
 
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 21. 09. 2020 v Kultúrnom dome v Dechticiach. 

Zasadnutie  v zmysle Zákona č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a doplnkov a Zákona č. 73/2020 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19,  sa konalo za prísnych hygienických 

podmienok z dôvodu mimoriadnej situácie. 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              PhDr. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7  poslancov   

Počet ospravedlnených poslancov :              2 Pavol Danko, Pavol Drgoň  

Počet neospravedlnených poslancov :          0        

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 
 

1. Program: Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Interpelácie poslancov 

5. Kontrola plnenia rozpočtu k 15. 09. 2020 

6. Rozpočtové opatrenia č. 4 a č. 5 / 2020 

7. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ( pôžičky) Obci Dechtice 

z MF SR 

8. Správa zo zasadania Komisie na ochranu verejného záujmu 

9. Odkúpenie pozemkov – Rekonštrukcia komunikácie  „Čerešienková 

cesta“ 

10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019 2020 ZŠ s MŠ Dechtice 

11. Informácie starostu obce 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

k bodu 1:  

Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta, privítal prítomných poslancov a hostí.  

Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je 7 prítomných, teda OZ je 

uznášaniaschopné. Spýtal sa prítomných poslancov na prípadnú zmenu programu.   

Zo strany poslancov nebol žiadny návrh. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 44/2020. 



Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 44/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje  program zasadnutia OZ.  

 

 

 

k bodu 2: 

Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice PhDr. Zdenku Maškovú. Za overovateľov Ing. 

Petra Roháča a Vieru Strečanskú,  za tvorbu a zapísanie uznesení Ing. Petra Roháča. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 45/2020. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 45/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje za zapisovateľku PhDr. Zdenku Maškovú, za 

overovateľov Ing. Petra Roháča a Vieru Strečanskú  a za tvorbu a zapísanie uznesení Ing. Petra 

Roháča. 

 

 

 

k bodu 3: 

Kontrola plnenia úloh  a uznesení  
Na zasadnutí OZ dňa 23. 06. 2020 boli prijaté uznesenia číslo27/2020 až číslo 43/2020, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 46/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach konštatuje, že uznesenia prijaté na zasadnutí 23. 06. 2020 

boli splnené, prípadne sa priebežne plnia.  

 

 

 

k bodu 4: 

Interpelácie poslancov 
A: Dominik Sliva: 

- sa informoval ohľadom prípadnej kúpy nehnuteľnosti od pána Marka Semeša 



starosta odpovedal, že táto myšlienka je dobrá avšak na kúpu tejto nehnuteľnosti by si obec 

musela zobrať úver 

- poslanec navrhol vyznačiť parkovacie miesta pri Zdravotnom stredisku. Tiež navrhol 

v rámci brigády Obecný úrad a členovia Urbáru vybudovať bezbariérový prístup do 

Zdravotného strediska 

starosta tento návrh privítal 

- Dominik Sliva ďalej navrhol využiť prítomnosť firmy, ktorá bude uvádzať Farskú ulicu 

do pôvodného stavu po rekonštrukcii vodovodu a opraviť poškodenú komunikáciu aj 

pri čísle domu 572 

starosta odpovedal, že požiadaviek na opravu tejto komunikácie je už niekoľko a obec už 

požiadala o vypracovanie cenovej ponuky 

- poslanec sa informoval, či obec oslovila firmu, ktorá vykonáva čistenie studní pre firmu 

TAVOS ( ohľadom vyčistenia prameňa sv. Floriána)  

starosta odpovedal, že firma bola oslovená avšak čistenie Floriána je veľmi komplikované 

a prakticky nemožné, nakoľko v studni je už dlhodobo zalomená časť čistiacej súpravy, 

ktorá nejde vytiahnuť a bráni akémukoľvek vstupu do prameňa. Firma sa pokúsila aspoň 

čiastočne prameň prečistiť stlačeným vzduchom, no bez viditeľného zlepšenia stavu 

 

B: Pavel Mancovič 

- upozornil na poškodenú komunikáciu pri čísle domu 390 

starosta odpovedal, že 28. septembra 2020 príde do Dechtíc komisia z VÚC riešiť 

poškodenú cestu pri čísle domu 528 a pri tejto príležitosti príde posúdiť aj komunikáciu pri 

čísle domu 390 

 

