
                 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: 

                                                   18.10.2019 
 

Prítomní poslanci: :    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Maheľová, Šimko 

 

 Program: 
      1.  Otvorenie 
        a/ Schválenie programu rokovania 

        b/ Voľba návrhovej komisie 

        c/  Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 2/2019 o zabezpečení  údržby pozemkov 

5. Prerokovanie VZN 3/2019  o určení  výšky mesačného príspevku v MŠ a ŠZ zriadených 

obcou 

6. Prerokovanie VZN 4/2019  o určení školského obvodu ZŠ zradenej obcou   

7. Prerokovanie  VZN 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v ZŠ zriadenej obcou. 

8. Schválenie vynaložených finančných nákladov na uskutočnenie akcie Úcta k starším  

9. Správa o hospodárení za II.Q 

10. Výročná správa obce za rok 2018   

11. Úprava rozpočtu 

12. Schválenie     usporiadania Silvestrovského behu  a finančných nákladov s tým spojených 

13. Schválenie usporiadania akcie Mikuláš a finančných nákladov s tým spojených 

14. Informácia  o pridelenej  finančnej dotácií z výjazdového rokovania vlády 

v Michalovciach na výstavbu chodníka vo výške 70 000 Eur. 

15. Informácia o pridelenej dotácií na rekonštrukciu domu smútku z Enviromentálného 

fondu vo výške 67 000 Eur  

16. Informácia o pridelení finančnej dotácie z MNV –prevencia kriminality na  

rekonštrukciu časti verejného osvetlenia vo výške 6 000 Eur. 

17. Informácia  o registrácií symbolov obce Horovce /erb a vlajka/ Ministerstvom vnútra SR 

v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou  HR – H -219/2019 

18. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 a dodatku č.3 k zmluve o výkone správy majetku 

pre potreby vypracovanie plánu obnovy 

19. Schválenie  plánu obnovy 

20. Prerokovanie možnosti dokončenia údržby vlastnej  komunikácii z vlastných zdrojov 

21. Ďalšie informácie  - / info o pozastavení účasti obce vo výzve rekonštrukcia komunikácií 

z dôvodov  neoprávnenosti žiadateľa, info o doručení výzvy na vypratanie  - č.d.112, info 

o fakturácií – LOMA trade s.r.o.   – 210 Eur  úspora  

22. Info o potrebe kúpy novej fólie na realizáciu nového klziska 

23. Rôzne  

24. Návrh na prijatie uznesení 

     25.  Záver    

 



 

K bodu l a:   Otvorenie zasadnutia 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a 

kontrolórku obce, ospravedlnil neprítomných poslancov 

 Konštatoval, že sú prítomní 4 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Zároveň OZ oboznámil s programom rokovania, ktorý bol doplnený o bod schválenie 

dodatkov č. 1 a 2 , schválenie plánu obnovy . Pozmenený program OZ schválilo. 

 

Uznesenie č.97/2019 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

Schvaľuje:  

 program  zasadnutia  OZ 

  

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Maheľová, Šimko 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                

 

 

                   

                                      

                               

 

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

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí JUDr Bereščík a  p. Maheľová za návrhovú komisiu 

Ing. Ľoch a Šimko 

 

Uznesenie č. 98/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

 

  Určuje za :  

 

  overovateľov zápisnice:   .JUDr.  Bereščíka, Maheľovú 

  navrhová   komisia:         Ing.  Ľoch,  Šimko   

 

                                                                                             

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Maheľová, , Šimko,  

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

 



                                                                                               

 

 

K bodu 2:   Kontrola plnenie uznesení 

 

Prečítala p. Rusinkovičová všetky body v uznesení bol splnené 

 

Uznesenie č.99/2019 

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:   Prerokovanie a schválenie návrhu VZN 2/2019 o zabezpečení  údržby 

pozemkov 

Starosta informoval OZ o návrhu VZN 2/2019 o zabezpečení údržby pozemkov. Informoval, 

že návrh VZN č.2/2019 bol vyvesený v zákonom stanovenej lehote, každému bol k dispozícii 

na úradnej tabuli obce a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. 

