
                  OBEC  HOROVCE 
                                      Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 
                              Tel. 0566495731,  IČO: 00325198,  e-mail: ouhorovce@stonline.sk            

 

 

 

                                Z Á P I S N I C A 
 

 

z riadneho obecného zastupiteľstva obce Horovce konaného dňa: 

                                                   19.06.2019 
 

 

Prítomní poslanci:  , Ing. Ľoch,  Marjov,  Maheľová,  Ing. Rusinkovič, Šimko,Trusa 

podľa prezenčnej listiny 

 

   

 

  Program: 

 
      1.  Otvorenie 
        a/ Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Správa o hospodárení za I.Q 

     4. Stanovisko HL k Záverečnému účtu 

     5. Návrh - Záverečný účet za rok 2018 

     6. Návrh kontrolnej činnosti HL na II. polrok. 

7.  Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie  časti obecných komunikácií na náklady obce   

8.  Prerokovanie možnosti čiastočnej výstavby vodovodného radu pri štátnej ceste I/19 

financovanej obcou a VVS 

     9.  Schválenie zmluvy so spoločnosťou PZS 5, s.ro. ktorej predmetom je činnosť  pracovnej 

zdravotnej služby v rozsahu podľa spomínanej zmluvy. 

    10. Prerokovanie a schválenie  ponuky parkových svietidiel od spoločnosti 

         O.S.V.O. comp a.s. 

    11. Prerokovanie  a schválenie realizácie klimatizácie v MKD Horovce na základe cenovej 

ponuky spoločnosti EL – MONT s.r.o. 

    12.  Prerokovanie  spôsobu realizácie akcie Horovce – Horovčanom a schválenie finančných 

nákladov s tým spojených. 

    13.  Prerokovanie možnosti realizácie vzduchotechnky – odsavača pár v kuchyni MŠ      na 

základe cenovej ponuky  od spoločnosti SOPKLIMA   

    14.  Prerokovanie osadenia montovateľného stlpika, ako zábrany vstupu autom na 

priestranstvo pri KD 

 15.  Prerokovanie  a schválenie možnosti realizácie dobudovania – rozšírenia a úpravy 

parkovacej plochy pre autá pri KD Horovce a kostole na základe konkrétnej cenovej ponukyd 

 16.  Schválenie obmedzenia prevádzky OCU Horovce podľa potreby v súvislosti 

s rekonštrukciou budovy OCU 



 17.  Informácia o nepridelení dotácie s ENVIRO – fondu   rozhodnutím MŽP na výstavbu 

obecného vodovodu  

 18. Informácia o schválení zmeny realizácie rekonštrukcie mosta 

 19. Prerokovanie Štatútu obce 

 20. Úprava rozpočtu podľa rozpočtových opatrení 

 21. Uvoľnenie časti dotácie pre OŠK -1200 € 

 22.  Rôzne  

 23.  Návrh na prijatie uznesení 

 24.  Záver                                                                                                     

 

 

 

 

  
 

K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a 

kontrolórku obce, ospravedlnil neprítomného poslaca JUDr. Bereščíka. 

 Konštatoval, že sú prítomní 6 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania, ktorý bol doplnený  o bod 20 a 21 . 

Pozmenený program OZ schválilo. 

 

Uznesenie č.63/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje:  

Pozmenený program  zasadnutia  OZ 
  
Hlasovanie:      Za:  Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                      

K bodu 1 b a c  :  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

  Za overovateľov zápisnice bol navrhnutí p. Marjov, a p. Ing. Rusinkovič a  do návrhovej 

komisie boli navrhnutí p. Maheľová a p. Trusa 

 

Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 
 Určuje za :  

  overovateľov zápisnice:   Marjova, Ing. Rusinkoviča 

  navrhová   komisia:         Maheľovú, Trusu   

 

                                                                                           
 

Hlasovanie:  Za:     Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa  
                          Proti: 

                         Zdržal sa: 

                                      



 
K bodu 2:   Kontrola plnenia uznesení 

prečítala p. Kendžurová 

 

Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 
Konštatuje:  

že všetky body v uznesení boli splnené 

 

                                                                  

     
K bodu 3:   Správa o hospodárení za I.Q 

 Bola doručená  poslancom s pozvánkou na OZ  žiadne dotazy  pripomienky k správe  neboli. 

