
                                 OBEC  HOROVCE 

                                      Obecný úrad Horovce č.d.25, 07202 

                           6495731,  IČO: 00325198,  e-mail: obec@obechorovce.sk            

                                                

 

Zápisnica 

ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Horovciach konaného dňa 

16.11.2022  o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Horovciach   

 

Prítomní poslanci:  JUDr. Anton Bereščík, Ján Hotovčín, Marcela Maheľová, Martin 

Marjov, Ing. Radovan Rusinkovič, Marián Štrus, Kristián Trusa 

 

Starosta obce:            Erik  Timko 

 

Ostatní prítomní:     Mária   Rusinkovičová 

                                   Jana    Kendžurová 

                                  Anna   Kosanová  Mgr.   

 

  

 Program: 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

    1.    Úvodné náležitosti: 

    a/   Otvorenie zasadnutia 

    b/   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

    c/    Informácia o výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného   

          zastupiteľstva               

   d/   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

          ustanovujúceho zasadnutie novozvoleným starostom.          

  e/    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

  f/    Vystúpenie starostu obce 

 2.   Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

 3.   Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia    

 obecného zastupiteľstva 

 4. Menovanie zástupcu starostu 

 5.   Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

 6.   Zriadenie komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, ,určenie jej náplne, voľba predsedu  a členov tejto komisie 

7.  Určenie platu starostu obce 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2023 

9. Správa o hospodárení za III.Q 



10.Schválenie akcií Mikuláš, Silvestrovský beh, Ohňostroj a Valentínsky ples s potrebný 

dofinancovaním 

11. Prerokovanie možného doplnenia VZN o nakladaní s KO  DSO na území obce, VZN 

o miestnom poplatku za KO a DSO a VZN o miestnych poplatkoch 

12. Úprava rozpočtu vo vzťahu k investicií: Rekonštrukcia časti cesty II.etapa, vetva E -        -   

ulica Školská 

13. Diskusia   

14. Záver 
    

 

 

 

 

 
K bodu 1 a/:   Otvorenie  

 

Slávnostná časť programu zasadnutia bol otvorená Slovenskou štátnou hymnou. Po jej 

odznení starosta obce Erik Timko  všetkých prítomných privítal a oboznámil s programom. 

Celé zasadnutie sa riadilo  Metodickým pokynom  Ministerstva vnútra SR a  programom, 

ktorý poslanci dostali v pozvánke. 

 
K bodu 1b) :Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  Za zapisovateľa ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určil pracovníčku Janu 

Kendžurovú a za overovateľov zápisnice určil JUDr.  Antona Bereščíka a p. Jána Hotovčína               
 

 
K bodu 1c/:  Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva. 

  
Správu o výsledkoch volieb, ktoré sa konali 29.10.2022 prečítala predsedníčka  MVK  

v Horovciach pani Mária Rusinkovičová. V rámci jedného volebného okrsku bolo do 

zoznamu voličov zapísaných 653 voličov , bolo vydaných 441 obálok, platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných  pre voľby do obecného zastupiteľstva  bolo 427, platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných  pre voľbu starostu obce bolo 437. 

 

Za starostu obce kandidovali 4 kandidáti: p. Lukáš  Kondáš, p. Erik Timko, p. Rastislav 

Šimko, p. Kristián   Trusa. 

p. Erik Timko získal 302 platných hlasov, p. Rastislav Šimko získal platných  72 hlasov, p. 

Lukáš Kondáš získal 33 platných  hlasov a p. Kristán Trusa získal 30 platných hlasov 

 

. 

 

Za poslancov do OZ bol zvolení:  



 JUDr. Anton                Bereščík    ( 258 hlasov)  

           Ján                     Hotovčín    (171 hlasov) 

           Marcela             Maheľová ( 225 hlasov) 

           Martin               Marjov       (190 hlasov) 

 

 Ing.     Radovan            Rusinkovič  (268 hlasov) 

             Marián               Štrus          ( 161 hlasov) 

             Kristián              Trusa         ( 207 hlasov) 

 

Po prečítaní správy predsedkyňa  volebnej komisie Mária Rusinkovičová, odovzdala  

starostovi obce všetkým poslancom osvedčenie o zvolení a všetkým zablahoželala.  

