ZÁPISNICA
z 24. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 4.8.2010
Prítomní: Eva Antlová, Dáša Baniaková, Július Jesze, Dušan Slivka, Milan Rusnák, Ján
Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Anna Bobáková – referát sociálnych vecí
Marián Richveis – PO a BP, Vladimír Labuda, Jozef Sopko – OcP
Ospravedlnení: Dušan Daniel – starosta obce, Natália Furmanová, Irena Majorová –
poslanci OZ, Imrich Keruľ – HK obce, Milan Lapšanský - OcP
Hostia: Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo
Verejnosť: Peter Novotný
Na úvod zasadania predložil zástupca starostu obce program 24. riadneho zasadania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 27.7.2010, ktorý bol prítomnými poslancami schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 23. riadneho zasadania OZ, dňa 28.5.2010
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na nové volebné
obdobie
5. Návrh na počet poslancov obce Nálepkovo na nové volebné obdobie
6. Rozpočtové opatrenie obce Nálepkovo a súčasná ekonomická situácia obce
a predpokladaný vývoj do 12/2010, resp. na rok 2011
a) Prijatie úveru do Dexia banky Slovensko, a. s.
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove
8. EKO-FISH, s. r. o., Rázusova č. 30, Spišská Nová Ves – Nálepkovo, Tretí Hámor –
výstavba rybníkov v lokalite Zadný Hámor
9. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nálepkovo
10. Povodeň v obci z júna 2010 – príčiny, následky, návrh opatrení
11. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
12. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť
návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
13. Záver

K bodu č. 1: Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:

Anna Bobáková

Do návrhovej komisie boli nominovaní: Dáša Baniaková
Zdenek Štuller
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Dušan Slivka
Ján Soveľ
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K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 23. riadneho zasadania OZ, dňa 28.5.2010
Na 23. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 17 uznesení (uzn. č. 467-483
/2010-OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 484/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh
z 23. riadneho zasadania OZ, dňa 28.5.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 3: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010
Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 vyplýva z
§ 18f, ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
– či kontrolór OcÚ bude vybavovať sťažností

JUDr. Dušan Kozák
- odpovedal, že kontrolór OcÚ má v pláne práce vybavovanie sťažností, ale ako
kontrolnú činnosť

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 485/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 4: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na nové
volebné obdobie
Dňa 19.5.2010 vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí na deň sobotu
27. novembra 2010.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
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sú vyhlásené na deň 27. november 2010, hraničný termín na prijatie tohto uznesenia je 29.
august 2010.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 486/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu
obce Nálepkovo v novom volebnom období 2010 – 2014 na plný úväzok.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 5: Návrh na počet poslancov obce Nálepkovo na nové volebné obdobie
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť počet poslancov na celé volebné
obdobie. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov. Obec Nálepkovo mala
k 31.12.2009 3024 obyvateľov, t.z., že počet poslancov môže byť od 9 do 11 poslancov.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 487/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje počet poslancov obce
Nálepkovo v novom volebnom období 2010 – 2014 – 9 poslancov.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenia obce Nálepkovo, súčasná ekonomická situácia obce a
predpokladaný vývoj do 12/2010, resp. na rok 2011
Na základe skutočných dosiahnutých príjmov a výdajov za I. polrok 2010 a zároveň aj na
základe negatívneho dopadu na rozpočet obce v súvislosti s hospodárskou, finančnou krízou
a z dôvodu nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce po povodni bolo nutné navrhnúť
predmetné Rozpočtové opatrenie č. 1.
Dňa 21.7.2010 tieto jednotlivé materiály boli dôkladne prejednané v komisii finančnej
a správy obecného majetku, ktorá doporučila obecnému zastupiteľstvu vyššie uvedené
uznesenia schváliť.
Poslanci v písomnej forme obdržali Plnenie rozpočtu k 30.6.2010, Súčasnú ekonomickú
situáciu obce Nálepkovo a predpokladaný vývoj do 12/2010 a na rok 2011, Rozpočtové
opatrenie č. 1 zo dňa 21.7.2010, ktoré sú prílohami tejto zápisnice.
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Dušan Slivka
– na finančnej komisii nebol prítomný starosta, ani nikto z ekonomického oddelenia, mám
dotazy na starostu, nakoľko nemáme znalosti o jednotlivých položkách a to môže
vysvetliť iba pracovník ekonomického oddelenia alebo starosta