C: Peter Roháč 

- navrhol vymeniť zle čitateľnú dopravnú značku pri čísle domu 642 

starosta odpovedal, že značku vymeníme 

- poslanec sa informoval, že ak v spolupráci so susedmi vyčistia jarky, či obec pomôže 

s odvozom odpadu 

starosta odpovedal, že keď bude po brigáde, obec odpad odvezie 

- Peter Roháč navrhol striktne dodržiavať náhradnú výsadbu  stromov po výrube a tiež 

navrhol pri zverejnení výrubu doplniť druh stromu 

poslanec Bohuš Valovič navrhol výsadbu stromov v remízoch a starosta navrhol osloviť 

záhradkárov ohľadom výsadby stromov v Hájiku SNP 

- poslanec tiež navrhol v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých, umiestniť 

na cintoríne 2 zberné nádoby na separovaný odpad 

starosta odpovedal, že po porade s pracovníkom Zberného dvora to bude riešiť a zároveň 

pripomenul, že náš cintorín je vzhľadom k jeho polohe ťažko prístupný mechanizmom, čo 

treba tiež vziať do úvahy 

- poslanci navrhli urobiť oznam ohľadom separovania cintorínskeho odpadu 

 

 

 

 

k bodu 5: 

Kontrola plnenia rozpočtu k 15. 09. 2020 

Materiál ohľadom čerpania rozpočtu k 15. 09. 2020 bol elektronicky zaslaný poslancom. Na 

otázky poslancov zaslané elektronicky odpovedala ekonómka obce elektronicky pred 

zasadnutím OZ.  



 

Zo strany poslancov neboli na zasadnutí žiadne pripomienky ani otázky  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 47/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie plnenie príjmov a schvaľuje čerpanie 

výdavkov k 15. 09. 2020 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 47/2020. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

 

 

k bodu 6: 

Rozpočtové opatrenie č. 4 a č. 5 /2020 
Ekonómka obce informovala o rozpočtových opatreniach číslo 4/2020 a číslo 5/2020. 

Rozpočtové opatrenia boli poslancom zaslané elektronicky. Na otázky poslancov poslané 

elektronicky odpovedala ekonómka obce elektronicky pred zasadnutím OZ.  

Rozpočtové opatrenie č. 4 -  zvýšili sa príjmy z Enviromentálneho fondu, ktoré boli 

zapracované do výdavkov za separovaný odpad 

Rozpočtové opatrenie č. 5 sa skladá z 3 častí: 

a) medzi jednotlivými výdavkovými položkami sa presúvali finančné prostriedky 

b) zvyšovali sa príjmy základnej školy zo štátneho rozpočtu, výdavkové položky účtuje 

škola 

c) zvyšovali a znižovali sa príjmy a výdavky obce o rovnakú sumu 

Starosta obce s ekonómkou vysvetlili, že v príjmovej časti sa zvýšil rozpočet obce 

o dobropis ( za rekonštrukciu MŠ) v sume 6257 €. V príjmovej časti sa znížil rozpočet 

o sumu 51 000 €  z dôvodu nižšej dotácie z Enviromentálneho fondu na malé komunálne 

vozidlo a o túto sumu sa znížili aj kapitálové výdavky na malé komunálne vozidlo. 

Bežné výdavky: Pri následnej kontrole rekonštrukcie materskej školy bolo zistené, že boli 

namontované  okná v súlade s projektom,  avšak nie v súlade s Výkazom výmer a obec musí 

vrátiť ŠR a EU sumu 9840 €, z toho stavebná firma dobropisovala sumu 6257 € a teda 

výdavok obce bude 3583 €. 

. Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 48/2020. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 48/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020. 

. Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 49/2020. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 49/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2020. 

 

 

k bodu 7: 

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) Obci Dechtice z MF 

SR  
Ekonómka obce vysvetlila poslancom, že obec môže získať bezúročnú  návratnú finančnú 

výpomoc zo štátneho rozpočtu na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 

2020  vo výške 32 932 €, ktorá sa začne splácať v roku 2024. 

Kontrolórka obce svojim stanoviskom odporúča túto návratnú finančnú výpomoc prijať.  

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dechtice k dodržaniu podmienok na prijatie návratnej 

finančnej výpomoci je súčasťou originálu zápisnice. 