 

Uznesenie č.66//2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 
Berie na vedomie: 

Správu o  hospodárení za I.Q 

 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov,Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                          Proti: 

                         Zdržal sa: 

 

 

 

 
 K bodu 4:    Stanovisko HL k Záverečnému účtu 

  Prečítala HK obce Mgr. Anna Kosánová OZ návrh hlavnej kontrolórky zobralo na vedomie 

 

Uznesenie č.67//2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom     

zriadení v z.n.p. 

 

 
Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

 
 

 

 
Hlasovanie:  Za:    Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov,Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa    

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                                    



          

     

                 
K bodu 5 :    Záverečný účet za rok 2018  

Návrh záverečného účtu na rok 2018  bol zverejnený na webovej stránke obce 

Uznesenie č.68/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Záverečný účet obce z rok 2018  a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 62 343,01 EUR.  

 

 

                                                                                             
Hlasovanie:  Za:       Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                           Proti: 

                        Zdržal sa: 

 

                                                                                             

 

                                                                               

 

                           
K bodu 6:  Návrh kontrolnej činnosti HL na II. polrok 

Prečítala kontrolórka obce Mgr. Anna Kosanová 

 

   Uznesenie č.69/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

Návrh kontrolnej činnosti HL na II.polrok 

 

 

 
Hlasovanie:  Za:     Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov , Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa, 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                             

 

                                                                                             

 
 

 

 



 

 
K bodu  7:  Prerokovanie a schválenie rekonštrukcie  časti obecných komunikácií na 

náklady obce 
 Starosta obce predniesol cenovú ponuku firmy HOFEX spol. s r. o., ktorá bola zaslaná na 

obec a pojednáva o oprave výtlkov obecných komunikácií,ktoré sú v zlom stave 

 

Uznesenie č.70/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

Rekonštrukciu   časti obecných komunikácií v obci v potrebnom množstve   

 
 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                   
K bodu 8:  Prerokovanie možnosti čiastočnej výstavby vodovodného radu pri štátnej ceste I/19 

financovanej obcou a VVS 

OZ prerokovávalo aj  možnosť čiastočnej výstavby vodovodného radu pri štátnej ceste I/19 

financovanej obcou  do výšky 45 000 € a VVS. Táto výstavba je potrebná ak sa bude 

realizovať výstavba chodníka na štátnej ceste. Danú možnosť OZ schválilo. 

    

Uznesenie č.71/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

   

Zámer  čiastočnej výstavby časť vodovodu pri štátnej ceste I/19 s financovaním do výšky 

45 000 €  a VVS 

 

                                                                                            

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

 



 
K bodu 9:  Schválenie zmluvy so spoločnosťou PZS 5, s.r.o. ktorej predmetom je činnosť  

pracovnej zdravotnej služby v rozsahu podľa spomínanej zmluvy. 

    Predsedajúci predložil návrh zmluvy so spoločnosťou PZS5, s.r.o. o poskytovaní činnosti 

pracovnej zdravotnej služby , ktorá je ustanovená zákonom č. 355/2007  Za návrh zmluvy dal 

starosta obce hlasovať, zdržal sa  p.Šimko ,ktorý nesúhlasil s bodom 14 spomínanej  

predmetnej zmluvy.  

Uznesenie č.72/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

   
zmluvu so spoločnosťou PZS 5, s.r.o, ktorej predmetom je činnosť  pracovnej zdravotnej služby 

v rozsahu podľa spomínanej zmluvy. 

 
Hlasovanie:  Za:     Ing. Ľoch,  Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: Šimko 

 

                                                                                             

 

 
K bodu 10:  Prerokovanie a schválenie  ponuky parkových svietidiel od spoločnosti 

 O.S.V.O. comp    a.s. 

 

 Starosta obce predložil cenovú ponuku parkových svietidiel od spoločnosti   O.S.V.O. comp    a.s. 

ponuku OZ riadne prerokovalo a zobralo na vedomie. 

Uznesenie č.73/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie:   

 

ponuku parkových svietidiel od spoločnosti O.S.V.O. comp   a.s. 
 

