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obecného zastupitel'stva Obce Výbornáo konaného dňa 07.06.2021-

Pľítomní:

Ing. Viera Strelová, starostka obce

Poslanci : I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč, Lukáš Potanecký,
Bľanislav Vida, Peteľ Dunka
Nepľítomní: Valent Hudák, Silvia Mirgová

Ďahí pľítomní: Mgr. Martin Hoffman, hlavný kontrolór obce
Alena Zastková- prednostka ocÚ

PROGRAM:
1.

Otvoreniezasadnutia.
2' Správa auditora obce k overeniu úětovnej závierky obce zarok2020.
3. Stanovisko hlavného kontľolóra k Návrhu zćxereěného účtuobce Výbomázarck
2020.
4. Zixerečný účetobce zarok2020.
5. Spľáva hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontroly.
6. Schválenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky.
7 . Memorandum o partnerstve a spolupráci - Nadácia PSI( pľe podporu rodiny.
8. Zrušenie uznesenia č,. I9l20I4, č,. 27 l20I4.
9. odpľedaj pozemkov, zźlmenapozemkov.
1 0. Vysporiadanie pozemkov.
1 1. Parkovisko pri ihľisku.
72. Zrušęnie ochľannéhopásma pri cintoľíne.
13. Rekonštrukcia MŠ.
14. Rôzne.
15. Záver.

K bodu

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie oZ otvori|a Ing. Viera Stľelová, staľostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, Že počet pľítomnýchposlancov j e 5 a oZje uznášania schopnó.
Staľostka obce oboznámila poslancov oZ s programom. oZ schváIíli program zasadnlltĺa oZ
doplnený o bod 14
:

Uznesenie č,.9l202I

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schval'uje

pro gľam obecného zastupiteľstva

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoreniezasadnutia.
Správa auditoľa obce k overeniu účtovnejzávietky obce zarok2020.
Stanovisko hlavného kontľolóra k Návrhu záverečnéhoúčtuobce Výboľ;rá zarok
2020.
Záverečný účetobce zarok2020,
Správa hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontroly.
Schválenie použitia rezeľvného fondu na kapitálové výdavky.
Memorandum o partneľstve a spolupráci - Nadácia PSI( pľe podporu rodiny.

8.
9.

Zrušenie uznesenia č,. 19l20I4, č. 27l20I4,
odpredaj pozemkov, zámenapozemkov.
1 0. Vysporiadanie pozemkov.
1 1. Parkovisko pri ihľisku.
12. Zrušeníe ochranného pásma pri cintoľíne.
13. Rekonštrukcia MŠ.
projektu ,,MOPS Výboľná" v obci - Žiadost'
14. Pređ|žení
15. Rôzne.
16. Záver.

Hlasovanie:
Za:

Pľotĺ:
Zdrža| sa:
Neprítomní:
Nehlasovalĺ:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Petęr Dunka

2

Valent Hudák' Silvia Mirgová

K bodu

2. Spľáva auditora obce k overenĺu účtovnejzávieľky obce za rok2020,
Starostka obce pľedloŽila poslancom oZ spľávu nezávislého auditoľa pľe starostu obce
a obecné zastupiteľstvo k overeniu účtovnej závierky obce Výbo má za rok Ż020 . obecné
zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie
:

[Jznesenie č. Í0l202t

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

správu audítora obce k oveľeniu účtovnejzávierky obcę zarok2020

Hlasovanie:
Za

5

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Peter Dunka

Ż

Valent Hudák, Silvia Miľgová

Proti:
Zdrź,a| sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

K bodu

3. Stanovisko hlavného kontľolóľa k návrhu záveľečnéhoúčtuobce Výboľná
za ľok 2020,
Starostka obce predložila poslancom OZ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Výborná
k závereěného úětu zarok2020, V zmysle $18 písm. f) ods. 1 písm. c) zákoĺač,.36911990 Z.
z. zákona o obecnom zriadeni Mgľ. Hoffman predloŽil stanovisko k návrhu zćtvercěného účtu
obce Výbomá za rok 2020 ana základe vlastného zhodnotęnia skonštatoval, že zźtverečný
úěet je spĺacovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje
rozpočtovéhospodáľenie, ako aj stav majetku azáväzkov obce Výbomá aodporuča nćtvth
závęreěného účtuschválit' ako je pľedloŽený v zmysle $ 16 ods. 10 písm. al zákona ě.
58312004 Z. z' o rozpočtových pľavidlách ťrzemnej samospľávy . oZ prijalo toto uznesenie
:

