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Z Á P I S N I C A 
 

z  XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves 

hlasovaním per rollam konaného dňa 14.1.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

 

 
 

Vzhľadom pretrvávajúcu krízovú situáciu, opakovane vyhlásený núdzový stav, 

lockdown, sprísnený zákaz vychádzania a s tým spojené protiepidemiologické opatrenia 

s odvolaním sa na zákonnú možnosť prijať uznesenie OZ korešpondenčným hlasovaním v 

listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 30f  

ods. 1, ods. 3, ods. 4, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších 

predpisov, starosta obce PhDr, Jaroslav Dujava dňa 7.1.2021 zvolal rokovanie Obecného 

zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves a zaslal poslancom OZ, hlavnej kontrolórke obce 

Pečovská Nová Ves, prednostovi OcÚ Pečovská Nová Ves a zapisovateľke pozvánku na 

rokovanie a hlasovanie Obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves  konané dňa 

14.1.2021 v Pečovskej Novej Vsi a podklady pre hlasovanie per rollam poslancov. 

 

Materiály boli zaslané formou listovej zásielky a elektronicky z mailovej adresy 

starosta@pecovska.sk na oznámené mailové adresy, konkrétne 7 poslancom OZ – Ing. 

Radoslavovi Lipjancovi, Petrovi Novickému, Ing. Štefanovi Tallovi, Ing. Jozefovi Kolcunovi, 

Mgr. Kataríne Falatovej, PhDr. Slavomírovi Karabinošovi, Mgr. Viere Horňákovej, hlavnej 

kontrolórke obce Pečovská Nová Ves Ing. Nadežde Matisovskej, prednostovi OcÚ Pečovská 

Nová Ves Štefanovi Vaľušovi a zapisovateľke Bc. Eve Kolcunovej, referentke ekonomického 

oddelenia OcÚ. Poslanci OZ Jaroslav Želinský a Ján Antol svoje mailové adresy nenahlásili, 

nakoľko elektronickú komunikáciu nevyužívajú, preto im boli materiály doručené iba 

v písomnej forme.  

 

Dňa 7.1.2021 bola na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves a webovej stránke obce 

Pečovská Nová Ves v časti „Úradná tabuľa“ zverejnená pozvánka na  hlasovanie OZ konané 

dňa 14.1.2021 v Pečovskej Novej Vsi a návrh na uznesenia pre hlasovanie per rollam. 

 

Možné odpovede pre hlasovanie boli: „za, proti, zdržal sa“.  

 

Starosta obce začiatok hlasovania stanovil na deň 14.1.2021 (štvrtok) v čase od 12:00 

hod. do 19:00 hod. na mailovú adresu starosta@pecovska.sk. 

 

Starosta obce za zapisovateľku hlasovania OZ určil Bc. Evu Kolcunovú. 

 

V reakcii na rokovanie zastupiteľstva hlasovaním formou per – rollam sa vyjadrili: 

 Poslanec OZ PhDr. Slavomír Karabinoš písomne vyjadril prekvapenie nad netradičnou 

formou rokovania, na ktorom je navrhované schválenie čerpania rezervného fondu obce bez 

širšej diskusie. Uviedol, že nenamieta voči  investíciám, vadí mu iba forma, nikto sa ho 

nepýtal na názor, či je takáto forma v poriadku, rovno sme postavení pred hotovú vec. 

Navrhol schváliť len nevyhnutné body ako vypísanie voľby hlavného kontrolóra a zapojenie 

do výzvy pre šport a zvyšok si nechať buď na riadne rokovanie alebo zmeniť formu 

rokovania. 

 Poslankyňa OZ Mgr. Viera Horňáková vyjadrila veľké prekvapenie z rozhodnutia 

pána starostu a vyjadrila nesúhlas s týmto spôsobom   rokovania. Uviedla, že jej to pripomína 
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dotazník a nie  rokovanie  o dôležitých veciach, pričom má veľa otázok a cíti zodpovednosť. 

Vyjadrila súhlas s kolegom  poslancom OZ PhDr. Karabinošom zmeniť formu rokovania, 

alebo riešiť  len  nevyhnutné veci. 

 Ostatní poslanci OZ nevyjadrili písomne žiadne návrhy k zmene formy rokovania OZ. 

Väčšina poslancov OZ v tejto náročnej situácii privítala túto formu rokovania OZ 

korešpondenčným spôsobom s vyjadrením, že dôkladne poznajú návrh investičných akcií, 

o ktorých už zastupiteľstvo obce dlhodobo komunikuje, resp. obec ich pripravuje na 

realizáciu. Časť poslancov OZ si telefonicky, ako aj osobne ich otázky k programu rokovania 

OZ, resp. vysvetlenia k bodom programu odkonzultovali so starostom obce. Každému 

z pozvaných osôb na rokovanie OZ, kto o vysvetlenie požiadal boli poskytnuté komplexné 

informácie, o ktoré požiadal. 