Eva Antlová
– kontrolór bol prítomný, ale nikto z ekonomického úseku, čo by sa nemalo opakovať na
ďalších zasadaniach KFaSOM
Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 488/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Plnenie rozpočtu obce Nálepkovo
k 30.6.2010 a taktiež aj „Súčasnú ekonomickú situáciu obce Nálepkovo a predpokladaný
vývoj do 12/2010 a na rok 2011“ v zmysle údajov uvedených v písomných materiáloch
(príloha č. 1, príloha č. 2)
Za hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 poslankyňa sa zdržala (Antlová).

Uznesenie č. 489/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 21.7.2010
v zmysle údajov uvedených v písomnom materiály (príloha č. 3).
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu č. 6 a) Prijatie úveru od Dexia banky Slovensko, a. s.
Prijatie úveru je nevyhnutné pre zabezpečenie pokračovania vo výstavbe „Prístavby
hlavného vstupu a rekonštrukcie ZŠsMŠ“, ktorá stavba je spolufinancovaná projektom z EÚ.
Nedostatok finančných prostriedkov obce pre spolufinancovanie tohto projektu je okrem
hospodárskej a finančnej krízy spôsobený aj krátením podielových daní pre obce zo strany
štátu. Neprijatie úveru, a tým nezabezpečenie spolufinancovania, by spôsobilo zastavenie
prác, a následne by došlo k vysokým sankciám voči obci vrátane vrátenia už poskytnutých
a prestavaných prostriedkov.
Komisiou finančnou a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove bolo obecnému
zastupiteľstvu doporučené úver prijať.
V otvorenej diskusii odznelo nasledovné:
Eva Antlová
– na zasadnutí finančnej komisie bolo doporučené schváliť úver vo výške 53 400 EUR

-5Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 490/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje prijatie úveru – Dexia Komunál Komfort
úveru od Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 53 400 EUR s tým, že tento bude účelovo
viazaný na spolufinancovanie projektu z EU „Prístavba hlavného vstupu a rekonštrukcia
ZŠsMŠ v Nálepkove, zabezpečenie prijatého úveru od Dexia banky Slovensko a.s. vlastnou
platobnou visa blanko zmenkou a rozhodlo, že splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa
tieto týkajú, prednostne zahrnie do rozpočtu obce a svoje záväzky voči banke bude prednostne
realizovať z výnosu dane z príjmov (podielových daní) plynúcich do príjmov obce zo ŠR
a podielové dane počas úverového vzťahu bude poukazovať na účet v Dexia banke Slovensko
a.s.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 7: Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove
Zásady odmeňovania poslancov OZ je OZ povinné schváliť v súlade s § 11, ods. 4, písm.
k) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorého novelizácia je účinná od
1.4.2010 (sú prílohou zápisnice).
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 491/2010-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OZ
v Nálepkove.
2. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší Uznesenie č. 7/2006-OZ zo dňa 29.12.2006
o odmeňovaní poslancov OZ, predsedov komisií OZ a členov komisií OZ.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 8: EKO-FISH, s. r. o., Rázusova č. 30, Spišská Nová Ves – Nálepkovo,
Tretí Hámor – výstavba rybníkov v lokalite Zadný Hámor
Zámer výstavby rybníkov v lokalite Zadný Hámor (na parc. č. 5659, 5660/1) predložila
táto s. r. o. obci Nálepkovo už v roku 1996 a na základe tejto požiadavky sa táto výstavby
stala súčasťou územného plánu obce z roku 1999. V územnom pláne však nebola pre rybné
hospodárstvo konkretizovaná lokalita výstavby vodného zdroja.
Štúdiou „Posúdenie vodárenského zdroja pre rybné hospodárstvo a návrh pásiem jeho
ochrany“ z 05/2010, ktorú vypracovala RNDr. Soňa Cicmanová, bol posúdený vodný zdroj na
parcele č. 5659/2 (vo vlastníctve obce) ako vyhovujúci. Táto štúdia bola vypracovaná na
základe opätovnej žiadosti firmy EKO-FISH zo dňa 9.12.2009 vo veci realizácie pôvodného
zámeru z roku 1996.
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tak výhľadovo aj pre zásobovanie objektov pitnou vodou. V prípade budovania obecného
vodovodu bude možné prebytok vody využiť aj pre zásobovanie obyvateľov v miestnej časti
Nálepkova – Tretí Hámor.
V otvorenej rozprave odznelo:
Eva Antlová
– ide o prenájom alebo o odpredaj plochy, o akej výmere
Peter Novotný
– upresnil zámer projektu, že má záujem o dlhodobý prenájom

