
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach 

konaného 28.04.2016 v sobášnej miestnosti Obecného úradu Dechtice 

 

Počet poslancov:                                         9 

Starosta obce:                                              Bc. Karol Zachar 

Počet prítomných poslancov:                        7  + 2 prišli v priebehu rokovania                                                                              

Počet ospravedlnených poslancov: Ing. Peter Roháč      

                                                                                                                                                                         

prítomnosť / kvórum = 9/7 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

4. Prerokovanie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015 

5. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovej závierke obce 

 k 31. 12. 2015 

6. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

7. Schválenie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015 

8. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 03. 2016 

9. Prerokovanie platu starostu obce 

10. Zverenie majetku obce do Správy RO 

11. Voľba komisie verejného záujmu 

12. Program rozvoja obce 2015 – 2020 

13. Definitívne určenie miesta pre vybudovanie detského ihriska 

14. VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území 

obce Dechtice 

15. Informácie starostu obce 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. 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.  

Následne starosta vyzval prítomných poslancov k prípadnému návrhu na zmenu programu. 

Poslanci nemali iný návrh. 

 Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 10/2016. 
 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

 

                                                           za                     7                

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 10/2016 zo dňa 28.04.2016 

 Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje program  zasadnutia OZ. 

 

 

k bodu 2 

Určenie overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice  Mgr. Zdenku Maškovú, za overovateľov 

zápisnice  Pavla Drgoňa a Martu Kopšíkovú. Tvorbou a zapísaním uznesení poveril Štefana 

Uhra. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia číslo 11/2016. 
Hlasovanie: 

 

                                                           za                     7                

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 11/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje určenie zapisovateľky Mgr. Zdenky Maškovej, 

overovateľov Pavla Drgoňa a Martu Kopšíkovú a Štefana Uhra za tvorbu a zapísanie uznesení. 

 

 

k bodu 3 

Kontrola plnenia úloh a uznesení 

 

Na zasadnutí dňa 16. 02. 2016 boli prijaté uznesenia číslo 01/2016 až číslo 09/2016, ktoré 

starosta jednotlivo predniesol.  

 

Prišiel poslanec pán Pavol Mancovič. 

 

k bodu 4 

Prerokovanie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015 

 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová predniesla poslancom OZ Návrh záverečného účetu obce 

Dechtice za rok 2015. Návrh záverečného účtu bol na pripomienkovanie v obci zverejnený na 

oznamovacích tabuliach aj na internetovej stránke obce dňa 04. 04. 2016. Návrh Záverečného 

účtu obce bol elektronicky poslaný poslancom OZ Dechtice. K návrhu nemali občania obce ani 

poslanci obecného  zastupiteľstva žiadne pripomienky.  

 

 



k bodu 5 

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce k 31. 12. 2015 

 

Ekonómka Bc. Gabriela Grebečíová prečítala poslancom OZ Správu nezávislého audítora 

k individuálnej účtovnej závierke obce k 31. 12. 2015. Podľa názoru audítora účtovná závierka 

Obce Dechtice a výsledky jej hospodárenia za rok 2015 sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Poslanci zobrali správu audítora na vedomie.  

 

Po  prerokovaní dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 12/2016 

Hlasovanie: 

 

za                     8                    

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 12/2016 zo dňa 28. 04. 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení 

individuálnej účtovnej závierky Obce Dechtice k 31. 12. 2015. 

 

k bodu 6  

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla OZ Dechtice stanovisko k návrhu 

záverečného účtu Obce Dechtice k 31. 12. 2015 a navrhla poslancom schváliť záverečný účet 

bez pripomienok. Poslanci zobrali stanovisko HKO na vedomie.  

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 13/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                      8                    

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 13/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu záverečného účtu Obce Dechtice za rok 2015. 

 

 

k bodu 7 

Schválenie záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 14/2016. 

 

 

 

 



Hlasovanie: 

 

za                     8                

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 14/2016 zo dňa 28. 04. 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje záverečný účet Obce Dechtice a celoročné 

hospodárenie Obce Dechtice za rok 2015 bez výhrad. 

Schodok rozpočtu Obce Dechtice v sume 81 394,62 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je vysporiadaný  z návratných zdrojov 

financovania. Zostatok  finančných operácií v sume  117 983,29 €: 

- sa použil na vysporiadanie schodku  kapitálového rozpočtu v sume 81 394,62 € 

- bude použitý na tvorbu rezervného fondu v sume 36 588,67 €. 

Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo schvaľuje skutočnú tvorbu 

rezervného fondu za rok 2015 vo výške 36 588,67 €.  

 

K bodu 8 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 03. 2016 

 

Poslancom OZ boli predložené účtovné zostavy o plnení príjmov a čerpaní výdavkov obce 

k 31. 03. 2016. Rozpočet je v príjmovej časti naplnený na 23,11%  to je suma 335 682, 06 € 

a vo výdavkovej časti je vyčerpaný na 16,52% to je  suma 239 937, 56 € z toho výdavky obce 

boli čerpané na 15% to je  suma 148 976, 28 € a výdavky ZŠ na 20% to je suma 90 961,28 €. 

Účtovné zostavy o plnení príjmov a čerpaní výdavkov sú súčasťou tejto zápisnice. K plneniu 

príjmov a k čerpaniu výdavkov v rozpočte obce nemali poslanci žiadne pripomienky ani 

doplňujúce otázky, zobrali plnenie príjmov na vedomie a čerpanie výdavkov schválili. 

Účtovníčka obce zároveň informovala, že starosta obce urobil zmenu v rozpočte rozpočtovým 

opatrením číslo 2 a 3, ktorým boli presunuté finančné prostriedky medzi jednotlivými 

položkami, pričom sa výška rozpočtu nemenila. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

Poslanci k úprave rozpočtu nemali žiadne pripomienky a rozpočtové opatrenia schválili. 

 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 15/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     8                      

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

 

 

 



Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 15/2016 zo dňa 28. 04. 2016 

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

výdavkov v rozpočte obce k 31.03.2016 a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 a 3 na úpravu 

rozpočtu obce Dechtice na rok 2016. 

 

 

k bodu 9 

Prerokovanie platu starostu obce 
Kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková informovala poslancov OZ Dechtice o novele 

Zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest. 

Po krátkej diskusii dal starosta  hlasovať o prijatí uznesenia č. 16/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                      8                    

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 16/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov berie na  vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce o plate starostu 

obce a schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 50%. 

 

 

k bodu 10 

Zverenie majetku obce do správy rozpočtovej organizácie 
Starosta obce informoval poslancov OZ o zverení majetku obce do správy rozpočtovej 

organizácie Základnej školy s materskou školou Dechtice. Jedná sa o budovu MŠ Dechtice a 

pozemok pod budovou MŠ Dechtice. 

 

Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 17/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                      8                   

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

 

 

 

 



Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 17/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje dodatok č. 3 k protokolu o zverení majetku 

Obce Dechtice do správy rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Dechtice 

 

 

 

k bodu 11 

Voľba komisie verejného záujmu 
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková informovala poslancov OZ Dechtice 

o Zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 

Z. z. v platnom znení, podľa ktorého má byť zriadená komisia na ochranu verejného poriadku. 

 

Po prerokovaní dal starosta obce  hlasovať o prijatí uznesenia č. 18/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     5                   

proti                 0 

zdržal sa           3 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 18/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach po prerokovaní:  

A/ zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu 

B/ určuje náplň práce komisie: v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov 

C/ volí za predsedu komisie Pavla Drgoňa a za členov komisie Pavla Danka a Martu Kopšíkovú     

 

 

k bodu 12 

Program rozvoja obce 
Starosta obce predniesol poslancom OZ Program rozvoja obce 2015 – 2020, ktorý bol 

poslancom poslaný elektronicky. Zo strany poslancov a prítomných na zasadnutí OZ Dechtice 

boli k PRO nasledovné pripomienky: 

- poslankyňa Kopšíková pripomienkovala dopracovať „Zónu pokoja“ – jedná sa o bývalý 

cintorín, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce. Na tomto pietnom mieste by bolo 

vhodné vybudovanie malého parčíka so zeleňou 

- poslanec Danko pripomienkoval ohľadom športu dopracovať do programu výstavbu 

telocvične a rekonštrukciu súčasných športovísk, napríklad vybudovať nové oplotenie 

na existujúce futbalové ihrisko. 

- pán Heteš pripomienkoval opravu pomníka padlých z I.  aj II. svetovej vojny. Pri 

pomníku padlých z I. svetovej vojny je potrebná aj rekonštrukcia oplotenia.  

Ekonómka odpovedala, že do Programu rozvoja obce sa dá stále vstupovať a všetky 

pripomienky budú do dokumentu zapracované. 

