
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Benkovciach, konaného dňa 26.06.2020 v sále kultúrneho 

domu Benkovce o 19.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, kontrola uznášania schopnosti OZ 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesenia z 9. a 10. zasadnutia OZ 

4. Správa starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce 

5. Záverečný účet obce Benkovce za rok 2019 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  

7. Návrh VZN č. 1 – 8 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Benkovce na 2. polrok 2020  

9. Úprava plochy pred budovou OcÚ Benkovce – zmeny 

10. Vyhodnotenie zberu separovaného a zmesného odpadu za 1. polrok 2020 a úrovne 

vytriedenia odpadov za rok 2019 

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov, kontrolórku obce a ekonomickú 

pracovníčku. Po kontrole prítomnosti starostka skonštatovala, že prítomní sú piati poslanci, OZ je 

uznášania schopné. Zasadnutie OZ bolo zvolané na základe plánu zasadnutí na rok 2020 . Za 

zapisovateľa bol určený poslanec Čečko. 

2. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Baník, Dudáš, Hudík. Navrhnutí poslanci súhlasili. 

K programu podľa pozvánky neboli pripomienky. Prítomní poslanci schválili program a členov 

návrhovej komisie hlasovaním: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Program bol schválený.  

Uznesenie č. 62 

3. Kontrola plnenia uznesenia z 9. a 10. zasadnutia OZ 

Obnova Benkovskej pätnástky: p. Stanovčáková Z. bude gestorom akcie, predbežný termín bol určený 

na marec 2021, obohatenie o trať s dĺžkou 5 km pre rekreačných bežcov, urobiť to ako 1. ročník 

memoriálu J. Nazada – úloha splnená. Zmluva s EF na dokončenie kanalizácie nie je podpísaná, mení 

sa riaditeľ EF. Oslovenie záujemcov o pozíciu správcu cintorína bude v benkovských novinách 

v decembri 2020 – úloha trvá. Starostka a zástupca navštívili domácnosti, ktorých sa týka výstavba 

novej trasy obecnej kanalizácie – úloha splnená. Výzva na výkup pozemkov pre MRK mešká, 

splnomocnenec odchádza, nahradí ho nový – úloha trvá. Faktúra za vodu pri kostole uhradená – 



úloha splnená. Spojiť sa s právnym zástupcom obce a vysvetliť možnosti a príčiny vzniknutého stavu 

s ČSOB – úloha splnená 15.05.2020 o 19.30. Prítomní poslanci zobrali kontrolu plnenia uznesenia na 

vedomie a hlasovali. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík,  Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 63 

4. Správa starostky o stave plnenia úloh pri rozvoji obce 

Výstavba v obci pokračuje, zrealizovali sa terénne úpravy v parku, dlažba v ostatných oltárikoch, 

vymurované sú nohy pod lavičky, vysiala sa tráva, vyčistila sa fontána, naplnila sa vodou, dokončil sa 

suchý potok pod lávkou. Firma Vodip pokračovala vo výstavbe chodníkov  na hornom konci po 

kanalizácii a vyasfaltovala sa miestna komunikácia na Ondavskej ulici po druhý most po poslednú 

šachtu VK v dĺžke 144 m, likvidoval sa stavebný odpad ako závozový materiál na cestu pre hasičov – 

prístup k zdroju vody. Začalo sa verejné obstarávanie na 8 bytovú jednotku na Ondavskej ulici. 

Požiadali sme MV SR o zmenu rozpočtu na požiarnu zbrojnicu, zatiaľ čakáme za dodatkom, aby sme 

mohli začať obstarávanie. Na čakárne na zastávkach SAD sme odovzdali materiály na 2. Doplnenie. 

