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Z Á P I S N I C A 
z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

11.8.2017 
v Pečovskej Novej Vsi 

 
Program:      podľa pozvánky v prílohe 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  Mgr. Silvia Orosová, Ing. Ondrej Semančík, Ján Antol, Peter Novický do 

bodu 7. 
       

K bodu č. 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol PhDr. Jaroslav Dujava, starosta 

obce. Ospravedlnil neúčasť poslancov na zasadnutí OZ, konkrétne: poslankyňu Mgr. Silviu 

Orosovú z dôvodu čerpania dovolenky mimo miesta trvalého pobytu, poslanca Ing. Ondreja 

Semančíka z dôvodu čerpania dovolenky mimo miesta trvalého pobytu, poslanca Jána Antola 

z dôvodu plnenia pracovných povinností a meškanie poslanca Petra Novického pre plnenie 

pracovných povinností. Starosta obce konštatoval, že fyzicky sú prítomní piati poslanci, OZ je 

uznášania schopné. Navrhol, aby program zasadnutia bol  prejednaný v poradí uvedenom na 

pozvánke, ktorá tvorí prílohu zápisnice, poslancom OZ bola doručená v dostatočnom 

predstihu a súčasne bola zverejnená na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce 

Pečovská Nová Ves. 

 

Navrhnutý program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol 

za obdobie od 17.6.2017 do 11.8.2017 

6. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2017 

7. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na základe   výzvy  č. VII. Prezídia HaZZ   

2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 

8. Doručené podania 

9. Rôzne 

10. Otázky poslancov OZ 

11. Otázky a podnety občanov 

12. Záver    

   

Uznesenie č. 121/2017 

 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

schvaľuje  

 

program rokovania XXIX. zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie : Za  5                            Proti     0                                Zdržal sa       0 
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K bodu č. 2  

 Za zapisovateľku bola určená Ing. Alena Nalevanková, za overovateľov boli určení 

Mgr. Slavomír Karabinoš a Ing. Jozef Balaščík.  

 

Uznesenie č. 122/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

berie na vedomie  

 

určenie overovateľov zápisnice Mgr. Slavomír Karabinoš a Ing. Jozefa Balaščíka.  

                                                                               

                                                                                                                

K bodu č. 3 

 Rokovanie pokračovalo voľbou návrhovej komisie, do ktorej boli jednohlasne zvolení: 

Ing. Jozef Kolcun, Jaroslav Želinský a Mgr. Lukáš Baňas. 

 

Uznesenie č. 123/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

volí   

 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Kolcun, Jaroslav Želinský a Mgr. Lukáš Baňas. 

                                                                

Hlasovanie : Za   5                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 4 

 V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská zhodnotila stav 

plnenia prijatých uznesení OZ od 17.6.2017 do 11.8.2017. Konštatovala, že v plnení je 

čerpanie rezervného fondu na most na ul. Rómskej, kde zo schválených 27 000 Eur sa zatiaľ 

odčerpalo 18 552,82 Eur a doposiaľ nebola zrealizovaná zámena pozemku na miestnu 

komunikáciu. Všetky ostatné uznesenia sú splnené. 
 

Uznesenie č. 124/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o stave plnenia prijatých uznesení od 

17.6.2017 do 11.8.2017. 

   

 

K bodu č. 5 

V tomto bode hlavná kontrolórka obce Ing. Nadežda Matisovská informovala 

o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od 17.6.2017 do 11.8.2017.  
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Konkrétne boli vykonané kontroly: 

 Kontrola sťažností a petícií za obdobie rokov 2015 a 2016, pričom v kontrolovanom 

období boli prijaté 2 sťažnosti. Konkrétne na legálnosť postavených garáží, kde sťažnosť po 

prejednaní komisiou bola pridelená na konanie stavebnému úradu a sťažnosť občana obce na 

ničenie jeho plotu pri ihrisku. Za sledované obdobie bola prijatá 1 petícia na zastavenie 

výstavby garáži, ktorá nemala náležitosti petície a bola posúdená a prejednaná ako sťažnosť. 

 Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce ku dňu vykonania kontroly, t.j. od 

1.1.2017 do 31.6.2017. Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že  plnenie príjmov a čerpanie 

výdavkov rozpočtu obce je zabezpečené v súlade s dodržiavaním  a uplatňovaním zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Konkretizovala, že plnenie príjmov bežného rozpočtu obce  k 30.6.2017 bolo na 

52,39%, kapitálového na 8,03% a príjmové finančné operácie boli plnené na 62,02%. 

Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu obce k 30.6.2017 bolo na 40,48%, kapitálového na 

13,02% a finančné operácie na 53,39%. 

 

Uznesenie č. 125/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

správu hlavnej kontrolórky obce Pečovská Nová Ves o výsledkoch vykonaných kontrol za  

obdobie od 17.6.2017 do 11.8.2017. 

   

 

K bodu č. 6 

 Poslanci OZ zobrali na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce 

Pečovská  Nová Ves k  30.6.2017. 

 

Uznesenie č. 126/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 30.6.2017. 

 

  

K bodu č. 7 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o MV SR vyhlásenej výzve na 

možnosť podávať žiadosti o dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu budov hasičských 

zbrojníc v termíne do 31.8.2017. Za tým účelom prizval na zasadnutie OZ zástupcov DHZ 

a požiadal ich o vyjadrenie k ponúkaným možnostiam. Predseda DHZ a poslanec Ján Antol 

nie je prítomný na zasadnutí OZ. Veliteľ DHZ  Štefan Leššo sa ospravedlnil a na zasadnutie 

OZ sa nedostavil. Počas prejednávania predmetného bodu sa na zasadnutie OZ dostavil 

poslanec Peter Novický. V diskusii vystúpili: starosta obce, prednosta OcÚ, poslanci Jaroslav 

Želinský, Ing. Jozef Kolcun, Ing. Jozef Balaščík, Mgr. Lukáš Baňas, Mgr. Slavomír 
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Karabinoš, Peter Novický. Poslanci OZ schválili podanie žiadosti o dotáciu na základe   

výzvy  č. VII.  Prezídia HaZZ 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na modernizáciu 

hasičskej zbrojnice v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec 802 v rozsahu: plynová 

prípojka, ústredné kúrenie v HZ, vytvorenie priestorov osobnej hygieny, vytvorenie 

samostatného priestoru na umiestnenie zásahových odevov, interiérové vybavenie školiacej 

miestnosti a odpočinkovej miestnosti. 

 

Uznesenie č. 127/2017 

 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

schvaľuje  

 

podanie žiadosti o dotáciu obcou Pečovská Nová Ves na základe výzvy č. VII. Prezídia HaZZ 

2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na modernizáciu hasičskej zbrojnice v obci 

Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec 802, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 2022 a Územným plánom obce 

Pečovská Nová Ves. 

 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu modernizácie 

hasičskej zbrojnice v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec 802 vo výške 5 %  

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade 

s podmienkami poskytnutia dotácie. 

 

Zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu 

modernizácie hasičskej zbrojnice v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec 802  

a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

 

Hlasovanie : Za  6                            Proti     0                                Zdržal sa       0 

 

 

K bodu č. 8 

V bode s titulom „Doručené podania“ poslanci OZ postupne prejednali: 

 

8.1 Na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 16.6.2017 poslanci OZ 

schválili vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy 

o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní vo výške 773,10 Eur pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi prevodom na 

výdavkový účet žiadateľa. 
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Uznesenie č. 128/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

vrátenie finančných prostriedkov prijatých od ÚPSVaR Prešov na základe zmluvy 

o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní vo výške 773,10 Eur pre ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi prevodom na 

výdavkový účet žiadateľa na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 

16.6.2017. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

8.2 Na základe žiadosti ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi zo dňa 28.6.2017 poslanci OZ 

schválili zriadenie nultého ročníka v školskom roku 2017/2018. 

 

Uznesenie č. 129/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

zriadenie nultého ročníka na ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi v školskom roku 2017/2018. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

8.3 Podanie Štefana Bilého z Pečovskej Novej Vsi o odkúpenie pozemku na stavbu rodinného 

domu zo dňa 3.8.2017. Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obec  nevlastní na 

ul. Rómskej žiadne pozemky vhodné na individuálnu bytovú výstavbu. Poslanci OZ zobrali 

na vedomie žiadosť občana. Obec nedisponuje voľnými pozemkami v jej vlastníctve v danej 

lokalite. 