Hlasovanie:  Za:   Ing. Ľoch,   Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
K bodu 11: Prerokovanie  a schválenie realizácie klimatizácie v MKD Horovce na základe 

cenovej ponuky spoločnosti EL – MONT s.r.o. Trebišov 

Starosta obce predložil cenovú ponuku spoločnosti EL-MONT s.r.o Trebišov na realizáciu  

klimatizácie v MKD Horovce. OZ  cenovú ponuku  riadne prerokovalo a  zobralo na vedomie. 

 

Uznesenie č.74/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie: 
Cenovú ponuku spoločnosti EL – MONT pre realizáciu klimatizácie v MKD. 

 

 

 

                                                                                            
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Ing. Rusnkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: Marjov 

                     Zdržal sa: 

 

 

 

 
K bodu 12:  Prerokovanie spôsobu realizácie akcie Horovce – Horovčanom, schválenie 

finančných nákladov s tým spojených 

V tomto bode starosta obce informoval, že termín Horovce – Horovčanom,   je pevný a  

nemeniteľný  určený na 27.07.2019. Informoval, že pre deti bude  kolotoč, ukážka práce 

hasičov, Baby Sitting so svojim programom pre deti, ako hlavný program vystúpenie 

Šarišancov a výstupenie Igora Basaraba . Pre deti ako aj dospelých bude pripravené 

občerstvenie . Upozornil na niektoré úlohy vyplývajúce z tejto slávnosti , ktoré však budú 

určené na zastupiteľstve pred uskutočnenou akciou.   

OZ schválilo spôsob realizácie akcie Horovce - Horovčanom  a finančný príspevok  

3000 Eur. 

Uznesenie č.75/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

Spôsob realizácie akcie „Horovce – Horovčanom“ 

finančné náklady do výšky 3000 Eur  

                                                                
Hlasovanie:  Za:   Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                  Proti: 

                  Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                

                                                                                                



 

 
K bodu  13:   Prerokovanie možnosti realizácie vzduchotechniky – odsavača pár v kuchyni MŠ      

na základe cenovej ponuky  od spoločnosti SOPKLIMA    

Starosta obce predložil cenovú ponuku spoločnosti SOPKLIMA s.r.o Trebišov na realizáciu  odsavača 

pár v kuchyni Materskej  školy. OZ  cenovú ponuku  riadne prerokovalo a  zobralo na vedomie. 

 

 

Uznesenie č.76/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie:   

 

možnosť realizácie vzduchotechniky – odsavača pár v kuchyni MŠ na základe cenovej 

ponuky  od spoločnosti SOPKLIMA   

 

                                                                 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                
  

                             

 

K bodu 14:   Prerokovanie osadenia montovateľného stĺpika, ako zábrany vstupu autom na 

priestranstvo pri KD  
Informoval starosta obce, ako zábranu vstupu autom na priestranstvo  pri KD sú potrebné 

montovateľné stlpiky. OZ osadenie takýchto stĺpikov schválilo 

. 

Uznesenie č.77/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

Osadenie montovateľných stĺpikov, ako zábrany vstupu autom na priestranstvo pri KD  

                                                               
Hlasovanie:  Za: Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                

  K bodu 15:  Prerokovanie  a schválenie možnosti realizácie dobudovania – rozšírenia 

a úpravy parkovacej plochy pre autá pri KD Horovce a kostole na základe konkrétnej cenovej 

ponuky 



Parkovaciu  plochu  pre autá pri KD Horovce a kostole je potrebné rozšírit a dobudovať realizáciu  

dobudovania – rozšírenia a úpravy parkovacej plochy pre autá pri KD Horovce a kostole na základe 

konkrétnej cenovej ponuky Oz schválilo. 

 

Uznesenie č.78/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Schvaľuje:   

Realizáciu dobudovania – rozšírenia a úpravy parkovacej plochy pre autá pri KD Horovce 

a kostole na základe konkrétnej cenovej ponuky od firmyku EUROVIA zo dňa 22.05.2019 

vo výške 19 267,52 €  

    

 

                                                               
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                      

 

                                 
 

 

K bodu 16:    Schválenie obmedzenia prevádzky OCU Horovce podľa potreby v súvislosti 

s rekonštrukciou budovy OCU 

Z dôvody celkovej rekonštrukcie budovy obecného úradu, kde sa vykonávajú búracie aj stavebné 

práce   starosta obce navrhol obmedzenie prevádzky OCU  podľa potreby. 

