
OBEC JABLOŇ 

OBECNÝ ÚRAD, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom 
IČO: 00323055, DIČ: 2021232620 
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com, Tel.: +421 907 081 226, www.obecjablon.sk 

 

                               Z Á P I S N I C A   č. 1/2020 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  26. 06. 2020 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Schválenie programu OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Krátky prehľad aktivít a zhodnotenie plánu činnosti za I. štvrťrok 2020 

7. Plán činnosti na I. Q 2020 

8. Plán činnosti na II. Q 2020 

9. Správa hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2019 

10. Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, vykonanej na základe Plánu 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

11. Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – NÁVRH 

12. Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2019 

13. Individuálna výročná správa obce Jabloň za rok 2019 

14. VZN č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce 

15. Vyhlásenie výberového konania na pozíciu Hlavný kontrolór obce 

16. Diskusia 

17. Návrh na uznesenie 

18. Záver 

 

 

BOD č. 1   Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie poslancov OZ otvoril v mene starostu - zástupca starostu p. Michal Kocka, na ktorom  

všetkých srdečne privítal. Skonštatoval, že  z celkového počtu 5 poslancov je  prítomných 4. To znamená, 

že sme uznášania schopní. Zasadanie bolo otvorené o 17. 00 hod. 

 

 

BOD č. 2   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Dianu Koscelnikovú a  overovateľov zápisnice: 

 

1. Štefan Dzurov 

2. Marianna Gajdošová 
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BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie schválený p. Michal Kocka– predseda návrhovej komisie a  p. Štefan 

Dzurov a p. Dianu Koscelníkovú- členovia návrhovej komisie. 

 

 

BOD č. 4  Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

                   

Program bol schválený podľa pozvánky, ktorú obdržali všetci prítomní. 

 

Poslanci o tomto návrhu hlasovali: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 5 Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia sa plnia priebežne. 

 

BOD č. 6 Krátky prehľad aktivít a zhodnotenie plánu činnosti za I. štvrťrok 2020 

  

 V mene starostu obce, zástupca starostu p. Michal Kocka informoval poslancov OZ o krátkom 

prehľade aktivít a zhodnotení plánu činnosti za I. štvrťrok 2020.  

Krátky prehľad aktivít a zhodnotenie plánu činnosti za I. štvrťrok 2020 

1. Plán činnosti za I.Q 2020 – vyhodnotenie: 

-za január – body 1 – 10 splnené. 

- za február – body 1-6 splnené.. 

Poznámka k bodu 4 – pri odhŕňaní snehu bola poškodená šachta pri dome č. 52.  

Previedlo sa vyčistenie, usadenie a zabetonóvanie.  

Bod 7 sa prekladá na máj 2020 (zakúpenie PVC krabičiek na spoj. materiál, realizácia v prípade 

zlého počasia). 

- z marca body 1, 2 ,3, 5 ,6 – splnené, bod 4 preložený na máj – jún 2020 kvôli koronavírusu, 

potreba zakúpenia materiálu, obchody boli zatvorené.  

Bod 7 – II. náter na čelné oplotenie cintorína sa prevedie v II. Q 2020 – uzatvorené predajne. 

Namiesto tohto bodu sa previedol náter nového mosta.  

 

2. Informácia o aktivitách obce od 1.1.2020 do 30.4.2020 

Zatiaľ je obec ohľadom koronavírusu na tom dobre, mali sme veľa navrátilcov zo zahraničia, 

všetci boli upozornení na dodržiavanie karantény, boli asi 2 prípady upozornenia na porušenie 

ale pod hrozbou pokuty sa to viac neopakovalo. Všetci občania obce aspoň z môjho pohľadu sa 

správali a správajú zodpovedne a dodržiavajú zákonné opatrenia v období núdzového stavu. 

V spolupráci s DHZO sa dali ušiť rúška pre seniorov 100 ks, ktoré sú obcou uhradené. Pre 

dôchodcov sa zabezpečil rozvoz obedov každý pracovný deň v týždni. Občania boli pravidelne 

informovaní písomne, rozhlasom o opatreniach a dodržiavaní opatrení. Je na občanoch, aby sa 

naďalej správali vzhľadom na svetový rozsah padnémie zodpovedne ako doteraz a týmto 

vyzývam aj vás poslancov, aby ste upozorňovali občanov na dodržiavanie opatrení a tým prispeli 

k prekonaniu nákazy.  