Skončili prísne opatrenia v súvislosti s COVID – 19, kosili sme futbalové ihrisko, cintorín, Močarky, Mš, 

park, detské ihrisko, areál Zš, areál OcÚ -  5x, vysiali sme trávu na zelených pásoch na dolnom konci, 

realizovali sa postreky buriny na verejných priestranstvách, hasiči postavili altán pri Ondave 

z hranolov a dosák z rozobratej strechy MŠ, pracovníci obce vymurovali lavičku na volejbalovom 

ihrisku a na Močarkach, ženy vyupratovali priestor za vodárničkou pri MŠ od biologického odpadu, 

rozviezla sa hlina do parku, bol upravený priestor pred oplotením ZŠ, vysypaním makadamu. Okolo 

Grofíka boli poukladané veľké makadamové kamene od Bajusa  – úprava okrajov miestnej 

komunikácie. SVP konečne po niekoľkých apeloch vyčistil potok smerom k ČOV v úseku od 

nájomných bytov po druhý most, pracovali 3 dni, hlinu a vývozový materiál sypali na ľavú stranu cesty 

k ČOV. 

V spolupráci  obce s urbárskou spoločnosťou bola pripravená zmluva o nájme parcely na výstavbu 

kríža nad Benkovcami a náležitosti týkajúce sa dokladov pre stavebné povolenie, Ing. Bľacha 

vypracoval PD sponzorsky, obec prispela sponzorským darom vo výške 100 €. Právny zástupca tlmočil 

ČSOB – p. Vrlákovi, právnemu zástupcovi banky stanovisko poslancov a budú dohodnuté podmienky 

urovnania. Rozhodnutia o dani  z nehnuteľnosti boli vyexpedované. Obec S. Kajňa má zaplatené 

faktúry do apríla, zmluva nie je podpísaná. Obec Benkovce zaslala opravený návrh novej zmluvy 

s pripomienkami poslancov a starostky obce S. Kajňa obci S. Kajňa ešte začiatkom júna 2020. 

Uznesenie č. 63 

5. Záverečný účet obce Benkovce za rok 2019 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

Návrh záverečného účtu Obce Benkovce za rok 2019 bol spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

požadované náležitosti. Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona číslo 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka verne vyjadruje vo všetkých 

významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Benkovce k 31.12.2019 a výsledok hospodárenia za 

uvedený rok je v súlade so zákonom číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V závere svojej správy hlavná kontrolórka odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Benkovciach 



schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce 

Benkovce za rok 2019 je prílohou č. 1 k tejto zápisnici. Záverečný účet Obce Benkovce a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2019 predložila starostka obce spolu s komentárom, ktorý predniesla Mgr. 

Ľubica Sabolová, ekonómka obce. Z rozpočtovaných celkových príjmov 329 102 EUR bol skutočný 

príjem k 31.12.2019 v sume 653 978,87 EUR, čo predstavuje navýšenie o 98,71 % plnenie. Rozpočet 

bol navýšený schválením dotácie z Environmentálneho fondu – na dokončenie kanalizácie od s. č. 1 -

20 vo výške 175. 764,-- €, dotáciou z MF SR na požiarnu zbrojnicu vo výške 19.000,--€, prijatím úveru 

z Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 50.000,-- €, presunom prostriedkov z minulých rokov vo výške 

31. 978,28,-- €. K navýšeniu došlo aj v položke podielových daní o 18. 836,-- € a dane z nehnuteľností 

o 5. 852,99,-- €. V rozpočte neboli plánované dotácie z VÚC vo výške 1.000,--€, stravné na deti v HN 

a od júna 2019 bol schválený projekt na MOPS, čo spôsobilo navýšenie v roku 2019 o 14. 933,--€. 

Bežné príjmy činili 368 686,59 EUR, čo predstavuje 125,87% plnenie oproti rozpočtovanému 

bežnému príjmu. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 2. 354,75 

EUR, za komunálny odpad 1.081,02 EUR, za nájom 2. 710,88 EUR, za poplatky za vypúšťanie 

odpadových vôd vo výške 9 392,89 EUR. Obec v roku 2019 získala  transfer, grant vo výške 

105. 431,16 €. Skutočné kapitálové príjmy boli vo výške 203.314,00—Eur. Z rozpočtovaných 

celkových výdavkov 329 102,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 591.513,72 EUR, čo 

predstavuje navýšenie čerpania o 79,73 % . Na bežné výdavky bolo skutočne čerpané 336 446,04 

