov zápisnice z OZ: Miroslava Mička a Martina Boboňka. 

 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodom 3 – 6.  

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie   osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva/predseda volebnej komisie/ 

Starosta obce požiadal predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Daniela Goduša, aby 
oboznámil novozvoleného starostu obce Bačkovík a novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva s výsledkami volieb do orgánom samosprávy obce, konaných dňa 10.11 2018. 
Predseda volebnej komisie oznámil prítomným, že p. Gabriel Gábor, ktorý bol zvolený za 
poslanca obecného zastupiteľstva sa listom doručeným dňa 7.12.2018 na obecný úrad 
v Bačkovíku vzdal funkcie poslanca a jeho náhradníčkou je Mgr. Marta Ovadová, ktorá prijala 
funkciu poslanca obecného zastupiteľstva v obci Bačkovík.  
 



4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Odovzdávajúci starosta obce vyzval novozvoleného starostu obce Bačkovík, aby zložil sľub 
novozvoleného starostu obce, ktorý je prílohou č. 1 tejto zápisnice. Po zložení sľubu prevzal 
novozvolený starosta obce Mgr. František Korečko insígnie a vedenie ustanovujúceho 
zasadnutia obce od odovzdávajúceho starostu obce Bačkovík. Novozvolený starosta obce si 
prevzal Osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce Bačkovík. Všetci zúčastnení 
pogratulovali starostovi obce a popriali mu všetko dobré pri výkone funkcie. 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Starosta obce požiadal novozvolených poslancov aby sa postavili a prečítal sľub poslancov 
(príloha č. 2 tejto zápisnice). Poslanci následne sľúbili, že budú riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce a dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy. Všetci zúčastnení poslancom obce pogratulovali.  
 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
Starosta obce poďakoval všetkým zúčastnením za dôveru a zvolenie za starostu obce, 
opätovne poblahoželal novozvoleným poslancom a oboznámil poslancov s plánmi do 
budúcnosti.  
 
Uznesenie č. 2/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu  a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B) k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolený starosta obce Mgr. František Korečko zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva  

Martin Boboňko 

Miroslav Mičko 

Radoslav Zuskár 

Martin Bajus 

 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

3. Mgr. Marta Ovadová, zvolená poslankyňa je momentálne práce neschopná, preto 

zloží sľub na najbližšom zasadaní OZ. 

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce opätovne predniesol obecnému zastupiteľstvu program rokovania 

ustanovujúceho zasadnutia OZ:  

Program rokovania 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 



3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva/predseda volebnej komisie/.  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8.  

a. Menovanie do funkcie – zástupcu starostu obce. 

b. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva - § 12 zákona č. 369/1990 Zb.. 

9.  

a. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie. 

b. Voľba komisií zriadených pri OZ a predsedov komisií v zmysle zák. 369/1990 

Zb. v platnom znení: 

i. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými 

činiteľmi, 

ii. komisia verejného poriadku, 

iii. finančná komisia. 

10. Plat starostu obce (Uznesenie č. 18/2018 OZ Bačkovík zo dňa 28.6.2018 – rozsah 

výkonu 1). 

11. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola došlých faktúr. 

12. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola pokladničných dokladov.  

13. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018. 

14. Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2018. 

15. Rôzne. 

16. Prijatie uznesenia OZ Bačkovík zo dňa 10.12.2018. 

17. Záver. 

 

Uznesenie č. 3/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

  proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 8.  

a. Menovanie do funkcie  - zástupcu starostu obce 

Starosta obce menoval do funkcie zástupcu starostu obce Bačkovík p. Martina Boboňka, ktorý 

prijal toto menovanie do funkcie. 

Uznesenie č. 4/2018/2: 



Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. za zástupcu starostu obce p. Martina Boboňka. 

 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

  proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

b. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva - § 12 zákona č. 369/1990 Zb. 

Obecné zastupiteľstvo poverilo za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva p. Miroslava Mička. 

 

Uznesenie č. 5/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) P o v e r u j e 

1. poslanca Miroslava Mička 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 NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 9. 

a. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

Starosta obce navrhuje mandátnu komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu vytvoriť 

z dvoch členov z kruhu poslancov a to: Miroslav Mičko a Martin Boboňko.  

 

Uznesenie č. 6/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 



1. Mandátnu komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu vytvorenú z dvoch členov 

a to: 

Miroslav Mičko 

Martin Boboňko 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

  proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

b. Voľba komisií zriadených pri OZ a predsedov komisií v zmysle zák. 369/1990 Zb. 

v platnom znení:  

 

i. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými 

činiteľmi. 

Starosta obce navrhuje, aby Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

prác verejnými činiteľmi bola zložená zo všetkých 5 poslancov nasledovne: 

Miroslav Mičko -  predseda 

Martin Bajus – člen 

Radoslav Zuskár – člen 

Mgr. Marta Ovadová – člen 

Martin Boboňko – člen 

 

Uznesenie č. 7/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi v zložení: 

Miroslav Mičko -  predseda 

Martin Bajus – člen 

Radoslav Zuskár – člen 

Mgr. Marta Ovadová – člen 

Martin Boboňko – člen 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

  proti:   0 

   zdržal sa:  0 

ii. Komisia verejného poriadku 

Starosta obce navrhuje Komisiu verejného poriadku v zložení: 

Radoslav Zuskár – predseda 

Martin Bajus – člen 



Ernest Gábor – člen 

František Joška – člen 

 