Kvôli pandémií som rozhodol aj za vás poslancov a predĺžil som termín uhradenia daní 

a poplatkov občanmi do 30.9.2020, s tým, že občanom, ktorým to finančne nevychádza môžu sa 

dohodnúť s p. Barančíkovou na splátkach. 

 
Aktivity od 1.1.2020 – 30.4.2020: 

- v prípade potreby sa zabezpečovala zjazdnosť ciest a údržba priestorov (odhrnutie snehu, 

napr. autobusových zastávok, domu smútku atď...) 

- prebehol k všeobecnej spokojnosti III. Ročník Jablonského plesu 

- prebehla modernizácia soc. zariadení (výmena umývadiel, batérií, WC ohrievač teplej vody, 

atď...) 

- previedol sa náter nového mosta 

- zrealizovalo sa bočné oplotenie z pletiva na cintoríne (tým sa zabezpečila ochrana cintorínu 

z prednej časti) 

- započalo sa s realizáciou oplotenia pred budovou „centrum voľného času“, predpokladaný 

termín ukončenia – 20.5.2020 

- prevádza sa pravidelná zálievka okrasných stromov a kríkov v prípade potreby aj 2 – 3 krát 

týždenne (253ks stromov a kríkov). Neujali sa zatiaľ 4ks borovice, dohodnuté je doplnenie 

zdarma firmou, ktorá to prevádzala – prídu v jeseni doplniť neprijaté stromčeky a kríky.  

- Zabezpečilo sa asfaltovanie obecných priestorov: 

 od malého mostíka po dom smútku – zhruba 170 m2 

 od hlavnej cesty pri kostole po dom č. 132 (Mitro) – 260 m2 

 priestory pri obecnom úrade – 200 m2 

 oprava výtlkov na hlavnej ceste od Ištoka – po Kocku, termín máj 2020 

- v marci a apríli sa posadilo zhruba ďalších 50 ks okrasných stromčekov a kríkov našimi 

pracovníkmi 

 

Tento prehľad poslanci obdržali týždeň vopred na preštudovanie. Je súčasťou zápisnice.  

 

 

BOD č. 7 Plán činnosti na I. Q 2020 

 

Plán činnosti na I. Q 2020 si mohli členovia OZ preštudovať a vyjadriť sa k nemu, pretože  im 

bol doručený týždeň pred konaním OZ. Plán činnosti na I. Q 2020 je súčasťou zápisnice. 

Za plán činnosti na I. Q 2020  hlasovalo: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 8 Plán činnosti na II. Q 2020 

 

 Plán činnosti na II.Q 2020 bol poslancom taktiež doručený týždeň pred konaním OZ, takže si ho 

mohli preštudovať a vyjadriť sa k nemu. Je súčasťou zápisnice.  

 

 



Za plán činnosti na II. Q 2020 hlasovalo: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 9 Správa hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

 V tejto správe sa hlavná kontrolórka vyjadrila k finančným kontrolám, ktoré vykonala v roku 

2019. Následne vypracovala a predložila správy a stanoviská za hodnotené obdobie, ktoré boli 

prerokované na zasadnutiach OZ. Taktiež táto správa bola doručená OZ týždeň pred jej konaním 

a poslanci OZ si ju mohli naštudovať.  Správa hlavnej kontrolórky je súčasťou zápisnice 

 

 

BOD č. 10  Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, vykonanej na základe 

plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

 
 Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň vykonala na základe plánu 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová dňa 15.05.2020. 

Predmetom finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov pri plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu obce k 31.03.2020. Túto správu si 

poslanci OZ mohli preštudovať týždeň pred konaním OZ, keďže im bola vopred doručená.  
 