Uznesenie č..1Il2021
obęcné zastupiteľstvo vo Výbomej

beľĺe na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóľa obce Výborná k návľhu záveľečnéhoúčtuobce zarok2020

Hlasovanie:
Za

5

I{atarina Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Peteľ Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Miĺgová

Proti:
Zdľžal-sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu 4, Zá.l"erečný účetobce za rok2020.
Starosta obce predloŽila poslancom oZ Vo Výbomej Záverečný učet obce Výborná
o hospodáľeni za rok 2020' Návrh tohto zźĺverečného
úětu bol zverejnený po dobu od
24'05.202I đo07'06.202I na verejne pľístupnej tabuli vobci Výborná ana webovom sídle
obce Výbomá. obec svoje hospodáľenie za rok 2020 ukončila schodkom rozpočtu , oZ prijalo

toto uznesenie

:

Uznesenie č,.12/20Żl

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
celoročnéhospođárenie obce Výborná za rok 2020 bez výhrad'

Hlasovanie:
Za

Pľotĺ:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Pęter Dunka

2

Valent Hudák' Silvia Mirgová

K bodu

5. Spľáva hlavného kontľolóľa obce Výbornáz vykonanej kontľoly.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ správu hl. kontľolóra obce z kontľoly vykonanej

25.02.202I _08.04.2021 _kontrolađođržiavaniazákonných
ustanovení upľavujúcichoblast'
poskytovanía apouŽítia dotácií, kontrola đođržiavania
VZN obce o poskýovaní dotácií
z rozpočtu obce Výborná. Kontrola bola ukončená bez nedostatkov' oZ prĺjalo uznesenie:

Uznesenie č,.1312021
obecnó zastupiteľstvo vo Výbornej

beľie na vedomie

správu hlavného kontrolóra obce Výborná z vykonanej kontroly

Hlasovanie:
Za

Pľoti:

5

I(ataĺina Galliková, MagđalénaNieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peter Dunka

Zdrž,a| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

,)

Valent Hudák, Silvia Miľgová

K bodu

6. Schválenie použitia rezeľvného fondu na kapitálové výdavky.
Starostka obce požiadala poslancov OZ o schválenie pouŽitia ľezervného fondu na kapitálové
výdavky. Po prehodnotení použitia oZ pľijalo toto uznesenie
:

Uznesenie č.14/2021

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej
schval'uje
pouŽitie rezervného fonđuna kapitálové výdavky a to
10.000 Euľ - ľekonštrukcia Mateľskej školy Výborná,
10.000 Euľ _ parkovisko pľi ihrisku.

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zdrźa| sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

5

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieě'
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peter Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Mirgová

Memorandum o paľtnerstve a spolupráci - nadácia PSK pre podpoľu rodiny.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ Memorandum o partnerstve a spoluprćrci - nadźĺcia
Prešovského samosprávnęho kľaja pre podporu ľodiny. Toto Memorandum upľavuje
všeobecný rámec spolupľáce v oblasti ľiešenia krízových situácií v PSI( Po prehodnoIeni OZ
prijalo toto uznesenie
7.

:

Uznesenie č.15/202I

obecné zastupiteľstvo vo Výbomej
schvaltuje
vstup a členstvo v Memorande o partneľstve a spolupľáci s Nadáciou PSK pľe podporu
rodiny.

Hlasovanie:
Za

Pľoti:
Zďrźal sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Viđa,Peter Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Miľgová

K bodu

8. Zrušenie uznesenia č'.19/2014 a uznesenia č. 2712014.
Starostka obce poŽiadala poslancomoZ o zrušenie uznesení č:islo I9l20I4 a21l20I4,
nakoľko došlo k zmenám, týkajúcich sa predaja pozemku v k. ú. Výboľná, parcela číslo3290,
druh pozemku _ orná pôda, o qýmere 553 m2' oZprijalo toto uznesenie
:

Uznesenie č',16/2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

ruší

uznesenie č,. 19l20I4, uznesenie

Hlasovanie
Za:

Pľotĺ:
Zdrźa| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

č,. 27

l20I4

5

I(ataľínaGalliková, Magdaléna Nieě,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peter Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Mirgová