  

Uznesenie č. 130/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

podanie Štefana Bilého z Pečovskej Novej Vsi zo dňa 3.8.2017, v ktorom žiada o odkúpenie 

pozemku na ul. Rómskej na stavbu rodinného domu. Obec nevlastní na ul. Rómskej žiadne 

pozemky vhodné na individuálnu bytovú výstavbu. 

 

 

 

 

 



 6 

K bodu č. 9 

V bode s titulom „Rôzne“ poslanci OZ postupne prejednali: 

 

9.1 Predseda komisie poslanec Mgr. Slavomír Karabinoš informoval prítomných 

o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže (OVS). OVS sa zúčastnili dvaja súťažiaci. Obaja 

splnili požadované kritéria. Najvyššia vyvolávacia cena za prenájom pozemku bola vo výške 

1,30 Eur m2/rok. Uviedol, že komisia odporúča poslancom OZ schváliť výsledky OVS. 

Poslanci OZ schválili výsledky obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej obcou Pečovská 

Nová Ves na výber najvhodnejších návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom parciel 

KN C 1544/32, 1544/33, 1544/34 v k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves za účelom výstavby dvoch samostatných bytových domov po 12 bytov a za účelom 

výstavby technickej vybavenosti k dvom bytovým domom na základe podmienok 

schválených uznesením OZ č. 118/2017 zo dňa 14.7.2017, pričom víťazom OVS sa stala 

spoločnosť EKO SVIP s.r.o. Sabinov.  

Poslanci OZ splnomocnili starostu obce k podpisu nájomnej zmluvy na nájom parciel 

KN C 1544/32, 1544/33, 1544/34 v k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves za účelom výstavby dvoch samostatných bytových domov po 12 bytov a za účelom 

výstavby technickej vybavenosti k dvom bytovým domom na základe podmienok 

schválených uznesením OZ č. 118/2017 zo dňa 14.7.2017 s víťazom OVS. 

 

Uznesenie č. 131/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

výsledky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Pečovská Nová Ves na výber 

najvhodnejších návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom parciel KN C 1544/32, 

1544/33, 1544/34 v k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves za 

účelom výstavby dvoch samostatných bytových domov po 12 bytov a za účelom výstavby 

technickej vybavenosti k dvom bytovým domom na základe podmienok schválených 

uznesením OZ č. 118/2017 zo dňa 14.7.2017, pričom víťazom obchodnej verejnej súťaže sa 

stala spoločnosť EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 

 

Uznesenie č. 132/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

splnomocňuje  

 

starostu obce Pečovská Nová Ves, PhDr. Jaroslava Dujavu, nar. 25.6.1968, trvale bytom ul. 

Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom parciel 

KN C 1544/32, 1544/33, 1544/34 v k. ú. Pečovská Nová Ves, vo vlastníctve obce Pečovská 

Nová Ves za účelom výstavby dvoch samostatných bytových domov po 12 bytov a za účelom 

výstavby technickej vybavenosti k dvom bytovým domom na základe podmienok obchodnej 

verejnej súťaže schválených uznesením OZ č. 118/2017 zo dňa 14.7.2017 s víťazom 

obchodnej verejnej súťaže spoločnosťou EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov. 

 

Hlasovanie : Za  6                             Proti     0                              Zdržal sa       0 
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9.2 V tomto bode starosta obce informoval prítomných o čerpaní rozpočtu obce Pečovská 

Nová Ves k 30.6.2017. Uviedol, že bežné príjmy obce v posudzovanom období predstavovali 

sumu 1 037 723,25 Eur, kapitálové príjmy sumu 25 275,54 Eur, finančné príjmy sumu 

19 540,66 Eur, spolu príjmy obce predstavovali sumu 1 082 539,45 Eur, príjmy ZŠ s MŠ  

spolu sumu 13 183,72 Eur, príjmy spolu sumu 1 095 723,17 Eur. Bežné výdavky 

predstavovali sumu 237 482,02 Eur, kapitálové výdavky sumu 62 881,45 Eur, finančné 

výdavky sumu 34 915,50 Eur, výdavky obce spolu činili 335 278,97 Eur, výdavky ZŠ s MŠ 

spolu sumu 459 781,68 Eur, výdavky spolu sumu 795 060,65 Eur.  