 

XX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves hlasovaním 

korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom 

elektronických prostriedkov per rollam konaného dňa 14.1.2021 v Pečovskej Novej Vsi 

v čase od 12.00 hod. do 19.00 hod. sa zúčastnili všetci deviati poslanci OZ, pričom  siedmi  - 

Ing. Radoslav Lipjanc, Peter Novický, Ing. Štefan Tall, Ing. Jozef Kolcun, Mgr. Katarína 

Falatová, PhDr. Slavomír Karabinoš a Mgr. Viera Horňáková hlasovali elektronicky a dvaja - 

Jaroslav Želinský a Ján Antol hlasovali písomne doručením hlasovania v listinnej forme do 

podateľne OcÚ Pečovská Nová Ves. Konkrétna účasť poslancov OZ na hlasovaní 

o predložených návrhoch uznesení je uvádzaná v ďalšej časti zápisnice pri konkrétnych. 

 

1. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili program XX. rokovania OZ 

predložený starostom obce.  

 

Uznesenie č. 1/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

program XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Pečovská Nová Ves podľa 

predloženého návrhu: 

 

1. Návrh na schválenie programu rokovania 

2. Návrh na vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová 

Ves 

3. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves 

4. Návrh na zapojenie sa obce Pečovská Nová Ves do výzvy na poskytnutie príspevku v 

rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 

2020/01 z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia 

športového areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi“.  

 

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 1/2021 zo dňa 14.1.2021. 
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Priezvisko, meno, titl. Hlasoval Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval 

Lipjanec Radoslav Ing. x x    

Antol Ján x x    

Falatová Katarína Mgr. x x    

Horňáková Viera Mgr. x  x   

Karabinoš Slavomír PhDr. x  x   

Kolcun Jozef Ing. x x    

Novický Peter x x    

Tall Štefan Ing. x x    

Želinský Jaroslav x x    

 

Celkový počet poslancov OZ: 9 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 9  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 2  

Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 0  

 

Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 9 

poslancov a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 1/2021 zo dňa 

14.1.2021 bolo prijaté. 

 

2. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili vyhlásenie výberového 

konania na hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom termín konania voľby 

hlavného kontrolóra obce určili na deň 18.3.2021 na zasadnutí OZ. 

 

Uznesenie č. 2/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Pečovská Nová Ves v súlade s § 

18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom 

termín konania voľby hlavného kontrolóra obce určuje na deň 18.3.2021 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Pečovská Nová Ves. 

 

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 2/2021 zo dňa 14.1.2021. 

 

Priezvisko, meno, titl. Hlasoval Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval 

Lipjanec Radoslav Ing. x x    

Antol Ján x x    

Falatová Katarína Mgr. x x    

Horňáková Viera Mgr.     x 

Karabinoš Slavomír PhDr.     x 

Kolcun Jozef Ing. x x    

Novický Peter x x    

Tall Štefan Ing. x x    

Želinský Jaroslav x x    
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Celkový počet poslancov OZ: 9 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0  

Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 2  

 

Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 7 

poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 2/2021 zo 

dňa 14.1.2021 bolo prijaté. 

 

3. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili čerpanie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na konkrétne vlastné investičné 

akcie obce Pečovská Nová Ves, ktoré plánuje zrealizovať v roku 2021.  

 

Uznesenie č. 3/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 250 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 250 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia 

a modernizácia zdravotného strediska Pečovská Nová Ves“. 

  

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 3/2021 zo dňa 14.1.2021. 

 

Priezvisko, meno, titl. Hlasoval Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval 

Lipjanec Radoslav Ing. x x    

Antol Ján x x    

Falatová Katarína Mgr. x x    

Horňáková Viera Mgr.     x 

Karabinoš Slavomír PhDr.     x 

Kolcun Jozef Ing. x x    

Novický Peter x x    

Tall Štefan Ing. x x    

Želinský Jaroslav x x    

 

Celkový počet poslancov OZ: 9 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0  

Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 2  

 

Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 7 

poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 3/2021 zo 

dňa 14.1.2021 bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 4/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 60 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 60 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie s názvom „Pečovská Nová Ves - 

rozšírenie distribučnej siete, SO-01 „A“ ul. Jabloňová, SO-01 „B“ ul. Mlynská, SO-01 

„D“ ul. Záhradná, SO-01 „E“ ul. Ľutinská“. 

 

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 4/2021 zo dňa 14.1.2021. 

 

Priezvisko, meno, titl. Hlasoval Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval 

Lipjanec Radoslav Ing. x x    

Antol Ján x x    

Falatová Katarína Mgr. x x    

Horňáková Viera Mgr.     x 

Karabinoš Slavomír PhDr.     x 

Kolcun Jozef Ing. x x    

Novický Peter x x    

Tall Štefan Ing. x x    

Želinský Jaroslav x x    

 

Celkový počet poslancov OZ: 9 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0  

Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 2  

 

Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 7 

poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 4/2021 zo 

dňa 14.1.2021 bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 5/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 15 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 15 000.- Eur, pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Pečovská Nová Ves, zvýšenie 

bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/68 a III/3183“.  