EUR, z toho obec skutočne čerpala 277 549,46 € a škola 58 896,58 €. Medzi významné položky 

bežného rozpočtu patria: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V konečnom 

dôsledku po zúčtovaní bežných príjmov a výdavkov, kapitálových príjmov a výdavkov a príjmov 

a výdavkov z finančných operácií predstavovalo hospodárenie obce +17 465,73 € Prebytok 

hospodárenia je viazaný na úhradu kapitálových výdavkov v nasledujúcich rokoch. Obec eviduje 

k 31.12.2019 voči bankám záväzky vo výške 191 147,40 EUR – kultúrny dom, 9 bytová jednotka, 

 kotolňa na biomasu, materská škola a miestna komunikácia za kostolom, voči Štátnemu fondu 

rozvoja bývania 101 769,24 EUR – 5 bytová jednotka, voči dodávateľom 8 360,58 EUR. Záverečný 

účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 je prílohou číslo 1 tejto zápisnice. Hlavná 

kontrolórka obce odporučila vo svojom stanovisku, ktoré je prílohou číslo 2, OZ v Benkovciach 

uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Benkovce za rok 2019 s výrokom „ celoročné 

hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. Prítomní poslanci schválili záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie za rok 2019 bez výhrad,  použitie prebytku hospodárenia na kapitálové výdavky.  

Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0.  

Uznesenie č. 64 

7. Návrh VZN č. 1 – 8 

Návrh VZN č. 1 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Benkovce bol zverejnený 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 22.04.2020 do 26.06.2020, účinnosť nadobúda 

15-tym dňom od vyvesenia po prerokovaní na zasadnutí OZ. Poslanci nemali k návrhu žiadne 

pripomienky a uzniesli sa na VZN č. 1. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti – 0, 

zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 65 

 



Návrh VZN č. 2 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadeného obcou bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 22.04.2020 do 26.06.2020, účinnosť 

nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia po prerokovaní na zasadnutí OZ. Výška finančných 

prostriedkov na kalendárny rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa mš a šz je určená vo výške 

60 720,00 €. Predpokladá sa však prepad podielových daní z dôvodu pandémie, preto už teraz sa dá 

konštatovať, že rozpočet nebude naplnený. Na každý ďalší kalendárny rok sa výška finančných 

prostriedkov určí dodatkom najneskôr do 31. Januára príslušného kalendárneho roka. Hlasovanie: za 

– Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 66 

Návrh VZN č. 3 o určení mesačného príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených 

obcou bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 22.04.2020 do 26.06.2020, 

účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia po prerokovaní na zasadnutí OZ. Výška mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v mš je 5,00 €. Denná 

stravná jednotka na úhradu je 1,37 € pre dieťa, ktoré nie je v predškolskom veku a 0,17 pre dieťa 

v predškolskom veku. K návrhu neboli pripomienky. Hlasovanie: za - Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, 

Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 67 

Návrh VZN č. 4 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce od 22.04.2020 do 26.06.2020, účinnosť nadobúda 15-tym dňom 

od vyvesenia po prerokovaní na zasadnutí OZ. Školský obvod základnej školy pre ročníky 1. – 4. Tvorí 

celé katastrálne územie obce. Obec Benkovce je zriaďovateľom neplnoorganizovanej základnej školy, 

ktorá tvorí s materskou školou jednu právnickú osobu. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky 

a uzniesli sa na VZN č. 4. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 68 

Návrh VZN č. 5 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole zriadenej obcou bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 

22.04.2020 do 26.06.2020, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia po prerokovaní na 

zasadnutí OZ. K návrhu neboli pripomienky. Hlasovanie: za - Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti 

