OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 3/2016

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 13. apríla 2016

overovatelia:
Ing.P.Filo
A.Gabrhel

Apríl 2016

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 3/2016
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 13. apríla 2016 o 16,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu

___________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, zástupca
starostu obce. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec G. Kotrha sa ospravedlnil, že bude 5
minút meškať.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Tomáš Palko
Ing. Michal Lacko

za zapisovateľku zástupca starostu obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Správa o činnosti obecnej rady
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok r. 2016
6. Žiadosti právnických a fyzických osôb
7. Pripomienky a podnety občanov
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver
K bodu 2 programu OZ
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia
Ing. T.Revay navrhol do programu zasadnutia obecného zastupitelstva doplniť jeho žiadosť o
vzdanie sa členstva v komisii finančnej, správy majetku a pohľadávok. Žiadosť bude
prerokovaná neskôr v programe.

Uznesenie č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 7 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, T.Palko,
Ing. M.Lacko)
: 0
: 1 (Ing.T.Revay)

16:05 príchod poslanca G. Kotrhu
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Uznesenie č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej komisie.

T.Palko
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing.P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, G.Kotrha,
Ing.M.Lacko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (T.Palko)

Ing. M. Lacko
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, A.Gabrhel, JUDr. M.Hrnčárik, G.Kotrha,
T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (Ing. M.Lacko)

Uznesenie č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
Ing. P.Filo
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego,JUDr. Ing, V.Barišová, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing.M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay )
: 0
: 1 (Ing. P.Filo)

A.Gabrhel
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing.V.Barišová, Ing, P.Filo, G.Kotrha ,JUDr. M.Hrnčárik, M.Lacko,
T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (A.Gabrhel)

K bodu 3 programu OZ
Kontrola uznesení
Zástupca starostu obce predniesol správu o plnení uznesení.

Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 4 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce p. J. Mego.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla dvakrát. Vykonala
obhliadku prebiehajúcich prác na rekonštrukcií sociálnych zariadení a schodiska v budove
Základnej školy, obhliadku miestnych komunikácií a priestor požiarnej zbrojnice. Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené všetky žiadosti, okrem žiadostí, ktoré boli doručené na
obecný úrad deň pred a v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 5 programu OZ
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok r.2016
Hlavný kontrolór obce Drietoma Bc. R. Sáska predniesol správu o pláne kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na prvý polrok 2016. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na
internetovej stránke obce Drietoma, úradnej tabuli obce Drietoma a poslanci obecného
zastupiteľstva ho dostali v elektronickej podobe.

Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý
polrok 2016.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
6.1. p. J. Mego prečítal predloženú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 –
účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR pre ZŠ s MŠ Drietoma

Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie zmenu rozpočtového opatrenia
č. 1/2016 – úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre školu
v sume 3,633 €.
6.2. Žiadosť Občianskeho združenia ,,Na plný dych“, Bučkovec 1385, 916 42 Moravské
Lieskové o zapožičanie pivných setov na dvojdňový festival dychových hudieb rovnomerného
názvu, ktorý sa bude konať 25..26. júna 2016.

Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia,, Na plný dych“,
Bučkovec 1385, o zapožičanie pivných setov na festival dychových hudieb v mesiaci
jún 2016.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.3. zástupca starostu obce p. J. Mego prečítal odpoveď Slovenskej autobusovej dopravy
Trenčín, Zlatovská cesta 29,Trenčín na list, ktorý im adresovala obec Drietoma na žiadosť
občanov miestnej časti Brúsne. Obyvatelia miestnej časti Brúsne, žiadali posun odchodu
autobusového spoja cez víkend na pôvodný čas, aby sa mohli zúčastňovať nedeľnej
bohoslužby a následne stihli spoj do Drietomskej doliny. V odpovedi Slovenská autobusová
doprava Trenčín uvádza, že časový posun spojov z ich strany neodporúčajú, nakoľko by sa
zhoršili podmienky spojenia.

Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpoveď Slovenskej autobusovej dopravy
Trenčín k žiadosti o posun odchodu autobusového spoja.
6.4. žiadosť p. Jozefa Šprtla, Drietoma č.34 o zahrnutie parcely č.2942/7 pre katastrálne
územie obce Drietoma do územného plánu obce.
V žiadosti doručenej na obecný úrad, žiadal oznámiť termín začatia prác na novom územnom
pláne obce, presný názov a sídlo spracovateľa. Obec Drietoma mu na žiadosť odpovedala.

Uznesenie č. 48/2016
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Šprtla, Drietoma č. 34
o zahrnutie parcely č. 2942/7 pre k.ú. obce Drietoma do územného plánu obce
a odpoveď na danú žiadosť.
6.5. žiadosť občianskeho združenia VIVAX, Kostolná  Záriečie 34, o povolenie usporiadať
verejné kultúrne podujatie 10.výročia kapely PELLMELL 59, dňa 3.júna 2017 v areáli
futbalového ihriska v Drietome.

Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť občianskeho združenia VIVAX, Kostolná –
Záriečie 34, o povolenie usporiadať verejné kultúrne podujatie – pri príležitosti 10.
výročia kapely PELLMELL 59 na 3. júna 2017. Obec bezplatne poskytne areál
futbalového ihriska, lavičky, stoly, informačné tabule, sociálne zariadenia, parkoviská,
propagáciu akcie v miestnom rozhlase, povolenie uvádzať logo obce na propagačných
materiáloch a webových stránkach na uvedenú akciu. Spotrebu energie, vody a vývoz
komunálneho odpadu si organizátor zabezpečí na vlastné náklady.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.6.
žiadosť Muhameda Jusufi, L. Novomeského 50,902 01 Pezinok o umiestnenie
predajného stánku na pozemku vo vlastníctve obce Drietoma.

Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Mohameda Jusufi, Novomeského 50,
Pezinok o umiestnenie predajného stánku na navrhovanom priestranstve pešej zóny.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.7.

žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. o kúpu pozemku a zriadenie vecného
bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované
v rámci pripravovanej stavby TNDrietoma, VNV,VNK,TS,NNK,NNV.

Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. o kúpu
pozemku, ktorý sa odčlení z parcely č. 771 pre výstavbu transformačnej stanice
a zriadenia vecného bremena na parcele č. 771 pre potreby uloženia elektrického
vedenia pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, za účelom
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov.
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik, Ing. M.Lacko,
T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (JUDr. Ing. V.Barišová)

6.8.

žiadosť Digipal, s.r.o., Drietoma 916 o prenájom nebytových priestorov v budove
Základnej školy s materskou školou v Drietome za účelom zriadenia fotoateliéru.

Uznesenie č. 52/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa nebytových priestorov v budove Základnej školy
s materskou školou, kde má žiadateľ záujem otvoriť fotoateliér  z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
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uvedený žiadateľ poskytne obyvateľom obce fotografické služby, ktoré v obci nikto
neposkytuje. Zároveň bude nápomocný pre fotografický krúžok v Základnej škole
Drietoma

Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. žiadosť o prenájom nebytových priestorov firme DIGIPAL s.r.o. v budove
Základnej školy s materskou školou č. 453.
2. dobu nájmu na dobu neurčitú
3. cenu za nájom podnikateľských priestorov vo výške 15 €/ m2/rok o výmere
63,4 m2
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.9.
žiadosť Patrika Gabrhela, Drietoma 673, o odpustenie poplatku za komunálny odpad
a daň z nehnuteľnosti na rok 2016.

Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Gabrhela Drietoma č. 673 o odpustenie
poplatku za komunálny odpad na rok 2016 a dane z nehnuteľnosti za rok 2016, nakoľko
doložil potvrdenie, že je sirota a nepoberá žiadny príjem.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.10.

žiadosť dychovej hudby Drietomanka, Drietoma 534, o finančný príspevok na nákup
mikrofónov a ďalších komponentov do zvukovej aparatúry DH Drietomanka.

Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na nákup komponentov do
zvukovej aparatúry pre dychovú hudbu Drietomanka vo výške 800 eur na rok 2016.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

6.11.
žiadosť Slovenskej pošty, a.s. o výmenu okien v poštovom úrade Drietoma 79
Poslanec Ing.T. Revay, navrhol výmenu okien realizovať ešte v tomto roku. S jeho návrhom
poslanci nesúhlasili.
Zástupca starostu p. J. Mego navrhol žiadosť zapracovať do rozpočtu obce na rok 2017.

Uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo odstupuje žiadosť Slovenskej pošty, a.s. o výmenu okien
komisii finančnej, správy majetku a pohľadávok na zapracovanie, pri zostavovaní
finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2017.
za
proti
zdržal sa

: 8 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko)
: 0
: 1 (Ing. T.Revay)

6.12.
žiadosť vlastníkov bytových domov, Drietoma 770 a Drietoma 771 v zastúpení p.
Dagmar Miklušová, p. Rastislav Brunovský, p. Ondrej Mitura, o obnovu cestnej komunikácie
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pred bytovým domom č.770 a č.771. Touto žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo bude ešte
zaoberať, nakoľko je potrebné riešenie obnovy komunikácií v obci Drietoma a bola oslovená
firma na zostavenie predbežnej cenovej ponuky na opravu tejto cestnej komunikácie.

Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov bytových domov, Drietoma
č. 770 a č. 771 o obnovu a úpravu cestnej komunikácie pred bytovými domami č. 770
a č. 771.
6.13.
prezentáciu spoločnosti AE group, s.r.o. o dodávke LED úsporných svietidiel
s prefinancovaním, predniesol zástupca spoločnosti p. Milan Baláž. Konzultačnoporadenská
spoločnosť ponúka spoluprácu na príprave a zabezpečení modernizácie verejného osvetlenia
na báze úsporných LED svietidiel.

Uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prezentáciu spoločnosti AE group, s.r.o.
o dodávke úsporného LED verejného osvetlenia.
6.14.
odmenu zástupcovi starostu obce p. J.Megovi, navrhnutú bývalým starostom JUDr. J.
Klukom, ktorý ho zastupoval v období august 2015 – február 2016 počas práceneschopnosti
starostu obce JUDr. J. Kluku riešila komisia finančná, správy majetku a pohľadávok.
Navrhla schváliť 50% z navrhovanej odmeny – 700 €, ktoré boli zástupcovi za každý
zastupujúci mesiac po100 € vyplácané.

Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny zastupujúcemu starostovi za
obdobie august 2015 – február 2016 a to vo výške 50% zo sumy, ktorú navrhol bývalý
starosta JUDr. J. Kluka. Táto suma bola prepočítaná na základe odpracovaných 492
hodín vynásobených 50% hodinovou sadzbou starostu obce, (sadza 11,98 €) keďže
išlo o zastupovanie na udržanie chodu obce. Ďalej od tejto sumy bola odpočítaná
vyplácaná odmena 100 € mesačne t.j. 700€, keďže zastupovanie trvalo 7 mesiacov.
Výsledná suma, ktorú obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby bola vyplatená zástupcovi
starostu za obdobie august 2015 – február 2016:
492 hodín x 11,98 € (hodinová mzda starostu) x 0,5  700 €(mesačná odmena starostu) =
2247,08 €, zaokrúhlene 2 247€.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing, P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, Ing. M.Lacko, T.Palko,
Ing. T.Revay)
: 0
: 2 (J.Mego, JUDr. M.Hrnčárik)

K bodu 7 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
p. Bc. M.Ždrnja, Drietoma 337, navrhla svoju pomoc a služby pri riešení problematiky so
správou katastra
 podľa nej by sa aj poslanci mali viac zapájať na udržiavaní poriadku v obci
 domček Kolontary by sa podľa jej názoru dal vo vnútri upraviť na priestor s pamätnou izbou,
kde by boli zhromaždené predmety a kroje, ktoré by charakterizovali históriu našej obce
ďalej by navrhla zvážiť, či záhradu vedľa domu od p.Margetína vo vlastníctve obce, nie je
lepšie ponúknuť do prenájmu, čím by bolo postarané o udržiavanie okolia.
 záhrada je podľa nej zarastená, neudržiavaná
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p. Štefan Hodál, Drietoma 461, sa opäť pýtal na veľkoobjemové kontajnery. Zástupca starostu
p.Mego mu odpovedal, že vie o štyroch kontajneroch ktoré sú v obci a ktoré obec eviduje a
nie je mu známe, že by malo byť v obci rozmiestnených viac kontajnerov.