  

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 5/2021 zo dňa 14.1.2021. 
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Priezvisko, meno, titl. Hlasoval Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval 

Lipjanec Radoslav Ing. x x    

Antol Ján x x    

Falatová Katarína Mgr. x x    

Horňáková Viera Mgr.     x 

Karabinoš Slavomír PhDr.     x 

Kolcun Jozef Ing. x x    

Novický Peter x x    

Tall Štefan Ing. x x    

Želinský Jaroslav x x    

 

Celkový počet poslancov OZ: 9 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0  

Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 2  

 

Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 7 

poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 5/2021 zo 

dňa 14.1.2021 bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 6/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000.- Eur a čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000 Eur.- pričom finančné 

prostriedky budú použité na financovanie investičnej akcie „Pečovská Nová Ves 2x12 b.j., 

SO-09 Úprava vedenia VO“.  

 

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 6/2021 zo dňa 14.1.2021. 

 

Priezvisko, meno, titl. Hlasoval Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval 

Lipjanec Radoslav Ing. x x    

Antol Ján x x    

Falatová Katarína Mgr. x x    

Horňáková Viera Mgr.     x 

Karabinoš Slavomír PhDr.     x 

Kolcun Jozef Ing. x x    

Novický Peter x x    

Tall Štefan Ing. x x    

Želinský Jaroslav x x    

 

Celkový počet poslancov OZ: 9 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 7  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 7  
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Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0  

Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 2  

 

Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 7 

poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 7 poslancov OZ, uznesenie č. 6/2021 zo 

dňa 14.1.2021 bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 7/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu obce Pečovská Nová Ves na prevod 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000 Eur a čerpanie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu v celkovej sume 7 000 Eur, pričom finančné prostriedky 

budú použité na financovanie investičnej akcie „Úprava povrchu spevnenej plochy pred 

prevádzkovou budovou sociálneho podniku ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves“.  

 

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 7/2021 zo dňa 14.1.2021. 

 

Priezvisko, meno, titl. Hlasoval Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval 

Lipjanec Radoslav Ing. x x    

Antol Ján x x    

Falatová Katarína Mgr.     x 

Horňáková Viera Mgr.     x 

Karabinoš Slavomír PhDr.     x 

Kolcun Jozef Ing. x x    

Novický Peter x x    

Tall Štefan Ing. x x    

Želinský Jaroslav x x    

 

Celkový počet poslancov OZ: 9 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 6  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 6  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0  

Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 3  

 

Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 6 

poslancov OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 6 poslancov OZ, uznesenie č. 7/2021 zo 

dňa 14.1.2021 bolo prijaté. 
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4. V rámci predmetného bodu programu poslanci OZ schválili zapojenie sa obce do  Výzvy 

o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ č. 2020/01 z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu s názvom 

„Revitalizácia športového areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi“, ktorý 

zahŕňa výstavbu štvordráhovej bežeckej dráhy s tartanovým povrchom dlhej 120 m (pozn. 

100 m + rozbeh a dobeh spolu 20 m). 

 

Uznesenie č. 8/2021 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

 predloženie žiadosti obcou Pečovská Nová Ves z  Výzvy o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/01 

z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia športového 

areálu ZŠ na ul. Školskej 459/12 v Pečovskej Novej Vsi“, pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným Programom rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2015 – 

2022, Územným plánom obce Pečovská Nová Ves a Akčným plánom najmenej 

rozvinutého okresu Sabinov, 

 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 50% 

z celkových výdavkov projektu a poskytnutého príspevku v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Pečovská Nová Ves. 

  

Výsledok hlasovania za prijatie uznesenia č. 8/2021 zo dňa 14.1.2021. 

 

Priezvisko, meno, titl. Hlasoval Za  Proti Zdržal sa Nehlasoval 

Lipjanec Radoslav Ing. x x    

Antol Ján x x    

Falatová Katarína Mgr.     x 

Horňáková Viera Mgr.     x 

Karabinoš Slavomír PhDr.     x 

Kolcun Jozef Ing. x x    

Novický Peter x x    

Tall Štefan Ing. x x    

Želinský Jaroslav x x    

 

Celkový počet poslancov OZ: 9 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "Per rollam": 6  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "za prijatie návrhu": 6  

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "zdržal sa hlasovania": 0 

Počet poslancov OZ, ktorí hlasovali "proti prijatiu návrhu": 0  

Počet poslancov OZ, ktorí nehlasovali: 3  
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Z celkového počtu 9 poslancov OZ obce Pečovská Nová Ves hlasovalo "Per rollam" 6 

poslancov  OZ a z nich za prijatie návrhu hlasovalo 6 poslancov OZ, uznesenie č. 8/2021 zo 

dňa 14.1.2021 bolo prijaté. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Eva Kolcunová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Štefan Vaľuš                                                                      PhDr. Jaroslav Dujava                         

      prednosta  OcÚ                                                                             starosta obce                                                                                 