 

K bodu 1d/ :   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia  ustanovujúceho zasadnutie novozvoleným starostom.     

      

 Nasledoval slávnostný akt zloženia sľubu novozvoleného starostu obce, ktorý  sľub starostu 

obce  prečítal  svojim podpisom ho potvrdil a zároveň prijal insígnie od doterajšieho zástupcu     

 

 

K bodu 1  e/:  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 starosta obce Erik Timo vyzval zvolených poslancov k zloženiu sľubu. Všetci 7 zvolení 

poslanci:  JUDr. Anton Bereščík, Ján Hotovčín, Marcela Maheľová, Martin Marjov, Ing. 

Radovan Rusinkovič, Marián Štrus, Kristián Trusa  zložili  zákonom predpísaný sľub a stali 

sa právoplatnými poslancami OZ v Horovciach s hlasom rozhodujúcim.  

  

                                                                                                 

 

f) Príhovor starostu obce  

 

   Novozvolený starosta obce  Erik Timko sa poďakoval predsedníčke MVK  za zabezpečenie 

bezproblémového priebehu komunálnych volieb v našej obci. Ďalej sa poďakoval všetkým 

voličom za ich účasť vo voľbách a osobitne tým, ktorý mu dali svoj hlas a tým aj dôveru na 

výkon mandátu starostu obce. Vyjadril vieru, že nasledujúce štvorročné obdobie bude plniť 

tak, ako to konštatoval vo svojom sľube starostu. Skonštatoval, že obec riadia orgány obce, 

tak ako to je uvedené v paragrafe 10 zákona o obecnom zriadení, a to obecné zastupiteľstvo a 

starosta obce. Vyjadril sa, že ak chceme, aby naša obec napredovala a riešili sa vecné 

problémy, ktoré sa vyskytnú, je bezpochyby potrebné, aby tieto riadiace orgány riadne 

spolupracovali v prospech dobrej veci.  Tiež dodal, že aj on, aj poslanci dostali určitú dôveru 

od občanov, ktorú vyjadrili v hlasovaní a ta by sai do budúcna rešpektovať a napĺňať. 

   Záverom poprial všetkým poslancom veľa zdravia, racionálneho rozhodovania a dobrej 

spolupráce tak, aby naša obec napredovala a väčšina občanov bola spokojná s prácou 

obecného zastupiteľstva.. 

 

K bodu 2: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

 Po skončení slávnostnej časti zasadnutie, starosta obce  skonštatoval , že je prítomných 7 

poslancov obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Predložil na 

schválenie program ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol  jednohlasne 

schválený. 

 

3.   Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia    



 obecného zastupiteľstva 

4. Menovanie zástupcu starostu 

5.   Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov  

6.   Zriadenie komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, ,určenie jej náplne, voľba predsedu  a členov tejto komisie 

7.  Určenie platu starostu obce 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019 

9. Schválenie podujatia Mikuláš a potrebných finančných prostriedkov na realizáciu 

tohto podujatia 

10.Schválenie akcie Horovská kvapka krvi a potrebných a potrebných finančných 

prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 

11. Schválenie podujatia Silvestrovský beh,  Horovská 10,  a ohňostroja potrebných 

finančných prostriedkov na realizáciu tohto podujatia 

12.  Úprava rozpočtu   

13. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 

14. Prerokovanie návrhu rozpočtu  na roky 2019 – 2021 

15. Prerokovanie odmien poslancov OZ za rok 2018 a HK obce 

16. Diskusia 

17. Záver 

 
 

Uznesenie č.1/2022 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

Program ustanovujúceho OZ 

 
 Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                                     M.Štrus,  K. Trusa 

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

                     Nehlasoval:  

 

                     

 

K bodu 3: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    

a viesť  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

  V zmysle zákona 369/1990  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 12  -  

odst. 2 ,3,5 a 6  je potrebné poveriť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý v prípade, ak 

starosta alebo jeho zástupca nezvolá obecné zastupiteľstvo / ak toto právo starosta obce stratí  

a zástupca starostu nie je prítomný/. Starosta obce Erik Timko na základe uvedeného navrhol 

poveriť právomocou poslanca obecného zastupiteľstva  JUDr. Antona Bereščíka  

 

                        

 



 

 

. 