K bodu

9a. odpľedaj pozemku _ p. Iveta Pompováo Výborná č. 16.
Staľostka obce predloŽila poslancom oZ Žiadosť p. Ivety Pompovej sa predaja pozemku v k.
ú. Výborná,parce|a číslo3290, druh pozemku - orná pôda, o výneĺe 553 mŻ' oZprlja|o toto
uznesenie :

Uznesenie č.17l202I
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje

prevoduparcelyregistra,,E" č. 3290 o výmere 553m2, druhpozemku: omápôda
Ivete Pompovej, ľod. Mirgovej, nar.
, ľ.č.
, trvale bytom 059 02
Výbomá č,. 16 za kúpnu cenu 3,- EUR á 7 m2, .t' j, za 1659,- EUR.
Dôvodom hodného osobitného zretel'a je skutočnosť,Že sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve kupujűcej, vrźĺtanepľiľahlej plochy, ktorý svojím umiestnením
avyužitim tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Pľedávaná nehnuteľnosť je nevhodná na
akékoľvek prípadné zastavanie obcou, alebo jej obyvateľmi, pretože na nej stojí rodinný dom
zámęr

kupujúcej. Zárovęřl v ľámci vysporiadania vlastníckych a katastľálnych vzt'ahov a náslędného
ľiadneho zápisu stavby - rodinného domu do katastra je potrebné nadobudnút' vlastníctvo aj
k parcele, na ktoľej stojí ľodinný đom.

Hlasovanie:
Za:

5

I(atarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peteľ Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Miľgová

Pľoti:
Zdrźal^saz

Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

9b. odpredaj pozemku - p.Fľantišek Majeľčák,Výboľná č.38.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ žiađost'p. Františka Majeľčáka,Yýbomá č. 38,
v ktoľej žiada o pľedaj pozemku p. č. I75lI KNC _ zastavaná plocha a nádvorię o výneľe 82
m2. Učel odpľedaja je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou ľodinného
domu. OZ prijalo toto uznesenie :

Uznesenie č,,18/2021

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej

schvalouje
jednomyseľne pľevod nehnuteľnosti - pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľavrátane pľiľahlej plochy, ktoľá svojím umiestnením avyužitim tvorí
neoddelitęľný celok so stavbou súpisnéčíslo38 ľodinný dom, a to parcely KNC č. 17511
o výmere 82 m2 _ zastavanáplocha a nádvoľie, zapisanej v katastri nehnutęľností okĺesného
úradu Kežmaľok, Katastrálnom odbore na LV č. 1 pre k.ú. Výbomázakupnucenu 164,- EUR
/slovom jednostošest'desiatštyri EUR/. Prevod nehnuteľnosti je schválený v zmysle $ 9a ods.
8. písm' b) ztů<ona č,. I381I99I Zb' o majetku obcí v zĺęníneskorších predpisov ako prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdatęľavĺátane pľiľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením avyužitim tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou' Pozemok KNC 17511
je zastavaný stavbou rodinného domu súpisnéčíslo38 nadobúdatel'a - kupujúceho.
Cena pozemku bola dohodnutá podl'a platných Zźĺsadhospodárenia a nakladania s majetkom
obce Výborná. Náklady, spojené so zhotovením kúpnej zmluvy a správneho poplatku na oÚ
KeŽmaľok, I(atastľálny odboľ, znźŠanadobúdateľ, t j' kupujúci.

Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrža| saz
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč'
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Peter Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Miľgová

K bodu

9c. odpľedaj pozemku _ p. JánLizá./ľ^, Výboľná č. 54.
Starostka obce predloŽila poslancom oZ Žiadosť p. JánaLizáka, Výborná č. 54, v ktorej Žiada
o odpredaj časti pozemku p. č. 226113 KNC _ trvalé trávnaté plochy o výmeľe 564 m2' ĺJč,el
odpredaja je vyspoľiadanie pozemku pod altánkom a oplotením . oZ prijalo toto uznesenie
:

Uznesenĺe č,, |912021'

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje

ztlmer prevodu nehnuteľného majetku obce Výbomá z dôvodu hodného osobitného zretęľa.