  

Uznesenie č.100/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

VZN 2/2019 o zabezpečení  údržby pozemkov 

 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Maheľová, , Šimko, 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                              

 

 K bodu 4:    Prerokovanie VZN 3/2019  o určení  výšky mesačného príspevku v MŠ a ŠZ 

zriadených obcou 

 Starosta informoval OZ o návrhu VZN 3/2019, bol vyvesený v zákonom stanovenej lehote, 

každému bol k dispozícii na úradnej tabuli obce a neboli k nemu vznesené žiadne 

pripomienky 

Uznesenie č.101/2019 

 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

VZN 3/2019  o určení  výšky mesačného príspevku v MŠ a ŠZ zriadených obcou 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík,   Ing.  Ľoch,  Maheľová,  Šimko 

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

 



                     

 

 

        

                  

K bodu 5 :  Prerokovanie VZN 4/2019  o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou   

Starosta informoval OZ o návrhu VZN 3/2019, o určení školského obvodu ZŠ zriadenej 

obcou návrh  bol vyvesený v zákonom stanovenej lehote, každému bol k dispozícii na úradnej 

tabuli obce a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky 

 Uznesenie č.102/2019 

  

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

 VZN 4/2019  o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou   

 

 

 
                                                                                             

Hlasovanie:  Za:  JUDr. Bereščík,  Ing. Ľoch, Maheľová, , Šimko,  

                     Proti: 
                         Zdržal sa: 

 

                                                                                             
 

 

                                                                                 

                         

                                        

 

K bodu 6:  Prerokovanie  VZN 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadenej obcou. 

Starosta informoval OZ o návrhu VZN 5/2019, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ návrh  bol vyvesený v zákonom stanovenej lehote, 

každému bol k dispozícii na úradnej tabuli obce a neboli k nemu vznesené žiadne 

pripomienky 

 Uznesenie č.102/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

VZN 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v ZŠ zriadenej obcou. 

 

 
Hlasovanie:  Za:     JUDr. Bereščík   Ing. Ľoch, Maheľová, , Šimko, 
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 
                                                                                             

 

 

 

 



 

K bodu 7:  Schválenie vynaložených finančných nákladov na uskutočnenie akcie Úcta 

k starším  

V mesiaci október sa aj tohto roku bude organizovať podujatie venované našim starším 

občanom pri príležitosti mesiaca  úcty k starším. Na uskutočnenie akcie  sú potrebné finančné  

prostriedky. 

Uznesenie č.104/2019 

 

Schvaľuje:   

Schválenie vynaložených finančných nákladov na uskutočnenie akcie Úcta k starším do výšky 

1000 eur 

 
Hlasovanie:  Za:    JUDr.   Bereščík, Ing. Ľoch,  Maheľová, , Šimko 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

K bodu: 8: Správa o hospodárení za II.Q 

Správa  o hospodárení za II.Q bola všetkým poslancom doručená.  Na všetky dotazy ohľadne 

správy ihneď zodpovedala p. Rusinkovičová 

Uznesenie č.105/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

Správu o hospodárení za II.Q 

                                                                                           
Hlasovanie:  Za:     JUDr.  Bereščík, Ing. Ľoch, Maheľová,, Šimko 

                  Proti: 

                  Zdržal sa: 

 

                                                 

 

 

K bodu 9:  Výročná správa obce za rok 2018  

Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby sa vyjadrili k „Výročnej správe obce Horovce za 

rok 2018“, ktorá im bola poslaná na preštudovanie pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ nemali 

k uvedenému dokumentu žiadne pripomienky. Starostka obce dala o uvedenom hlasovať. 

 

 

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

zriadení v z.n.p. 

Uznesenie č.106/2019 

 

Schvaľuje: 

   

Výročnú správa obce za rok 2018   

 

 
Hlasovanie:  Za:      JUDr. Bereščík,  Ing. Ľoch,  Maheľová, Šimko 

                     Proti: 

                     Zdržal sa:  

 



                                                                                          

                                                                      

K bodu 10:  Úprava rozpočtu 

Počas roka došlo k čerpaniu financií aj na položkách, ktoré neboli pôvodne rozpočtované. Je 

potrebné uskutočniť úpravy rozpočtu o položky, ktoré neboli rozpočtované 

 

Uznesenie č.107/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

Úprava rozpočtu v zmysle  rozpočtových opatrení č.3  

 
Hlasovanie:  Za:     JUDr.  Bereščík, Ing. Ľoch,   Maheľová, , Šimko,         

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                             

 

 

 

K bodu 11: Schválenie  usporiadania Silvestrovského behu  a finančných nákladov s tým 

spojených 

Každoročne sa  v obci Horovce na Silvestra usporadúva známy beh  Horovská 10,  na ktorom 

je účasť stále vyššia. Tento rok sa  taktiež počíta s týmto podujatím  

Uznesenie č.108/2019 

 