Poslanci v krátkej diskusii súhlasili. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 50/2020. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 50/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje požiadať o návratnú finančnú výpomoc Obci 

Dechtice  zo štátneho rozpočtu SR vo výške 32 932 €. 

 

k bodu 8: 

Správa zo zasadania Komisie na ochranu verejného záujmu 

Starosta obce vyzval poslanca Pavla Mancoviča – člena Komisie na ochranu verejného záujmu, 

aby prečítal Správu zo zasadania Komisie na ochranu verejného záujmu. 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 51/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správu zo zasadnutia Komisie na 

ochranu verejného záujmu. 



 

k bodu 9: 

Odkúpenie pozemkov – Rekonštrukcia komunikácie – „Čerešienková 

cesta“ 

Starosta obce informoval, že z dôvodu budúceho možného budovania cesty na Vilu, ktorý 

iniciujú Katarínkovia, je potrebné odkúpiť priľahlé pozemky vo výmere spolu 4,12 m² za 

obvyklú cenu ornej pôdy v Dechticiach 0,35 €/m², čo činí 1,44 €. 

Ide o pozemky: 

- časť parcely číslo 2260 vo výmere 0,7 m² 

- časť parcely číslo 2257 vo výmere 2,12 m² 

- časť parcely číslo 2254 vo výmere 1,3 m² 

 

Poslanec Bohuš Valovič s budovaním cesty nesúhlasí z dôvodu ochrany prírody a stále sa 

zvyšujúceho rušenia zvery. 

Poslanec Drahoš Kalaš navrhol, aby na budúce zasadnutie OZ boli pozvaní Katarínkovia. 

Poslanec Dominik Sliva navrhol, aby obec zorganizovala administratívu až po štádium 

stavebného povolenia. 

Zo strany poslancov neboli ďalšie  pripomienky ani otázky  

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 52/2020. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 1 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, Dominik Sliva, Drahoš 

Kalaš 

 

Zdržal sa: Bohuš Valovič 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 52/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje odkúpenie pozemkov časť parcely číslo 2260 

vo výmere 0,7 m², časť parcely číslo 2257 vo výmere 2,12 m², časť parcely číslo 2254 vo 

výmere 1,3 m² v katastrálnom území obce Dechtice na Rekonštrukciu „Čerešienkovej“ cesty za 

sumu 0,35 €/ m². 

 

 

k bodu 10: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019 2020 ZŠ s MŠ Dechtice 

Poslancom OZ bola táto správa zaslaná elektronicky. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ Dechtice za roky 2019/2020 je súčasťou originálu zápisnice a tiež je zverejnená na 

stránke školy. 

Zo strany poslancov neboli žiadne otázky ani pripomienky. 

 



U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 53/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie Správa o výchovno-vzdelávacej 

činnosti 2019 2020 ZŠ s MŠ Dechtice 

 

 

 

k bodu 11: 

Informácie starostu obce 

A: 

Starosta obce informoval, že na základe požiadavky z minulého zastupiteľstva ohľadom 

meračov rýchlosti, dala obec vypracovať cenové ponuky na 4 kusy meračov, ktoré by sa 

umiestnili na všetky vstupy do našej obce. Tieto cenové ponuky boli poslancom poskytnuté 

k nahliadnutiu. ( 1 cenová ponuka vo výške 8 712 € a druhá cenová ponuka  21 859,20 €. ). 

- Poslanci nesúhlasia s kúpou meračov rýchlostí a odporúčajú dať vypracovať cenovú 

ponuku na nákup 4 ks semaforov. 

- Poslanec Dominik Sliva upozornil, že na umiestnenie semaforov na štátnu cestu treba 

žiadať povolenie od dopravného inšpektorátu. 

B: 

Starosta informoval, že obec čaká na cenovú ponuku ohľadom zasklenia autobusových 

zastávok na námestí. Ak cena bude prijateľná tak zasklenie obec objedná. 

Poslanec Drahoš Kalaš požiadal o zakúpenie zastávky v Kolónii 

 

C: 

Starosta informoval o Rekonštrukcii vodovodu vo Farskej ulici, ktorá by mala byť ukončená 

do konca septembra 2020. Zároveň informoval, že sa pokúsi vyrokovať aj rekonštrukciu 

liatinového vodovodu od čísla domu 506 po číslo domu 467.  

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 54/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie informácie starostu obce.  