Hlasovanie:
Za:

Pľoti:
Zdrźa|sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

5

Katwina Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Peteľ Dunka

2

Valent Hudák' Silvia Mirgová

K bodu 9d. Zámena pozemkov _

p. VALTIN' s. ľ. o.' Výboľná č. 1001.
Staľostka obce pľedloŽila poslancom OZ návrh Zoznaril) pozemkov, o ktoých odpredaj'
alebo zttmenužiadala spoločnost'VALTIN, s. r. o.' Výborná č. 1001 ataktiežzoznaÍTL
pozemkov, ktoľó by bolo moŽné z ďanými pozemkami zamenit'. Poslanci oZ si Zoznam
pozemkov pozreli, návrh zźĺmenyuznaIi zamožný. Žiađateľovibude návrh zoznarnuzaslaný,
aby zhodnotil možnúzámenu, alebo vypľacoval svoj návrh.

K bodu

l'Oa. Vyspoľiadanie pozemkov.
Starostka obce predloŽila poslancom OZ zoznam pozemkov' ktoré je potrebné vyspoĺiađať
pre scelenie obecných pozemkov, čímsa vývoria pozemky možnév budúcnosti odpredať na
výstavbu rodinných domov pľe občanov, ktoľímajú o kúpu pozernkov v obci veľký zćujem.
Iđeo pani Máriu Jelokovú, rod. Slivinská, trvale býom Celulózka 44,Żí|ina010 01.
V prípade' žeby vlastníčkapozemkov bola nebohá, dôjde k vysporiadaniu pozemkov
a následne odkúpenie pozemkov od nových vlastníkov. oZprija|o uznesenie :

Llznesenie č..201202|

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
kúpu pozemkov v k. ú. Výborná, registra,,E"
-paľcela číslo849 - v podiele 1/8, o výmere 68,125 m2, druh pozemku - trvaIé távnaté
plochy,
-parcela číslo3208/1 _ v podie\e IlI, o výnere 279 m2 - druh pozemku - zastavané plochy
anádvoria,
-parcela číslo3502/2 - v podiele %, o výmere 424,25 m2, druhpozemku _ orná pôda,
-parcela číslo3502/3 - v podie|e %, o výmere 563,75 m2, druhpozemku - orná pôda.
Spolu I335,I25 m2 zakúpnu cenu 1'00 Eurlm2,t. j.1335,125 Euľ.

Hlasovanĺe:
Za

Proti:
Zdrźal saz
Nepľítomní:
Nehlasovalĺ:

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieě,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Peter Dunka

Ż

Valent Hudák, Silvia Miľgová

K bodu

10b. Vysporiadanie pozemkov.
Starostka obce predložila poslancom oZ zoznam pozemkov, ktoľéje potrebné vysporiadat'
pre scelenie obecných pozemkov, čímsa vývoria pozemky moŽné v budúcnosti odpredat'na
výstavbu rodinných domov pľe občanov, ktorí majú o kúpu pozemkov v obci veľký záujem.
Ide o p. Pavol Lizá,k, trvale bytom Výborná 68,05902 a p. Mária Maliňáková, rod.
'
Hábeľová, trvale bytom Výborná 40,05902. oZ príjalo uznesenie
:

Uznesenĺe č,2I/2021
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
kúpu pozemkov, ktoľých vlastníkom je Pavol Lizák,rod. Lizák, trvale bytom Výborná č. 68,
05902 v k. ú. Výborná, registĺa,,E",
-paľcela číslo297 _ v podiele IlI, o výmere 106 m2, druh pozemku _ trvalę trávnaté plochy,
-paľcela číslo333212_vpodiele%,o výmeľe I30 m2-druhpozemku _zastavanéplochy
anádvoria,
-parcela číslo3415 _ v podiele Ył, o výmere 1i65 m2, đruhpozemku_ orná pôda,
t. j' spolu 429,75 m2 po 2'00 Eur/rn2, č,o čini 859,50 Eur p. Pavlovi Liztl<ov1 rod. Lizák,
trvale bytom Výborná č. 68, 05902
kúpu pozemkov, ktorých vlastníkom je Máľia Maliňáková, rod. Háberová, trvale bytom
Výbomá č. 40, 05902 v k. ú. Výborná, registľa ,'E",

-parcela číslo333212 _ v podiele %, o výmere 130 mŻ _ druh pozemku _ zastavané plochy

anádvoria,
-parcela číslo3415 - v podiele %, o výmere 1165 m2, druh pozemku orná pôda,
t. j. spolu 323,75 m2 po 2,00 Eurlm2, čo činí647,50 Eur p. Márii Maliňákovej, rod.
Háberová, tľvalę byom Výborná č,. 40,05902.
Hlasovanie:
Za:

Pľoti:
Zdrźal.sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

11.