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

zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje: 

 

Usporiadanie Silvestrovského behu  a finančných nákladov s tým spojených 

do výšky  4000 Eur 

 

 

                                                                                            
Hlasovanie:  Za:   JUDr.  Bereščík, Ing. Ľoch, Šimko, Maheľová 

                     Proti                

                     Zdržal sa: 

 

 

 

K bodu 12:  Schválenie usporiadania akcie Mikuláš a finančných nákladov s tým 

spojených 

Návrh na zorganizovanie akcie Mikuláš predniesol starosta obce. Akcia sa uskutoční 

7.12.2019 v Kultúrnom dome v Horovciach pre deti do 15 rokov. Pre deti bude pripravený 

zaujímavý program  súťaže sa tanečna zábavu s maskotmi  z rozprávky.Pre deti budú pripaveé  

balíčky.  

Uznesenie č.109/2019 

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

zriadení v z.n.p. 



 

 

Schvaľuje:   

 

Schválenie usporiadania akcie Mikuláš a finančných nákladov s tým spojených 

 do výšky  600 Eur 

 

                                                                 
Hlasovanie:  Za:    JUDr.   Bereščík, Ing. Ľoch, Maheľová, Šimko 

,                     Proti: 

                       Zdržal sa: 

 

 

                                                                                                                                             

  

K bodu  13:  Informácia  o pridelenej  finančnej dotácií z výjazdového rokovania vlády 

Starosta obce informoval OZ o pridelenej  dotácii vo výške  70 000 Eur na výstavbu 

chodníkov na hlavnej ceste z výjazdového rokovania vlády, ktorého sa aj sám zúčastnil   

 Uznesenie č.110/2019 

 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 pridelenej  finančnej dotácií z výjazdového rokovania vlády v Michalovciach na 

výstavbu chodníka vo výške 70 000 Eur. 

 

                                                             
Hlasovanie:  Za:   JUDr.  Bereščík, Ing. Ľoch, Maheľová, , Šimko, 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                                                                                     

                                                                                       
                                                                                           

             

 

 

K bodu 14:   Informácia o pridelenej dotácií na rekonštrukciu domu smútku 

z Enviromentálneho fondu vo výške 67 000 Eur  

Starosta obce informoval OZ o pridelenej dotácií na rekonštrukciu domu smútku 

z Enviromentálneho fondu vo výške 67 000 Eur  

 

Uznesenie č.111/2019 

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 pridelenej dotácií na rekonštrukciu domu smútku z Enviromentálneho fondu vo 

výške 67 000 Eur  

                                                               
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Berešík, Ing. Ľoch, Maheľová, , Šimko,                     

                     Proti: 

                      Zdržal sa: 



                                                                

                                                                                                             
 

 

 

 

K bodu 15: Informácia o pridelení finančnej dotácie z MNV –prevencia kriminality na 

rekonštrukciu časti verejného osvetlenia vo výške 6 000 Eur. 

Starosta obce informoval OZ o pridelení finančnej dotácie z MNV –prevevencia kriminality 

na rekonštrukciu časti verejného osvetlenia vo výške 6 000 Eur. 

 

 Uznesenie č.112/2019 

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 pridelení finančnej dotácie z MNV – prevevencia kriminality na rekonštrukciu 

časti verejného osvetlenia vo výške 6 000 Eur. 

 

 

                                                                 
Hlasovanie:  Za:    JUDr. Bereščík, Ing. Ľoch, Maheľová, Šimko 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                           

                                                                                                             
 

                                 

K bodu 16:  Informácia  o registrácií symbolov obce Horovce /erb a vlajka/ 

Ministerstvom vnútra SR v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou  

HR – H -219/2019 

Erb  a vlajka obce Horovce neboli doposiaľ registrované  na základe žiadosti sa registrácia 

urobla tohto roku pod  signatúrou  HR – H -219/2019 

  

 Uznesenie č.113/2019 

 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 registrácií symbolov obce Horovce /erb a vlajka/ Ministerstvom vnútra SR 

v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou  HR – H -219/2019 

 

 
Hlasovanie:  Za:  JUDr.Bereščík,   Ing. Ľoch, Maheľová, , Šimko, 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 



                                                                                             

 

K bodu 17:  Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1a dodatku č. 3 k zmluve o výkone 

správy majetku obce č.634/9/2016z TV/závod MI   

Starosta  oboznámil s návrhom  dodatku č.1 a č. 3 k k zmluve o výkone 

správy majetku obce č.634/9/2016 z TV/závod MI   

  Uznesenie č.114/2019 

 

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

zriadení v z.n.p .predložený návrh  . 