 Uznesenie č.2/2022 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

 

                                      

                                                 poveruje  

 
 poslanca  JUDr. Antona  Bereščíka  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veda, ods.5 tretia  veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

 
 Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

 

 

K bodu 4 :  Menovanie zástupcu starostu obce 

 Starosta obce menoval  na základe najväčšieho počtu získaných voličských hlasov za  

zástupcu starostu obce Horovce na nasledujúce volebné obdobie  Ing. Radovana Rusinkoviča. 

                            

Uznesenie č.3/2022 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Berie na vedomie: 

Menovanie zástupcu starostu obce – Ing.  Radovana Rusinkoviča 

 

  

 
 Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5: Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

Obecná rada je poradným a návrhovým orgánom starostu obce jej členmi sú výlučne poslanci 

OZ. Keďže obecné zastupiteľstvo sa často stretáva rozhodlo ,že obecnú radu v tomto 

volebnom období nezriadi.  

Uznesenie č.4/2022 

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

zriadení v z.n.p.. 

Neschvaľuje:     

Zriadenie obecnej rady v obci Horovce   

 

 
 Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

K bodu 6:  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, určenie jej náplne voľba predsedu a členov tejto komisie. 

 Starosta obce predložil návrh  na zriadení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, určenie jej náplne voľba predsedu a členov tejto komisie. 

     Podľa  § 15 zákona  č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné 

zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné  poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány.   

Členmi komisie môžu byť výlučne poslanci OZ. Za členov tejto komisie navrhol starosta 

obce: 

 

 Predseda:  JUDr. Antona Bereščíka 

 Členovia:  Ján Hotovčín, Marcela Maheľová, Martin Marjov, Ing. Radovan Rusinkovič, 

Marián Štrus, Kristián Trusa 

Náplňou  práce  tejto  komisie  je dodržiavanie ústavného zákona č357/2004  Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

 

 Uznesenie 5/2022   
Obecné zastupiteľstvo v obci Horovce podľa § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. 

A:  zriaďuje  

  

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, určenie 

náplne, voľba predsedu a členov tejto komisie  

 
 Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

 

 

 



B: volí  

 

Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: JUDr. Antona Bereščíka 

Členov komisie na ochranu verejného záujmu:  Ján Hotovčína, Marcela Maheľovú, Martina 

Marjova, Ing. Radovan Rusinkoviča, Mariána Štrusa, Kristián Trusa 

 
 Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 

                      Proti: 
                      Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

 

C: určuje náplň  práce 

 Dodržiavanie ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov       

                                                                                          

 
 Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 
                      M.Štrus,  K. Trusa 

                     Proti: 

                     Zdržal sa: 
                     Neprítomný: 

 

K bodu 7:  Určenie platu starostu obce.  
Návrh na určenie platu starostu obce predniesla hlavná kontrolórka Mgr. Anna Kosanová 

Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov  ŠU SR za predchádzajúci kalendárny 

rok a násobku podľa § 4 ods.1 alebo  násobku podľa § 4 ods.6 zákona 253/1994. 

Obecné zastupiteľstvo určilo mesačný plat starostu 100% + 38% navýšenie platu. /38%  bol 

vypočítaný ako priemer so všetkých  7 návrhov poslancov/   

 

Uznesenie č.6//2022 

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

zriadení v z.n.p. 

 Určuje: 

 

V súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

OZ najneskôr 90 dní pred voľbami   mesačný plat starostu  Erika Timku  

Vo výške       100 % uväzku +  38 %  navýšenie platu   

 
 
Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

  

  

 

 



K bodu 8:  Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2023  

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra bol  zverejnený na webovej stránke obce. Na zasadnutí ho  

kontrolórka obce Mgr. Anna Kosanová prečítala. Obecné zastupiteľstvo plán činnosti 

hlavného kontrolóra schválilo. 
                                      

Uznesenie č.7/2022 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 

Plán činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2023 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

K bodu 9: Správa o hospodárení za III.Q 

Správa o hospodárení bola doručená emailom všetkým poslancom, p. Rusinkovičová ju ešte 

raz prečítala a ozrejmila .Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

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 III.Q 
 

Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 
                     Proti: 

                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

K bodu 10: Schválenie akcie Mikuláš, Silvestrovský beh, Ohňostroj a Valentínsky ples 

s potrebným financovaním  

Obecné zastupiteľstvo  rozhodlo   realizácií akcií Mikuláš, Silvestrovský beh, 

Ohňostroj,  Valentínský ples pretože sa z dôvodu pandémie nekonali dva roky a taktiež 

o výrobe nástenných kalendárov na rok 2023.  