 

 

 

 

k bodu 12: 

Rôzne 

 

A: 

Starosta obce predniesol žiadosť  manželov Grebečíových o predaj pozemku obce Dechtice 

parcela č. 464/12 vo výmere 18 m². Uvedený pozemok užívajú už od roku 1986 s vedomím, že 

je v ich vlastníctve. Pred nimi bol pozemok v užívaní ich predkov viac ako 100 rokov. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky  



Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 55/2020. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 55/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje zverejnenie zámeru predaja  pozemku parcela 

č. 464/12 o výmere 18 m² Cyrilovi a Gabriele Grebečíovým s prihliadnutím na osobitný zreteľ. 

 

 

B: 

Starosta oboznámil  poslancov OZ so Znaleckým posudok číslo 12/2020, ktorý vypracoval Ing. 

Pavol Jánošík znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej 

pôdy, rastlinná produkcia, ktorého zadávateľom bol Jozef Švec. Pán Švec Požiadal dňa 

26.04.2016 o kúpu pozemku parcela č. 3052/4 vo výmere 2500 m². Obec zámer predať 

pozemok z dôvodu osobitného zreteľa zverejnila 11. 05. 2016, zverejniť zámer bol schválený 

uznesením OZ č. 25/2016. Uznesením č. 36/2016 zo dňa 16. 06. 2016 OZ schválili predaj 

parcely č. 3052/4 vo výmere 2500 m² pánovi Švecovi s tým, že dodá znalecký posudok. 

Znalecký posudok na parcelu 3052/2 vo výmere 2475 m² pán Švec predložil 18. 09. 2020. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 56/2020. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 56/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje predaj pozemku parcela č. 3052/4 o výmere 

2500 m² za sumu zo znaleckého posudku vo výške spolu 683 € Jozefovi Švecovi bytom 

Dechtice č. 397 

 

Pri písaní zápisnice bolo zistené, že uznesenie o predaji nie je totožné so žiadosťou z roku 2016. 

Nesedí číslo parcely ani výmera. Z tohto dôvodu starosta uznesenie pozastavuje. O ďalšom 

predaji pozemku parcela č. 3052/2 o výmere 2475 m² sa bude rozhodovať na budúcom 

zastupiteľstve. 

 

 

C:  
Starosta predniesol  poslancom OZ – žiadosť ZŠ s MŠ Dechtice o súhlas zriaďovateľa 

s prenájmom priestorov  školy v Dechticiach pre  CZUŠ sv. Gorazda Vrbové v priestoroch 

knižnice o výmere 45 m² a dielne o výmere 62 m² a určenie výšky nájomného. 

Ekonómka obce navrhla prenájom školských priestorov vo výške: 



- Nájomné  0,0025 € /m² za 1 hodinu 

- Energie   0,0025 €/m² za 1 hodinu 

  

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo  57/2020. 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 57/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje prenájom priestorov školy v Dechticiach pre 

CZUŠ sv. Gorazda Vrbové v priestoroch knižnice o výmere 45 m² a dielne o výmere 62 m² vo 

výške : 

- Nájomné 0,0025 € / m² za 1 hodinu 

- Energie  0,0025 € / m² za 1 hodinu 

 

 

D: 

Starosta predniesol žiadosť Mateja Mancoviča o prenájom bytu v 8 – bytovom dome. 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo  58/2020. 
 

Prítomní poslanci: 7 

za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za: Ing. Peter Roháč, Pavel Mancovič, Bohuš Valovič, Jozef Holický, Viera Strečanská, 

Dominik Sliva, Drahoš Kalaš 

 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 58/2020 zo dňa 21. 09. 2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 

bytu v 8 bytovom dome s Matejom Mancovičom. 

 

 

E: 
Poslankyňa Viera Strečanská požiadala o skoršie predkladanie materiálov k zastupiteľstvu. 

Ekonómka odpovedala, že bude o žiadosti informovať ekonómku základnej školy. 

 

 

 

 

 



k bodu 13: 

Záver 

Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

v Dechticiach, 21. 09. 2020 

 

 

 

Zapisovateľka:  PhDr.  Zdenka Mašková                    .................................................. 

 

Overovatelia:     Ing. Peter Roháč                                       .................................................. 

                 

                           Viera Strečanská                                      ..................................................               

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        PhDr. Karol Zachar 

                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