K bodu

12.

K bodu

13.

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč'
Lukáš Potanecký, Branislav Vida, Petęr Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Mirgová

Paľkovisko pľi ihľisku.

Staľostka obce oboznámilaposlancom oZ o pođanejŽiadosti na parkovisko pri ihrisku'
Żiadost'bola schválená' obđibude poskytnutý Íinan8ný príspevoŔ na zręalízôvanie tohto
pľojektu.

Zľušenie ochľannéhopásma pľĺcintoľíne.
Starostka obce oboznźĺmilaposlancov oZ o možnosti zrušenia ochľannéhopásma cintorína'
Na zrušenie a uľčenieochranného pásma je potrebné prijať Všeobecné závazné nariadenie
obce, ktorého návrh bude spracovaný a predloŽený na schválenie pľi najbliŽšom zasadnutí
oZ. Poslanci súhlasili s vypľacovanírnnávrhu VZN.

Rekonštrukcia Mateľskej školy.

Starostka obce oboznámila poslancov OZ s prácami na ľekonštrukcii Materskej školy v obci.
Nakoľko sa navýšili výdavky na rekonštrukciu MŠ,z dôvodu pľácena viac, starostka
požiad'alaposlancov o schválenie finančných prostriedkov z obce naztealizovanie týchto prác
z vlastných zdrojov _ z rozpoětu obce. oZ prija|o toto uznesenie
:

IJznesenie č..22l202I

obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
financovanie zrozpoětu obce - práce naviac
Výborná.

Hlasovanie:
Za

Proti:
Zdrž,al sa:
Nepľítomní:
Nehlasovali:

K bodu

-

na rekonštrukciu Materskej školy v obci

5

Katarína Galliková' Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Branislav Vida' Peter Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Mirgová

14. Rôzne.
Starostka obce oboznámilaposlancov OZ o :
-pľiebehu výstavby Mateľskej školy v obci,
-vypracovaní verejného obstarávania na novo - rozšíľenievodovodu (ulica ku obecnej

býovke),

-schválení komunitnej práce v komunitnom centľe,

K bodu

13. Pľedlženíprojektu ooMoPS Výboľná" v obci - žiadost'.
Starostka obce poŽiadala poslancov oZ s o schválenie žiadosti o NFP na So, v rámci výzvy
pre pľojekt ,,MOPS". oZ prijaIo toto uznęsenie
:

Uznesenie č..23l202l
obecné zastupiteľstvo vo Výbornej
schval'uje
a/ obecné zastupiteľstvo súhlasís pľedloženímŽoNFP na So,
v rámci výzvy oPLZ-Po8 -202I-I pre projekt
Výborná,,,
''MoPs
ktoľý je zrealizovaný v obci s prítomnosťou marginalizovanej
rómskej komunity
v Prešovskom samosprávnom kľaji,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným
plánom obce,
b/ obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečenímpovinného spolufinancovania pľojektu t.j
min. 50Á z celkových oprávnených výdavkov, ktoré buđezabezpečené z vlastných zdrojov
obce,
c/ obecné zastupiteľstvo súhlasíso zabezpečenímfinancovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v pľiebehu ręalizćĺcie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cięľa.

Hlasovanie:
Zaz

Pľoti:
Zdrža| sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

K bodu

5

Katarína Galliková, Magdaléna Nieč,
Lukáš Potanecký, Bľanislav Vida, Peter Dunka

2

Valent Hudák, Silvia Mirgová

15. Rôzne.

Staľostka obce obozntmi|a poslancov oZ o :
-priebehu výstavby Materskej školy v obci,
-vypracovaní veľejného obstaľávania na novo - rozšírenievodovodu (ulica ku obecnej
bytovke),
-schválení komunitnej pľáce v komunitnom centre,

Kbodu l6.Záver

Keďže program zasadnutia obecného zastupiteľstva bolvyěerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným a zasadnutie oZ ukončila.

Vo Výbornej, dňa 08.06.202I

Spracovala

Overil

:

Alena Zastkovtt
prednostka obce

Ing. Viera Stľelová
staľostka obce