– 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 69 

Návrh VZN č. 6 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so 

psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce od 22.04.2020 do 26.06.2020, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od 

vyvesenia po prerokovaní na zasadnutí OZ. Poslanci odporúčajú zverejniť informáciu v Benkovských 

novinách a tiež uzatvoriť zmluvu na odchyt psov. Problémom je výška poplatku za odchyt psov, ktorá 

je aktuálne vo výške okolo 100-150 €. . Hlasovanie: za - Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti – 0, 

zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 70 



Návrh VZN č. 7 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce od 22.04.2020 do 26.06.2020, účinnosť nadobúda 15-tym dňom 

od vyvesenia po prerokovaní na zasadnutí OZ. Držiteľ psa uhradí obci za vydanie náhradnej 

evidenčnej známky pre psa sumu 3,50 € v hotovosti do pokladne obce so splatnosťou súčasne pri 

vydaní náhradnej evidenčnej známky. Poslanci žiadajú zverejniť informáciu pre občanov s patričným 

vysvetlením. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 71 

Návrh VZN č. 8 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce od 05.06.2020 do 20.06.2020, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od 

vyvesenia po prerokovaní na zasadnutí OZ. Poslanci sa dohodli na novom spôsobe kopania hrobov, 

ktorý začne platiť po tom, čo dôjde starý spôsob do konca – teda po posledné súpisné číslo 137. 

Všetky poplatky spojené s prípravou hrobu a prevádzkovaním Domu nádeje a Domu kultúry bude 

znášať pozostalý. Poslanci navrhujú spoplatniť hrobové miesto vo výške 10 € na 5 rokov. Prípravu 

hrobu a s tým súvisiace náležitosti bude zabezpečovať dočasne obec a potom správca cintorína, 

ktorého bude zamestnávať obec.  Pozostalí zosnulých, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Benkovce 

budú platiť zvýšený poplatok za hrobové miesto na 10 rokov 50,00 €. Všetky informácie budú 

uverejnené a vysvetlené v najbližšom čísle Benkovských novín.  Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, 

Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 72 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Benkovce na 2. polrok 2020  

Plán kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka obce v súlade so zákonom  č. 369/90 Z.z. 

o obecnom zriadení a zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Poslanci nemali k návrhu žiadne 

pripomienky. Návrh plánu je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, 

Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 73 

9. Úprava plochy pred budovou OcÚ Benkovce – zmeny 

Poslancom bol predložený návrh úpravy plochy pred budovou OcÚ so zapracovanými zmenami 

a nenaceneným rozpočtom. Poslanci žiadajú doplniť rozpočet s cenami zvlášť na materiál a zvlášť na 

stavebné práce a odporúčajú dohodnúť stretnutie s kompetentnými zástupcami Coop Jednota. 

Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 74 

10. Vyhodnotenie zberu separovaného a zmesového odpadu za 1. polrok 2020 a úrovne 

vytriedenia odpadov za rok 2019 

Vyhodnotenie zberu odpadu predniesla starostka obce. Od januára 2020 obec sumarizuje separovaný 

zber, porovnáva ho s vývozcom Fúra s.ro. s cieľom zistiť reálne množstvo vyseparovaného odpadu 

a na konci roka vyhodnotiť každú domácnosť samostatne úroveň vytriedenia odpadov a separáciu. 

Výsledky sú zatiaľ priebežné, ale už teraz poukazujú na nízku separáciu a vysokú produkciu 

komunálneho odpadu v niektorých domácnostiach. Prehľad všetkých domácností bol poskytnutý 



poslancom k nahliadnutiu. Úroveň vytriedenia odpadov za obec Benkovce v roku 2019 bola 39,80 %, 

čo v okrese Vranov n. T. predstavuje jednu z najlepších obcí. Táto informácia je zverejnená na webe 

obce na úradnej tabuli. OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov predložila obci Dodatok č. 3 

k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 24.6.2016, 

v ktorom popisuje systém triedeného zberu v našej obci platný od 01.01.2020. Náklad na 1 liter 

triedeného odpadu je 0,003328 €, vyzbieralo sa 646 800 l odpadu a celkový náklad na triedený zber 

je 2 152,80 €. Poslanci odporúčajú zverejniť tieto informácie na webe obce, v miestnom rozhlase, na 

fb a osobnou návštevou poslancov vo svojich volebných obvodoch s vysvetlením podstaty spôsobu 

nakladania s odpadmi v našej obci. Poslanci odporúčajú upozorniť občanov, ktorí majú nedoplatky na 