BOD č. 11 Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – NÁVRH 

  
 Návrh záverečného účtu obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 vypracovala pracovníčka 

Obecného úradu Mgr. Patrícia Barančíková. Predniesol ho p. Michal Kocka a OZ si mohlo tento návrh prezrieť aj 

doma, pretože im bol doručený týždeň pred konaním. Tento návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a na web stránke 

obce www.obecjablon.sk dňa 23. 03. 2020.  Je súčasťou zápisnice.  

 
Za schválenie záverečného účtu hlasovali poslanci takto:  

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 12  Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2019 

 

 Stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2019 vypracovala hlavná kontrolórka 

obce Ing. Mária Kulanová dňa 23. 05. 2020. Stanovisko bolo doručené poslancom OZ týždeň pred 

uskutočnením OZ a mohli si ho prečítať a preštudovať. Je súčasťou zápisnice.  

 

http://www.obecjablon.sk/


BOD č.13 Individuálna výročná správa obce Jabloň za rok 2019 

 

 Individuálna výročná správa obce za rok 2019 bola vypracovaná Mgr. Patríciou Barančíkovou a 

na OZ   ju predniesol p. Michal Kocka. Túto individuálnu výročnú správu si mohli členovia OZ 

preštudovať aj doma, pretože im bola doručená týždeň pred konaním OZ a je súčasťou zápisnice. 

 

Za schválenie výročnej správy za rok 2019 hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

BOD č. 14 VZN č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce 

 

 Návrh VZN č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce bol vyvesený na úradnej 

tabuli obce Jabloň dňa 01. 06. 2020 a na stránke obce www.obecjablon.sk. Toto VZN bolo doručené 

poslancom OZ týždeň před konaním OZ, mohli doň nahliadnuť a preštudovať si ho a následne sa k nemu 

na OZ vyjadriť a pripomienkovať. Toto VZN je súčasťou zápisnice.  

 

Za schválenie VZN č. 1/2020 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 15  Vyhlásenie výberového konania na pozíciu Hlavný kontrolór obce 

 

 OZ v Jabloni v zmysle §18a, ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č.1/2020 zo dňa 26. 06. 2020 vyhlasuje voľbu hlavného 

kontrolóra obce Jabloň a určuje deň konania voľby na 14. 08. 2020. Oznam o výberovom konaní na 

hlavného kontrolóra obce bude zverejnený na obecnej tabuli a na stránke obce Jabloň. Termín doručenia 

prihlášok je do 31. 07. 2020 do 15.00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou) Na prihlášky doručené 

po tomto termíne sa nebude prihliadať.  

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Jabloň zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými 

dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Obecný úrad, Jabloň č.75, 067 13 Rokytov pri 

Humennom alebo osobne doručí na Obecný úrad v Jabloni v zalepenej obálke označenej   

 

„Voľba hlavného kontorlóra Obce Jabloň – neotvárať“ 

 

Za vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce Jabloň hlasovali poslanci OZ 

takto:  

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 
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BOD č.16 Diskusia 

Starosta obce: 

1. Z dôvodu krátenia podielových daní (o cca.7000 EUR) a neurčitej situácie ohľadom ďalšieho 

vývoja mesačnej výšky podielových daní, Vás chcem informovať, že obec musela pristúpiť 

k úsporným opatreniam a to: dokončia sa iba rozpracované aktivity, na ktoré obec zakúpila 

potrebný materiál a to:  

 Ukončenie cesty na cintoríne od centrálního kríža po koniec hrobov. Upraví sa závozový  

štrk a povrch sa ukončí makadamom a prevedú sa drobné úpravy (zavezenie hlinov pri 

obrubníkoch, úprava terénu pri tujach, očistenie starých obrubníkov, ostrihanie trčiacich 

koreňov). 

 Položenie obrubníkov pri fontáne podľa nákresu (materiál zakúpený – cement, obrubníky, 

makadam).  

 Vodovod Čingy – III. etapa, s ktorou sme začali tento týždeň – kvôli korone. A taktiež 

nám to nedovolilo doteraz počasie. Predpokladám, že termín ukončenia bude 30. 07. 2020 

(materiál je zakúpený, s výkopom by sa malo začať štvrtok 02. 07. 2020. Zváračka na 

PVC a zvárač sú zabezpečené). 