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 492/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložený podnikateľský zámer fy
EKO-FISH, s.r.o., Rázusova 30, Spišská Nová Ves, schvaľuje prenájom a zároveň sa obec
Nálepkovo zaväzuje, že v prípade potreby pre vydanie stavebného povolenia (výstavby
rybníkov) a pre vydanie vodoprávneho povolenia (výstavba vodného zdroja a prívodného
rádu v dĺžke cca 3500 m) dlhodobo prenajme (na dobu 99 rokov) príslušné pozemky na
realizáciu predkladaného zámeru. Obec uzavrie s firmou EKO-FISH, s. r. o. zmluvu
o prenájme 100 m2 pozemku na záchyt prameňa na parcele 5696/2 v cene 30 EUR ročne.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu č. 9: Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nálepkovo
Dňa 4.12.2009 bol prijatý nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. s účinnosťou od
1.02.2010. Podľa § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3 tohto zákona je obec ako orgán verejnej správy
povinná upraviť vybavovanie sťažností svojím vnútorným predpisom do 6 mesiacov od
účinnosti zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
Lehota na prijatie vnútorného predpisu upravujúceho vybavovanie sťažností plynie do
31.07.2010.
Úlohou obecného zastupiteľstva je navrhnúť a schváliť trojčlennú komisiu na
prešetrovanie a vybavovanie sťažností a dvoch náhradníkov výlučne len z radov poslancov,
z ktorých určiť jedného ako prvého náhradníka.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky k zásadám pre
vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nálepkovo.
V rozprave boli navrhnutí traja členovia komisie a náhradníci.
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Uznesenie č. 493/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností
v podmienkach obce Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Uznesenie č. 494/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove zriaďuje trojčlennú komisiu obecného zastupiteľstva
s názvom „Komisia pre vybavovanie sťažností obce Nálepkovo“ v zložení Július Jesze, Ján
Soveľ, Dušan Slivka s dvoma náhradníkmi Zdenek Štuller a Dáša Baniaková, z ktorých
prvým náhradníkom je Zdenek Štuller.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 10: Povodeň v obci z júna 2010 – príčiny, následky, návrh opatrení
Informácia bola predložená poslancom OZ v Nálepkove formou CD prezentácie a taktiež
v písomnej forme za účelom podania prvotných správ o príčinách povodne, priebehu
záchranných prác, činnosti obecnej povodňovej komisie (OPK), zhodnotenia vzniknutých
škôd povodňou zo dňa 01. - 10.06.2010 a prijatých opatreniach.
V otvorenej diskusii odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- treba opraviť múr pri Domove dôchodcov, pretože ak spadne, cesta bude neprejazdná
Milan Rusnák
- taktiež je potrebné opraviť múr pri p. Vdoviakovi na Mlynskej ulici, je to len malá
oprava
- ako postupujú práce pri bytovkách
- v čase povodne nebol k dispozícii piesok a vrecia
Július Jesze
- piesok a vrecia boli k dispozícii a poškodené múry opravíme