Na akcii Mikuláš 9.12.2022 vystúpia dievčatá  z Babysittingu z Košíc s rôznymi hrami 

a súťažami. 

 Deťom budú odovzdané balíčky. Na zrealizovanie tejto akcie bude potrebné  približne  

1000 Eur. Na Silvestrovský beh   budú potrebné  tričká cca 1000 €,  poháre - trofeje cca 1 000 

€, balíčky pre detí a proteinové tyčinky pre dospelých bežcov cca 500 €. Potrebné financie na 

toto podujatie  bude cca výške 3500 €.  Štartovné 10 € ak sa bežci  nahlásia elektronicky, ak 

sa bežci nahlásia po termíne zaplatia15 €. Ďalej sa rozhodlo o navýšení kapacity bežcov  

 na 280.  



Z dôvodu  pretrvávajúcej chorobe Covid 19 v celej spoločnosti obecné  zastupiteľstvo 

rozhodlo zrušenie pohostenia guľášom pre bežcov. OZ tiež rozhodlo o zlúčení – znížení počtu 

detských kategórií tohto behu .Realizácia ohňostroja by mala byť  1.1.2023 o 18. hodine  

s potrebným finančnými prostriedkami do výška cca 400 Eur. 

Valentínsky ples by sa mal uskutočniť 11.2.2023  do tanca by mala hrať skupina Pyramída , 

ktorej bude treba zaplatiť sumou  800 €. 

Taktiež Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o výrobe nástenných kalendárov pre občanov vo 

formáte A3 s potrebným financovaním približne 200 €. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

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

zriadení v z.n.p.. 

Schvaľuje: 

Realizáciu akcií Mikuláš, Silvestrovský beh, Ohňostroj  Valentínsky ples a výrobu nástenných 

kalendárov s potrebným financovaním.  
 
Hlasovanie:  Za: JUDr. Bereščík, J. Hotovčín, M.  Maheľová, M. Marjov, Ing, R. Rusinkovič, 

                      M.Štrus,  K. Trusa 

                     Proti: 
                     Zdržal sa: 

                     Neprítomný: 

 

 

K bodu 11: Prerokovanie možného doplnenia zmien VZN o nakladaní s KO na území 

obce, VZN o miestnom poplatku za KO a DSO a VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch. 

Obecné zastupiteľstvo  sa  zaoberalo prípadnými zmenami prpravovaných   VZN , ktoré sa 

budú prerokovávať  na najbližšom obecnom zasadnutí.  Konkrétne sa možné zmeny dotknú  

VZN o nakladaní s KO a DSO,VZN o miestnom poplatku a VZN o miestnych daniach. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo do návrhov doplniť zmenu poplatku za KO  v sume 16 eur za 

fyzickú osobu, 68 eur za právnicku osobu. Taktiež navrhlo upraviť sadzbu dane z pozemkov  

a to ornú pôdu 0,60% zo základu dane 

 

12. Úprava rozpočtu 

 Odôvodnila p. Rusinkovičová 

                                

Uznesenie č.10/2022 

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

zriadení v z.n.p.. 

 

Schvaľuje: 

a)  Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 4/2022 v súlade s § 14 ods.2, písm.b, zákona 

č.586/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

b)    Faktúra Mourez -  položka 717 002  -  rekonštrukcia cesty 

       70 000 Eur  -    kód zdroja 52 z úveru,   

       5148,76  Eur -  kód zdroja 46 rezervný fond  

 

 



                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Diskusia 

 V diskusii sa OZ zaoberalo ešte úpravou verejného priestranstva pred domom sup. č. 240 kde 

je potrebné odstrániť kry, ktoré sa tam nachádzajú . 

 

17. Záver 

Prerokovaním posledného bodu k starosta uzatvoril rokovanie .Všetkým poďakoval za účasť, 

vyjadril  presvedčenie, že spoločnými silami všetkých sa  podarí náročné úlohy, ktoré pred 

nimi stoja zvládnuť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

 

                                                                                                     Erik  Timko: 

                                                                                                     Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Jana Kendžurová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