TKO. Poslanci zobrali informácie na vedomie. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, Uhrín, 

proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 75 

11. Rôzne 

Bol predvolaný p. Maroš Holub z dôvodu porušenia Nájomnej zmluvy o užívaní nájomného bytu. Pán 

Holub M. narušil nosnú stenu vybúraním otvoru na okno, osadil tam okno bez posilnenia prekladu, 

pristaval v zadnej časti bytu nové priestory s rozmermi presahujúcimi pozemok obce – zasiahol do 

súkromného vlastníctva iných osôb, zbúral vnútorné priečky a zmenil dispozičné riešenie bytu bez 

toho, aby ohlásil tieto stavebné úpravy a bez súhlasu vlastníka bytu t.j. obce. Nájomca nesmie 

vykonávať uvedené zásahy do bytu, preto mu hrozí výpoveď NZ. Pán Holub prisľúbil nápravu, podá 

žiadosť o stavebné povolenie, doloží potrebnú dokumentáciu a zaplatí potrebné poplatky. Poslanci 

navrhli umožniť mu uvedené do 31.07.2020 a odporúčajú konzultovať ďalší postup obce so 

Spoločným obecným úradom vo Vranove n. T. – stavebný úrad. 

Obci boli predložené 3 cenové ponuky na opravu miestneho rozhlasu. Oprava je potrebná z dôvodu 

prevísajúcich rozhlasových drôtov a modernizácie ústredne. Najlacnejšia cenová ponuka je vo výške 

1 400,00 €. Rozsah prác bol určený na základe obhliadky objektov záujemcami. Poslanci zamietli 

realizáciu opravy miestneho rozhlasu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a konštatujú, že 

stav miestneho rozhlasu nie je zatiaľ havarijný, preto nie je potrebná oprava.  Poslanci zobrali CP na 

vedomie. 

Starostka navrhla  zaktualizovať v priebehu roka 2021 zastavané plochy a nádvoria, pretože 

minimálne dvadsať rokov neboli aktualizované daňové priznania a za takúto dobu sa udialo veľa 

zmien, ktoré nie sú zohľadnené ani zapísané. Uvedené je potrebné vykonať z dôvodu daňovej 

povinnosti vlastníkov. Poslanci súhlasia s návrhom. 

Poslancom bol predložený prehľad výdavkov na športové, kultúrne a spoločenské aktivity obce od 

roku 2015 a príjem za prevádzkovanie KD od roku 2017. Výdavky sa pohybujú vo výške 2 500 až 

3 500 €. Nemajú ani stúpajúci ani klesajúci trend, strieda sa to. Príjem za KD má stúpajúci charakter, 

oproti roku 2017 sa to zdvojnásobilo. Poslanci odporúčajú zostať pri danej výške výdavkov a viac ju 

nezvyšovať a konštatujú spokojnosť nad využitím KD. Hlasovanie: za – Baník, Čečko, Dudáš, Hudík, 

Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

Uznesenie č. 76 

12. Návrh na uznesenie 



Návrhová komisia predložila návrh uznesenia, ktorý prítomní poslanci schválili. Uznesenie je prílohou 

č. 3 tejto zápisnice. Hlasovanie: za –  Baník, Čečko, Dudáš,  Hudík, Uhrín, proti – 0, zdržalo sa – 0. 

13. Záver 

V závere sa starostka obce poďakovala  všetkým prítomným  za aktívnu účasť, popriala im pokojný 

večer a ukončila 11.  zasadnutie obecného zastupiteľstva o 22.30 hod.. 

   

Zapisovateľ:  Slavomír Čečko 

 

Poslanci:             Milan Baník         ......................................... 

                            Slavomír Čečko    ......................................... 

                             Jozef Dudáš         ........................................ 

                              Ondrej Hudík      ......................................... 

                      Ing.  Jozef Uhrín          ......................................... 

                                                                                                                                