 

 Uznesenie č.79/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

obmedzenie prevádzky OCU Horovce podľa potreby v súvislosti s rekonštrukciou budovy 

OCU 

 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

  

 

                                                                                                    

 

 



K bodu 17:    Informácia o nepridelení dotácie s ENVIRO – fondu   rozhodnutím MŽP na 

výstavbu obecného vodovodu  

Starosta obce informoval  OZ  o rozhodnutí   MŽP o nepridelení dotácie  s EF na výstavbu vodovodu..  

 

Uznesenie č.80/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Berie na vedomie:   

 

Informáciu o nepridelení dotácie s ENVIRO – fondu   rozhodnutím MŽP na výstavbu 

obecného vodovodu  

 

 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                            

 

K bodu 18 :   Informácia o schválení zmeny realizácie rekonštrukcie mosta 

Starosta obce informoval o zmene realizácie rekonštrukcie mosta, ktorého realizácia sa bude 

prevádzať v najbližších dňoch .OZ túto informáciu zobralo na vedomie. 

 

Uznesenie č.81/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Berie na vedomie:   
Informáciu o schválení zmeny realizácie rekonštrukcie mosta 

 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                  Proti: 

                  Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                
  

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
 

 

 

 

K bodu 19 :   Prerokovanie Štatútu obce 

 

Návrh štatútu obce predložil starosta obce, vypracovaný autorkou textu v spolupráci s OCu 

poslanci sa mohli vyjadriť resp. navrhnúť doplnenie či zrušenie niektorých článkov. OZ 

zobralo návrh   Štatútu  obce i na vedomie a navrhlo ho preposlať na doplnenie všetkým 

poslancom. 

               

Uznesenie č.82/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

 

 

 

Berie na vedomie: 

Návrh Štatútu obce Horovce  

 

 

 
Hlasovanie:  Za:  Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                

K bodu 20 :   Úprava rozpočtu 

 

 

Pracovníčka obce navrhla úpravu rozpočtu podľa rozpočtových opatrení 

 

Uznesenie č.83/2019 

Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

Úpravu rozpočtu podľa rozpočtových opatrení č.2  

 

 

 
Hlasovanie:   Za:   Ing. Ľoch, Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                      Proti: 

                      Zdržal sa: 

 

 



 

 

 

K bodu 21:   Uvoľnenie časti dotácie pre OŠK 

 

OŠK Horovce požiadal o uvoľnenie dotácia na čnnosť OZ schválilo uvoľnene časti dotácie  

pre OŠK Horovce vo výške 1200€  

 

 

 Uznesenie č.84/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

Uvoľnenie časti dotácie pre OŠK Horovce vo výške 1200 € s podmienkou dodržania   formy 

zúčtovania s dotačnou zmluvou. 

 
 
Hlasovanie:  Za:      Ing.  Ľoch,   Maheľová, Marjov,   Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                         

 

K bodu 22:    Rôzne 

 

  Starosta obce informoval OZ o o riešení problému prechodu pre chodcov na hlavnej 

ceste.  

Uznesenie č.85/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

 

Berie na vedomie: 

 
Informáciu ohľadom prechodu pre chodcov na hlavnej ceste. 

 

 

 
Hlasovanie:  Za: Ing. Ľoch,   Maheľová, Marjov, Ing. Rusinkovič, Šimko, Trusa 

                 Proti: 

                 Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                                                                                              

               

                                                                                                                                                                            



 

K bodu 23:  Návrh na prijatie uznesení 

Návrh na prijatie uznesení prečítala p. Kendžurová 

 

K bodu 24:  Záver 

 Prerokovaním posledného bodu starosta obce uzatvoril rokovanie, poďakoval všetkým 

prítomným za  účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Zapísala:                              Kendžurová  Jana 

verovatelia zápisnice:            p. Marjov. p.Ing. Rusinkovič.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                             ERIK  TIMKO: 

                                                                                              Starosta obce: 