 

 

a)      prerokovalo  

- bez pripomienok 

  

b)      schvaľuje 

1. zverenie majetku obce /Vodovod v obci Horovce/ do správy pre                                 

VVS, a. s. s obstarávacou cenou 197 793,63 € 

2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

/Vodovod v obci Horovce/   

 

  

 
Hlasovanie:  Za:  JUDr .Bereščík,   Ing. Ľoch, Maheľová, , Šimko, 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

 

                                                                                             

                                                                                                      

                                                                                          

K bodu 17b:    Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výkone správy majetku  obce 

č.2008/13/2016/z TV závod Mi   

 

Uznesenie č.115/2019 

 

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

zriadení v z.n.p. predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku VVS spoločnosťou 

 

a)      prerokovalo  

- bez pripomienok 

  

b)      schvaľuje 

               1. zverenie majetku obce /verejná kanalizácia v obci Horovce/ do správy pre VVS, a. 

s. s obstarávacou cenou 1 324 628,70 € 

             2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

                  /verejná kanalizácia v obci Horovce/   

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

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 



 

 

                                                                                             

                                                                                                          
  

 

K bodu 18:  Schválenie plánu obnovy 

Starosta obce oboznámila OZ s návrhom plánu obnovy, ktorý potrebný k zmluvám o výkone 

správy majetku s VVS.                                 

 Uznesenie č.116/2019 

 

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

zriadení v z.n.p.  

 

Schvaľuje: 

Plán obnovy  

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

                  Proti: 

                  Zdržal sa: 

                                                  

                                                                                                     
                                  

K bodu 19 : Prerokovanie možnosť dokončenia údržby vlastnej  komunikácii 

z vlastných zdrojov 

Na obecných komunikáciach od obchodu Jednota po križovatku  je potrebné dokončiť údržbu 

 

 Uznesenie č.117/2019 

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

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

Dokončenie údržby  obecnej komunikácie od obchodu Jednota po križovatku v množstve 

objemu dvoch áut asfaltového materiálu. 

 

 
Hlasovanie:  Za:   JUDr. Bereščík  Ing. Ľoch, Maheľová, Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                                                                                           

                                                                                                             
                                                                                             

K bodu 20 :  Ďalšie info o pozastavení účasti obce vo výzve rekonštrukcia komunikácií 

z dôvodov  neoprávnenosti žiadateľa, info o doručení výzvy na vypratanie  - č.d.112, info 

o fakturácií – LOMA trade s.r.o.   – 210 Eur  úspora 

Všetky informácie týkajúce sa rekonštrukcie komunikácií z dôvodov  neoprávnenosti 

žiadateľa, info o doručení výzvy na vypratanie  - č.d.112, info o fakturácií – LOMA trade 

s.r.o.   – 210 Eur  úspora predniesol starosta obce OZ. 

 

 

 



Uznesenie č.118/2019 

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 doručení  výziev občanom na býv.súp. č.112 a vzniknutej situácii s tým 

spojenej. 

- informáciu o o fakturácií  LOMA trade, 

- informáciu o pozastavení účasti obce vo výzve rekonštrukcia komunikácii 

 
 

Hlasovanie:  Za:   JUDr. Bereščík  Ing. Ľoch, Maheľová,  Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 

                                                                                        

 K bodu 21 :  Info o potrebe kúpy novej fólie na realizáciu nového klziska   

 Na realizáciu nového klziska pri malom KD je potrebné zakúpiť  novú fóliu                

 

 

Uznesenie č.119/2019 
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje:   

 

Zakúpenie novej fólie na realizáciu nového klziska, do 400 eur. 

 

 
Hlasovanie:  Za:   JUDr. Bereščík  Ing. Ľoch, Maheľová,  Šimko,   

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

 K bodu 22:  Rôzne  
OZ sa zaoberalo  rekonštrukciou miestnych komunikácií                                                                                                         

                                                                                  

                                                                                                                                                                              
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 

Overovatelia zápisnice:           Ing. Ľoch,  p. Šimko, 

 

                                                                                             ERIK  TIMKO: 

                                                                                              Starosta obce: 



 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                             ERIK  TIMKO: 

                                                                                              Starosta obce: 