 V septembri by som chcel realizovať zvýšenie výdatnosti prameňov. Tam je malý náklad 

(4 hod. bager). Finančne by sme to mali zvládnuť (cca do 300-400 EUR). S vodou stojíme 

dobre, spotreba je 45 m3 /deň a výdatnosť je pravidelne nad 100 m3/deň. 

2. Chcel by som sa ospravedlniť nášmu poslancovi Štefanovi Dzurovi, že sme neposkytli finančnú 

výpomoc, o ktorú nás požiadal cirkevný výbor, ale boli už zazmluvnené činnosti ako to vidno 

z prednesenej rozpracovanosti a sám neviem ako to bude vyzerať s podielovými daňami do konca 

roka. Štát navrhuje štátne pôžičky, ale zadlžovať obec by som nechcel!  

3. Chcel by som Vás informovať o Plánovaných aktivitách do konca roka 2020: 

 Do konca roka musíme preinvestovať dotáciu od SPP 6 000 eur, ktoré sú určené na realizáciu 

obecného amfiteátra v priestore pri detskom ihrisku a altánku – finančné prostriedky sú už na 

účte.  

 Máme schválených na tento rok z enviro fondu 40 000 EUR na prečerpávaciu stanicu popod 

Výravku a napojenie sa na potrubie ústiace na ČOV-ku. Tieto peniaze tak isto musíme 

vyčerpať do konca roka, ináč prepadnú. Remopel by mal začať s prácami začiatkom októbra. 

Tieto dve akcie sú finančne podložené dotáciami.  

 Podali sme žiadosť (vyšla výzva) na zavedeie kamerového systému obce (15 000 EUR). 

Kamery chceme umiestniť na kritické miesta (aj mimo obec, je to bezdrôtový systém), aby sa 

zvýšila uvedomelosť ľudí a bezpečnosť obce.  

4. Navrhujem OZ, aby sa Deň obce Jabloň uskutočnil podľa vývoja situácie ohľadom šírenia 

koronavírusu a finančnej situácie.  

5. Chcel by som požiadať OZ o preplatenie dovolenky, ide o 15 dní.  

 

Za preplatenie dovolenky hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

Michal Kocka: 

1. Navrhujem OZ, aby sa zaviazal prenajímateľa poľnohospodárskej pôdy ohlásiť termín a druh 

chemického postreku, ktorý má byť aplikovaný, a upraviť ochrannú vzdialenosť pri tomto 

postreku, pretože zasahuje aj do záhrad niektorých občanov.  



 

BOD č. 17 Návrh na uznesenie  

 

Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie z rokovania 

OZ. Opýtal sa na pripomienky, respektíve doplnky k uzneseniu. Keďže neboli žiadne pripomienky a ani 

doplnky, dal odhlasovať návrh na uznesenie 

 

Za uznesenie hlasovali: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 18 Záver 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

 

                             

Overovatelia zápisnice: 

 

Marianna Gajdošová............................................... 

 

Štefan Dzurov................................................ 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Diana Koscelniková....................................... 

 

                                                                      

   

 

 

V Jabloni dňa 26. 06. 2020                                                   

                                                                                                Vladimír Koscelnik, starosta obce               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č.    1/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 26. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

 

A/berie na vedomie 

1. Krátky prehľad aktivít a zhodnotenie plánu činnosti za I. Q 2020 

2. Správu hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2019  

3. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, vykonanej na základe plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

4. Predložené Stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2019, vypracované 

kontrolórkou obce Jabloň 

5. Diskusné  príspevky v takomto znení: 

Starosta obce: 

1. Z dôvodu krátenia podielových daní (o cca.7000 EUR) a neurčitej situácie ohľadom ďalšieho 

vývoja mesačnej výšky podielových daní, Vás chcem informovať, že obec musela pristúpiť k 

úsporným opatreniam a to: dokončia sa iba rozpracované aktivity, na ktoré obec zakúpila potrebný 

materiál a to:  

• Ukončenie cesty na cintoríne od centrálního kríža po koniec hrobov. Upraví sa závozový  štrk a 

povrch sa ukončí makadamom a prevedú sa drobné úpravy (zavezenie hlinov pri obrubníkoch, úprava 

terénu pri tujach, očistenie starých obrubníkov, ostrihanie trčiacich koreňov). 