 

Po diskusii dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 19/2016. 

 



Hlasovanie: 

 

za                      8              

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 19/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach po prerokovaní: 

Schvaľuje  Program rozvoja obce na roky 2015 – 2020 

 

 

k bodu 13 

Definitívne určenie miesta pre vybudovanie detského ihriska 
Starosta vyzval poslancov k určeniu miesta na vybudovanie detského ihriska. V diskusii boli 

nasledovné návrhy:  

- detské ihrisko umiestniť v časti obce „Trstiny“,  

- medzi multifunkčným ihriskom a „Hradiščom“ 

- pri futbalovom ihrisku 

Po krátkej diskusii poslanci určili, že detské ihrisko bude vybudované pri ihrisku TJ Dechtice 

z dolnej strany od bufetu. 

 

Po tomto bode prišiel poslanec Ing. Peter Roháč. 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 20/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                     9               

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 20/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach  po prerokovaní, schvaľuje pre vybudovanie detského 

ihriska miesto: areál ihriska TJ Dechtice.  

 

 

k bodu 14 

VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce Dechtice 

Starosta predniesol návrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na 

území obce Dechtice. Návrh VZN č. 3/2016 bol na pripomienkovanie v obci zverejnený na 

oznamovacích tabuliach obce dňa 04. 04. 2016 a bol elektronicky poslaný poslancom OZ. Voči 

návrhu nemali občania obce ani poslanci obecného zastupiteľstva žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 21/2016. 

 

 

 



 

Hlasovanie: 

 

za                      9                  

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 21/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schvaľuje VZN č. 3/2016 o podmienkach držania 

úžitkových zvierat a včiel na území obce Dechtice. 

 

 

 

 

k bodu 15 

Informácie starostu obce 
Starosta obce  informoval o prebiehajúcej archivácii na obecnom úrade. Archivácia prebehne 

v troch etapách: 

- 1. etapa do roku 1991 

- 2. etapa do roku 1998 

- 3. etapa do roku 2005 

 

Po krátkej diskusii dal starosta  hlasovať o prijatí uznesenia č. 22/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                      9                     

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 22/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prácach pri vyraďovaní spisov,  ktorým 

uplynula lehota uloženia, z registratúry Obce Dechtice a ich odovzdanie do archívu v Trnave.   
 
 

Ďalej starosta informoval, že obec v spolupráci s PD Dechtice sa pokúsia o úpravu čiernej 

skládky v Segedíne. 

Poslanci OZ navrhli monitorovať čierne skládky v obci  a zverejňovať mená osôb, ktoré na 

nelegálne skládky vyvážajú odpad. 

Po krátkej diskusii dal starosta  hlasovať o prijatí uznesenia č. 23/2016. 

 

Hlasovanie: 

 

za                      9                     

proti                 0 

zdržal sa           0 



 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 23/2016 zo dňa 28.04.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o spolupráci obce s PD 

Dechtice na úpravu čiernej skládky v Segedíne. 
 

 

k bodu 16 

Rôzne 

Starosta informoval o plánovaní slávnostného znovu posvätenia revitalizovaného kostolíka 

Všetkých svätých v Dechticiach, ktorá by sa mala konať počas slávnosti Karmelského jarmoku 

v Dechticiach v sobotu 16. 07. 2016.  

Poslanci OZ so znovu posvätením súhlasia a navrhli, aby sa na organizáciu tejto slávnosti 

zriadil prípravný štáb a za jeho predsedu navrhli poslanca  Ing. Petra Roháča. 

 

Starosta obce dal hlasovať o prijatí uznesenia č. 24/2016 

 

Hlasovanie: 

 

za                      9                     

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 24/2016 zo dňa 28.04.2016 

OZ Dechtice súhlasí s organizovaním znovu posvätenia revitalizovaného Kostolíka všetkých 

svätých počas slávností Karmelského jarmoku a za predsedu prípravného štábu určuje Ing. 

Petra Roháča. 

 

 

Starosta predniesol žiadosť Jozefa Šveca o predaj pozemku parcela č.3052/4, výmera 2 500 m²,   

ktorého vlastníkom je Obec Dechtice. Starosta navrhol priamy predaj pozemku  z dôvodu 

hodného s osobitného zreteľa, nakoľko vlastníkom okolitých pozemkov je rodina Švecová 

a obec k pozemku nemá vhodný prístup. 