 Poslanci OZ zobrali informáciu o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 30.6.2017 na vedomie.  

 

Uznesenie č. 133/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce Pečovská Nová Ves o čerpaní rozpočtu obce Pečovská Nová Ves 

k 30.6.2017. 

 

9.3 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o stave splácania úverov obce 

k dátumu 31.7.2017, pričom uviedol, že výška úveru na výstavbu miestnych komunikácií na 

ul. Za Majerom s úrokom 2,83 % predstavuje sumu v sume 115 909,79 Eur a výška úveru na 

nákup motorového vozidla ŠKODA YETI s úrokom 0 % predstavuje sumu 8 931 Eur. 

 

Uznesenie č. 134/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce o stave splácania úverov obce Pečovská Nová Ves ku dňu 

31.7.2017. 

 

9.4 V tomto bode riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Marek Adamečko informoval poslancov OZ o stave 

pripravenosti na nový školský rok 2017/2018. Taktiež informoval o  investičných aktivitách 

na riešenie havarijných stavov na ZŠ z ušetrených finančných prostriedkov. Poslanci OZ 

zobrali na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ. 

 

Uznesenie č. 135/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  
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informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves o stave pripravenosti na nový školský rok 

2017/2018 a informáciu o  investičných aktivitách na riešenie havarijných stavov v ZŠ s MŠ 

Pečovská Nová Ves. 

 

9.5 V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o: 

 príprave kolaudácie zrekonštruovaného mosta na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi, 

 finalizácii revitalizácie cintorína a postupe prác pri výstavbe krížovej cesty,  

 postupe prác pri výstavbe spevnených plôch na ul. Školskej, 

 povoľovacom konaní stavby EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – 

Pečovská Nová Ves a príprave podania žiadosti o NFP na získanie finančných 

prostriedkov na jeho realizáciu,  

 odstránení havarijného stavu po ulomení hrubých konárov orecha v areáli materskej 

školy, 

 II. etape rekonštrukcie kaplnky Jána Nepomuckého, konkrétne fasády a jej vymaľovaní, 

 pracovnom stretnutí starostov obcí združených v spoločnom stavebnom úrade Pečovská 

Nová Ves konanom dňa 7.8.2017, 

 prijatých opatreniach na zabezpečenie verejného poriadku a elimináciu narastajúcich 

násilných deliktov v rómskej osade a zabezpečením zvýšeného výkonu hliadkovej služby 

a kontrol príslušníkmi štátnej polície, 

 príprave XX. ročníka Pečovskonovoveského remeselného jarmoku, ktorý sa bude konať 

v dňoch 25. a 26.8.2017. 

V diskusii postupne vystúpili: poslanci Jaroslav Želinský, Ing. Jozef Kolcun, Ing. 

Jozef Balaščík, Mgr. Lukáš Baňas, Mgr. Slavomír Karabinoš, Peter Novický, starosta obce 

a prednosta OcÚ. 

 

Uznesenie č. 136/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

informáciu starostu obce o aktuálnom dianí v obci Pečovská Nová Ves za obdobie od 

15.7.2017 do 11.8.2017. 

 

 

    K bodu č. 10 

  V tomto bode programu s titulom „Otázky a podnety poslancov OZ“  neodzneli žiadne 

podnety poslancov OZ. Starosta obce a prednosta OcÚ na nich odpovedali priebežne počas 

prejednávania jednotlivých bodov programu. 

 

  

K bodu č. 11 

 V tomto bode s titulom „Otázky a podnety občanov“ nezazneli žiadne otázky. Pri 

prejednávaní tohoto bodu nebol prítomný žiadny zástupca verejnosti.  
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K bodu č. 12 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí 

OZ, vyzval ich pomoci a spolupráci pri zabezpečovaní XX. ročníka Pečovskonovoveského 

remeselného jarmoku, ktorý sa bude konať v dňoch 25. a 26.8.2017. Pozval ich na večerný 

koncert ĽH Stana Baláža a AMC tria konaný dňa 25.8.2017 o 19.00 h. a sprievodné podujatia 

jarmoku. 

 

 

  

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Slavomír Karabinoš - 

Ing. Jozef Balaščík -  

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Jaroslav Dujava                     Andrej Petruš                              

                                                                   starosta obce                            prednosta  OcÚ 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Alena Nalevanková                                                                