• Položenie obrubníkov pri fontáne podľa nákresu (materiál zakúpený – cement, obrubníky, 

makadam).  

• Vodovod Čingy – III. etapa, s ktorou sme začali tento týždeň – kvôli korone. A taktiež nám to 

nedovolilo doteraz počasie. Predpokladám, že termín ukončenia bude 30. 07. 2020 (materiál je 

zakúpený, s výkopom by sa malo začať štvrtok 02. 07. 2020. Zváračka na PVC a zvárač sú 

zabezpečené.  

• V septembri by som chcel realizovať zvýšenie výdatnosti prameňov. Tam je malý náklad (4 hod. 

bager). Finančne by sme to mali zvládnuť (cca do 300-400 EUR). S vodou stojíme dobre, spotreba 

je 45 m3 /deň a výdatnosť je pravidelne nad 100 m3/deň. 

2. Chcel by som sa ospravedlniť nášmu poslancovi Štefanovi Dzurovi, že sme neposkytli finančnú 

výpomoc, o ktorú nás požiadal cirkevný výbor, ale boli už zazmluvnené činnosti jako to vidno z 

prednesenej rozpracovanosti a sám neviem jako to bude vyzerať s podielovými daňami do konca 

roka. Štát navrhuje štátne pôžičky, ale zadlžovať obec by som nechcel!  

3. Chcel by som Vás informovať o Plánovaných aktivitách do konca roka 2020: 



• Do konca roka musíme preinvestovať dotáciu od SPP 6 000 EUR, ktoré sú určené na realizáciu 

obecného amfiteátra v priestore pri detskom ihrisku a altánku – finančné prostriedky sú už na účte.  

• Máme schválených na tento rok z enviro fondu 40 000 EUR na prečerpávaciu stanicu popod 

Výravku a napojenie sa na potrubie ústiace na ČOV-ku. Tieto peniaze tak isto musíme vyčerpať do 

konca roka, ináč prepadnú. Remopel by mal začať s prácami začiatkom októbra. Tieto dve akcie sú 

finančne podložené dotáciami.  

• Podali sme žiadosť (vyšla výzva) na zavedeie kamerového systému obce (15 000 EUR). Kamery 

chceme umiestniť na kritické miesta (aj mimo obec, je to bezdrôtový systém), aby sa zvýšila 

uvedomelosť ľudí a bezpečnost obce.  

4. Navrhujem OZ, aby sa Deň obce Jabloň uskutočnil podľa vývoja situácie ohľadom šírenia 

koronavírusu a finančnej situácie.  

 

Michal Kocka: 

1. Navrhujem OZ, aby sa zaviazal prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy ohlásiť termín a druh 

chemického postreku, ktorý má byť aplikovaný, a upraviť ochrannú vzdialenosť pri tomto postreku, 

pretože zasahuje aj do záhrad niektorých občanov. 

 

B/ schvaľuje 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrhovú komisiu 

4. Plán činnosti na  I. a  II. Q 2020 

5. Realizáciu AMFITEÁTRA vo výške 6 000,00 EUR z dotácie z Municipality – SPP 

6. Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

7. Individuálnu výročnú správu obce Jabloň za rok 2019 

8. VZN č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce 

9. Preplatenie dovolenky starostovi obce – 15 dní. 

 

C/ vyhlasuje 

1. Výberové  konanie na pozíciu Hlavný kontrolór, kde je potrebné do 31. 07. 2020  do 15.00 hod. 

zaslať alebo osobne doručiť prihlášku na obecný úrad Jabloň, Jabloň 75, 06713 Rokytov pri 

Humennom v zalepenej obálke, označenej 

,,Voľba hlavného kontrolóra Obce JABLOŇ – neotvárať“ 

 



 

D/ určuje 

1. Deň konania voľby hlavného kontrolóra na 14. 08. 2020 

 

E/ nedoporučuje 

1. uskutočnenie Dňa obce pre pandemickú situáciu  

 

 

 

 

 

 

JABLOŇ/ 26.06.2020                                                Vladimír Koscelnik, starosta obce 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