K bodu 8 programu OZ
Diskusia
8.1. poslanec Ing. T. Revay potvrdil svoje rozhodnutie, že odstupuje z postu člena komisie
finančnej, správy majetku a pohľadávok k 14.04.2016.
Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odstúpenie poslanca Ing. T.Revaya z postu
člena finančnej komisie k 14. 4. 2016.
8.2. riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. A. Polhorská žiadala o finančný príspevok na knižky pre budúcich
prvákov. Cena jednej knižky je v hodnote 3,50 €. Predpokladané náklady na nákup knižiek je
cca 120 €.

Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok 120 € pre
prvákov na nákup knižiek.
8.3. p. J. Mego navrhol zaviesť v Drietome pridelenie GPS súradníc k popisným číslam
domov.

Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie o zámere zaviesť v Drietome
pridelenie GPS súradníc k popisným číslam. Predpokladané finančné náklady by mali
byť cca 500 €.
8.4. p. J.Mego predniesol správu o prebiehajúcich prácach na odstránení havarijného stavu
v sociálnych zariadeniach v budove Základnej školy s materskou školou Drietoma.

Uznesenie č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o prebiehajúcich prácach na
odstránení havarijného stavu v sociálnych zariadeniach v budove Základnej školy s
materskou školou Drietoma.
8.5. p. J.Mego uviedol, že pri prácach na odstránení havarijného stavu v budove Základnej
školy s materskou školou je potrebná výmena 4 ks radiátorov v predbežnej cene 370 €
z rozpočtu obce

Uznesenie č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výmenu 4ks radiátorov v budove Základnej
školy s materskou školou Drietoma v predpokladanej cene 370 €.
8.6. zástupca starostu oznámil, že sa bude konať veľkoobjemový zber odpadu, ktorý v dňoch
21.apríla 2016  23. apríla 2016 na priestranstve vedľa požiarnej zbrojnice.

Uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie o veľkoobjemovom zbere odpadu
v dňoch od 21. 4. do 23. 4. 2016 pri požiarnej zbrojnici.
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8.7. zástupca starostu obce p. J. Mego navrhol zmenu termínu obecného zastupiteľstva z 15.
júna 2016 na 9. júna 2016.

Uznesenie č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu termínu obecného zastupiteľstva z 15.
júna 2016 na 9. júna 2016.
8.8. p. J.Mego zároveň oznámil plánovaný zber elektronického odpadu na stredu 27. apríla
2016 spoločnosťou Aneo s.r.o.

Uznesenie č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o zbere elektronického odpadu
v termíne 27. apríl 2016.
8.9. poslanec Ing. P. Filo navrhol začať riešiť s firmou Sojaprodukt parkovanie áut na
obecnom pozemku pred firmou Sojaprodukt.
 na sťažnosti občanov Ostrej hôrky je potrebné preveriť a riešiť parkovanie na Ostrej Hôrke
pred domom p. M. Pilka, Drietoma 120.
 k novému územnému plánu obce Drietoma navrhuje poslanec Ing. P. Filo dohodnúť
pracovné stretnutie s pracovníkmi Architektonického ateliéru BP, Piešťany.
8.10 poslanec A. Gabrhel navrhuje lepšie, krajšie udržiavanie verejných priestranstiev,
konkrétne parku – detského ihriska. Navrhuje dať vypracovať architektonickú štúdiu na
zrealizovanie úpravy okolia detského ihriska, park s lavičkami a chodníkmi. K tomuto návrhu
sa prikláňajú aj iní poslanci a občania, ktorí vyjadrili podobný názor.

K bodu 9 programu OZ
Návrh uznesenia
Poslanec Ing. M.Lacko predniesol návrh uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva,
ktoré bolo schválené nasledovne:

Uznesenie č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 13. apríla 2016.
za
proti
zdržal sa

: 9 (J.Mego, JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing.P.Filo, A.Gabrhel, G.Kotrha, JUDr. M.Hrnčárik,
Ing. M.Lacko, T.Palko, Ing. T.Revay)
: 0
: 0

Jaroslav Mego
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Ing. Peter Filo

...................................

A.Gabrhel

..................................
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