Uznesenie č. 8/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. Komisiu verejného poriadku v zložení: 

Radoslav Zuskár – predseda 

Martin Bajus – člen 

Ernest Gábor – člen 

František Joška – člen 

 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

  proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

iii. Finančná komisia 

Starosta obce navrhuje finančnú komisiu v zložení: 

Mgr. Marta Ovadová – predseda 

Imrich Goduš – člen 

Adriana Hurová – člen 

Alena Ruščáková – člen 

 

Uznesenie č. 9/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. Finančnú komisiu v zložení: 

Mgr. Marta Ovadová – predseda 

Imrich Goduš – člen 

Adriana Hurová – člen 

Alena Ruščáková – člen 

 

 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   



  proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

iv. Sociálna komisia 

Starosta obce navrhuje založiť Sociálnu komisiu v zložení zo 4 občanov – žien 

obce, pričom dvaja členovia budú z  rómskej komunity, ktorej 1. úlohou bude 

výber 10 chudobných rodín z obce, ktorým  budú poskytnuté potraviny 

23.12.2018. Starosta navrhuje túto komisiu v zložení: 

Jana Mičková – člen 

Marta Kušnieriková – člen 

Valentína Jošková – člen 

Adriana Gáborová - člen 

Uznesenie č. 10/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. Sociálnu  komisiu v zložení: 

Jana Mičková – člen 

Marta Kušnieriková – člen  

Valentína Jošková – člen 

Adriana Gáborová - člen 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

  proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 10. Plat starostu obce (Uznesenie č. 18/2018 OZ Bačkovík zo dňa 28.6.2018 – 

rozsah výkonu 1) 

V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z.  plat starostu pri pracovnom úväzku, ktorý bol stanovený 

OZ v Bačkovíku dňa 25.6.2018 uznesením č. 18/2018 a s koeficientom od 501 do 1000 

obyvateľov – 1,83 násobok navrhuje OZ v Bačkovíku plat starostu v sume 1746 €. 

Priemerná mzda v NH r. 2017 = 954 x 1,83 = 1745,82 = 1746 € 

 

Uznesenie č. 11/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 



1. plat starostu vo výške 1 746 € mesačne. 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 11. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola došlých faktúr. 

Kontrolórka obce predložila OZ správu č. 5 – kontrola došlých faktúr. 

Uznesenie č. 12/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1. správu HK č. 5 

 

K bodu 12. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola pokladničných dokladov 

Kontrolórka obce predložila OZ správu č. 6 – kontrola pokladničných dokladov. 

Uznesenie č. 13/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

B) b e r i e   n a   v e d o m i e: 

2. správu HK č. 6 

 

K bodu 13. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

Kontrolórka obce predložila OZ Plán kontrol na I. polrok 2019. 

Uznesenie č. 14/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. Plán kontrol HK na I. polrok 2019. 

 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   



   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 14. Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2018 

Príjmy - bežný rozpočet 297 175 

Výdavky-bežný rozpočet 290 282 

Prebytok rozpočtu: 6 893 

        

Príjmy - kapitálový rozpočet 9000 

Výdavky - kapitálový rozpočet 15947 

Prebytok rozpočtu: -6947 

        

        

Príjmy - Finančné operácie 7939 

Výdavky - Finančné operácie 0 

Prebytok rozpočtu: 7939 

    Celkové príjmy rozpočtu po zmenách: 314 114 

Celkové výdavky rozpočtu po zmenách: 306 229 

Prebytok rozpočtu: 7 885 

 

Uznesenie č. 15/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. Úpravu rozpočtu č. 5 na rok 2018. 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu 15. Rôzne: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky odstupujúcemu starostovi obce 

Bačkovík Milanovi Gáborovi.  

Odstupujúci starosta obce Milan Gábor predložil OZ žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. P. 

Milan Gábor navrhuje, aby mu boli preplatené 20 dní z nevyčerpanej dovolenky, keďže si ich nemal 

kedy vyčerpať.  

Uznesenie č. 16/2018/2: 



Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. preplatenie 20 dní nevyčerpanej dovolenky odstupujúcemu starostovi obce Milanovi 

Gáborovi.  

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

   proti:   0 

   zdržal sa: 0 

 

K bodu 16 Prijatie unesení OZ Bačkovík zo dňa 10.12.2018. 

Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia a súhlasí s ich zaznamenaním 

v zápisnici.  

 

Uznesenie č. 17/2018/2: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A) s c h v a ľ u j e 

1. prijaté uznesenia. 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Martin Bajus 

      Radoslav Zuskár   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 17: Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová 

       .................................................................

   

       Mgr. František Korečko – starosta obce 

Overovatelia: 

Miroslav Mičko   ........................................... 

Martin Boboňko   .......................................... 



Príloha č. 1 

V  Bačkovíku, dňa  10.12. 2018 

 

 

 

S Ľ U B 

 

starostu obce Bačkovík 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť  

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.  

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné  

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie  

starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“   

 

 

 

                                                         _________________________ 

                                                            Mgr. František Korečko 

 

 

 

 

 

 



Prílohe č. 2 

S Ľ U B 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Bačkovíku 

 

,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť  

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu  

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné  

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie  

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Poslanci: 

Martin Boboňko – NEKA  ................................................ 

 

Miroslav Mičko – NEKA   ................................................ 

 

Martin Bajus – NEKA   ................................................ 

 

Radoslav Zuskár – NEKA  ................................................ 

 