 

Po prerokovaní dal starosta hlasovať o prijatí uznesenia č. 25/2016. 

Hlasovanie: 

 

za                      9                     

proti                 0 

zdržal sa           0 

 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 

U z n e s e n i e  Obecného zastupiteľstva č. 25/2016 zo dňa 28.04.2016 

 



OZ berie na vedomie žiadosť Jozefa Šveca a súhlasí zverejniť zámer na predaj pozemku parcela 

č. 3052/4 vo výmere 2 500 m² z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písmeno e) Zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 

k bodu 16 

Diskusia 

- Poslanec Pavol Danko upozornil na nebezpečnú situáciu pre chodcov  pri dome pána 

Františka Martinkoviča. Starosta odpovedal, že sa situácia bude riešiť podobne ako sa 

rieši situácia pred KD a to odnímateľným kolom. Odnímateľným kolom sa bude tiež 

riešiť situácia v Uličke. Starosta ďalej informoval, že obec riešila stav parkovania na 

námestí pri sv. Floriánovi, dopravným značením - nastriekaním  žltých pásov na ceste. 

- Poslanec Ing. Peter Roháč navrhol zvesiť dopravnú značku zákaz parkovania, ktorá je 

umiestnené na bráne COOP Jednota zo zadnej strany od sv. Floriána. 

- Poslanec Bohuš Valovič upozornil na  protipovodňový jarok na Segedínskej ulici pri 

Lesnej správe,ktorý treba upraviť. Tiež navrhol zrušenie starej a vybudovanie novej 

čakárne pri soche Panny Márie.  Starosta odpovedal, že pri soche Panny Márie bude 

vybudovaná nová čakáreň 

- Poslanec Roháč sa informoval, na základe otázok viacerých občanov obce, či sa 

v priestoroch kameňolomu, ktorého vlastníkom je JIVA Trade bude uskladňovať odpad.  

Poslanec Uher odpovedal, že Banský úrad skládku stavebnej sute schválil, ale Obec 

Dechtice a Urbárnici sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali. Situácia je v riešení.   

 

V diskusii ďalej vystúpil občan Jozef Maška, ktorý sa pýtal prečo sa na pohrebe nemôže zvoniť 

a prečo sa pán farár nemôže prezliekať v kostolíku. 

Starosta odpovedal, že pán farár sa v kostolíku prezliekať môže, nakoľko jeden kľúč od 

kostolíka má  pán farár a druhý kľúč je na obecnom úrade a zvoniť sa tiež môže, len to treba 

vopred zabezpečiť. 

- ďalej upozornil, že JIVA Trade umývajú autá keď prší a navrhol, aby sa to nahlásilo 

Povodiu Váhu. Starosta odpovedal, že s Povodím Váhu komunikoval a bolo mu 

oznámené, že organizácia nemá financie.  

- upozornil na poškodenú cestu v Uličke. Starosta odpovedal, že situácia v Uličke je 

v riešení. V investičnom pláne TAVOSU je rekonštrukcia vodovodu v tejto časti obce. 

Následne môže obec pristúpiť k rekonštrukcii tejto miestnej komunikácie. 

- pán Maška sa informoval ako sa naložilo s dlažbou, ktorá zostala po rekonštrukcii 

kostolíka. Starosta odpovedal, že je odložená a použije sa na vybudovanie chodníka, 

ktorý bude umiestnený nad posledným radom hrobov. 

- Pán Maška  tiež upozornil na situáciu v Segedíne a navrhol, aby sa situácia riešila 

vybudovaním rampy, ktorá by zabránila rozširovaniu čiernych skládok. Poslanec Štefan 

Uher odpovedal, že ako už bolo spomínané na zasadnutí OZ situácia v Segedíne sa bude 

riešiť v spolupráci obce a PD Dechtice 

 

Starosta informoval a zároveň pozval poslancov na stavanie mája, ktoré sa uskutoční                   

30. 04. 2016  o 18:00 hod.   

 

 

k bodu 17 

Záver 

 



Týmto bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný. Starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

V Dechticiach, 28. 04. 2016 

 

zapisovateľka:  Mgr.  Zdenka Mašková                  .................................................. 

 

 

Overovatelia:     Marta Kopšíková                                     .................................................. 

                 

                           Pavol Drgoň                                             ..................................................               

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Bc. Karol Zachar 

                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


