Poďakovania starostu a obce:
p. Metód Salva, česť a pocta za získanie ocenenia „ Majster ĽUV za rok 2015
p. A. Druskovy st. predošlému starostovy za dlhoročnú prácu na čele obce
p. J. Melkovy za prácu HK a prácu pre podporu obce.
p. M. Slimákovy za činnosť a aktivity na poste vedúceho DP. Za spoluprácu, výbornú komunikáciu
a prínos pre obec.
p. M. Druskovy dlhoročnému pod starostovy. Za jeho rady, pomoc v mojich začiatkoch i teraz. Vážim
si ho ako človeka i svojho priateľa.
s. I. Kosturíkovej a s. Z. Slimákovej za aktívny prístup, i vo voľnom čase, na riešení a vypracovávaní
PHSR.
p. Mirke Garajovej za kultúrne podujatia
p. Martin Zachar, daroval mládencom máje a je vždy ochotný pomôcť.
p. Mariana Bučová, za angažovanosť na zveľadenie obce
p. Petra Mihoková, za angažovanosť na zveľadenie obce
p. Jánovia Plávka a Maranka, varenie gulášu Dedina roka z vlastných
p. Miloš Vrzgula, za angažovanosť na zveľadenie obce, a kultúrna akcie (deň detí)
p. Martin Hrbček za nezištnú pomoc pri oprave a výrobe dielov do interiéru OcÚ
p. Ľubomír Osadský, Martin Zachar – pomoc pri kultúrnych akciách
p. Róbert Baďo, nezištné požičiavanie strojov
p. Igor Zachar –vždy ochotný pomôcť, i sám sa ponúkne a vypožičanie techniky
p. Vladimí Graňák – sponzorstvo
Rada školy, zorganizovanie - akcia „Z“
Deti ZŠ, MŠ – vystúpenia 70 rokov oslobodenia od fašizmu a iné
Folklór, prínos pre obec v nesmiernej miere a nádherná prezentácia obce.
Folklórny súbor Lúčanček + Lucia Kunová prínos pre obec v nesmiernej miere
Tetušky ZPOZ, Štefánia Drusková, Mária Ševcová
p. Blanka Slimáková a p. Vilma Beháňová mám zákaz definovať 
Liptovské liečebné kúpele, a.s. – vzájomná spolupráca
Pozemkové spoločenstvo URBARIÁT – sponzorsky dar
Farský úrad, pomoc pri športových podujatiach a prenájom fary, výborná komunikácia a súdržnosť
i na rozvoji opce s našim vdp. Petrom Kvasňákom
Automobilka KIA, grant cca 2600 €
SPP, grant 900 €
MONDI SCP, grant 500 €, kancelársky papier
RILINE – Branislav Richtárik 6000 € - asfalt detské dopravné ihrisko
Organizáciám: Jednota klub dôchodcov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Spolok
červeného kríža, Športový klub, Stolný tenis, šachistom, Komisiám OZ, Zamestnancom a Všetkým
občanom, každému jednému kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a reklamu obce.