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 495/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o povodni v obci
Nálepkovo z júna 2010 – príčiny, následky a návrh opatrení.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
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a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 17.5.2010 a 11.6.2010)
Komisia na týchto zasadaniach prejednávala susedské spory, nedostatočnú starostlivosť
rodičov o detí, budenie verejného pohoršenia, poškodzovanie obecného majetku a vymáhanie
dlhov voči obci.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 496/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KOVP pri
OZ v Nálepkove zo dňa 17.5.2010 a 11.6.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala dňa 31.5.2010)
Na tomto zasadaní komisia prejednávala plnenie plánu komisie a prípravu podujatí na
nasledujúce obdobie, vyhodnotila cyklistické preteky a preteky na kolieskových korčuliach na
Letnej ulici.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 497/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ
v Nálepkove zo zasadania komisie dňa 31.5.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Komisia sociálna a bytová (zasadala dňa 29.6.2010)
Na tomto zasadaní komisia riešila prípravu zájazdu do Kežmarku na EĽRO, ktorý sa
neuskutočnil pre nedostatok finančných prostriedkov. Zhodnotila akciu osláv Dňa matiek,
ktorú hodnotila ako vydarenú. Zástupcovia komisie pozdravili matky a babky na oslavách
v MŠ a v spolupráci s DDN, n.o. uskutočnili oslavy Dňa matiek pre matky a babky z obce.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
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Uznesenie č. 498/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie KSaB pri OZ
v Nálepkove zo zasadania dňa 29.6.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala v dňoch 25.6.2010, 14.7.2010
a 21.7.2010)
Komisia na svojich zasadaniach prejednala záchranné a zabezpečovacie práce počas,
resp. po povodni v obci, odklad splátky úveru, poskytnutie úveru, plán práce na II. polrok
a prijala závery a doporučenia.
Taktiež prejednávala prácu obecnej polície, výdavky na požiarnu ochranu, spotrebu
elektrickej energie v areáli zdravotného strediska, problematiku verejného osvetlenia,
podnikateľskú činnosť obce a aktivačné práce.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
– je potrebné rozbehnúť aktivačné práce a vyhodnotiť podnikateľskú činnosť obce

Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 499/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadaní KFaSOM pri
OZ v Nálepkove v dňoch 25.6.2010, 14.7.2010 a 21.7.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Uznesenie č. 500/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje odklad splátky úveru od Dexia banky, a. s.
Slovensko na vlek po dobu 1 roka.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 12: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Dušan Slivka
- mám dotazy na riaditeľku ZŠ s MŠ Nálepkovo, ako prebieha rekonštrukcia školy

- 10 Magdaléna Čerťanská
- rekonštrukcia stále prebieha
- učitelia vymaľovali triedy
- opravuje sa strecha a z toho dôvodu pri búrkach niektoré triedy zamokli, v počítačovej
triede sú poškodené stoly, podlaha, počítače, bola zaplavená jedáleň (cca 20 cm vody)
- dúfam, že 1. 9. 2010 sa začne školský rok
Zdenek Štuller
- za odkrytie strechy a škody tým spôsobené, zodpovedá firma, ktorá robí rekonštrukciu

K bodu č. 13: Záver
Po naplnení všetkých bodov programu zástupca starostu obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ:
Anna Bobáková

Overovatelia:
Dušan Slivka
Ján Soveľ

Starosta obce:
Dušan Daniel

Zástupca starostu obce:
Július Jesze

ZÁPISNICA
z 24. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 30.7.2010
Prítomní: Eva Antlová, Július Jesze, Dušan Slivka – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Anna Bobáková – referát sociálnych vecí
Marián Richveis – PO a BP, Vladimír Labuda, Jozef Sopko – OcP
Ospravedlnení: Dušan Daniel – starosta obce, Natália Furmanová, Irena Majorová, Dáša
Baniaková, Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ, Imrich Keruľ – HK
obce, Milan Lapšanský – OcP
Neospravedlnený: Milan Rusnák – poslanec OZ
Hostia: Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 23. riadneho zasadania OZ, dňa 28.5.2010
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2010
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na nové volebné
obdobie
5. Návrh na počet poslancov obce Nálepkovo na nové volebné obdobie
6. Rozpočtové opatrenie obce Nálepkovo a súčasná ekonomická situácia obce
a predpokladaný vývoj do 12/2010, resp. na rok 2011
a) Prijatie úveru do Dexia banky Slovensko, a. s.
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove
8. EKO-FISH, s. r. o., Rázusova č. 30, Spišská Nová Ves – Nálepkovo, Tretí Hámor –
výstavba rybníkov v lokalite Zadný Hámor
9. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nálepkovo
10. Povodeň v obci z júna 2010 – príčiny, následky, návrh opatrení
11. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
12. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť
návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
13. Záver

Zasadanie OZ otvoril zástupca starostu obce. Nakoľko boli prítomní len 3 poslanci OZ,
rokovanie prerušil s tým, že bude znovu zvolané dňa 4.8.2010 o 15,00 hod. s tým istým
programom.

Július Jesze
zástupca starostu obce

