OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
28.02.2020 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
28.02.2020 na Obecnom úrade v Rabčiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: viď pozvánka na zasadnutie OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Slovík, ktorý privítal
prítomných poslancov (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga
Chromeková, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) p. riaditeľku
ZŠ s MŠ Rabčice PaedDr. Vieru Balákovú, p. Petra Vonsa za firmu Support Q, Námestovo a
občanov z obce. Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj kontrolór obce p. Mordelová Ľudmila.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo osem
poslancov z celkového počtu deväť. Ospravedlnil sa: Ľubomír Bublák.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ogurek Karol, Ing. Mordel Jozef
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ondrej Kubík, Oľga Chromeková.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík, Oľga Chromeková
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Ogurek Karol, Ing. Mordel Jozef
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol daný
návrh na jeho zmenu s tým, že starosta obce oslovil prítomných občanov obce, či chcú byť
uprednostnení alebo či chcú byť na celom zasadnutí OZ a ich pripomienky a dotazy budú
prejednávané na konci v rôznom. Nakoľko požadovali, aby boli zaradení čo najskôr, došlo
k zmene programu zasadnutia OZ a bod č. 12 v zmysle pozvánky bol zaradený ako bod č. 4
programu zasadnutia OZ. Ďalej starosta navrhol zaradiť do programu bod č. 15. – Zmena
rozpočtu, z dôvodu, že tento bod programu sme zabudli zaradiť do programu rokovania.
Poslanci schválili zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci hlasovali
nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že bod č. 12 programu
OZ sa presunie na bod č. 4 a bod č. 15 bude nový bod – Zmena rozpočtu obce. Ostatné body
rokovania sa tak posunu v poradí.
– Pripomienky a dotazy občanov . V tomto bode boli vyzvaní prítomní občania, aby
predniesli svoje požiadavky a pripomienky.
p. Kolčák Jaroslav, st. – sa dotazoval na čističku odpadových vôd pri 10 b.j. súp. č. 207,
lebo majú stále problém s odpadmi. Bolo mu odpovedané, že tam bola čistička odpadových
vôd a že ju nájomníci pokazili, ak sa dá nová, bude vyžadovať, aby bola určená jedna

zodpovedná osoba, ktorá ju bude mať na starosti, aby nedošlo k jej poškodeniu. Je dôležité,
aby nájomníci bytového domu zodpovednejšie pristupovali k hádzaniu rôzneho odpadu do
žumpy, lebo sa tým upchá a čistička sa znova pokazí. Nie je možné hádzať do odpadu
pampersky, potraviny vo väčšom balení a pod. Takýto odpad patrí do kontajnérov na to
určených.
Ďalej požadoval obec, aby dala vyrobiť tabuľku s nápysom vyhradené parkovisko a aby ho
obec umiestnila pred vstupom na parkovisko pred bytovým domom, lebo sa im stáva, že tam
dlhodobo parkujú cudzí občania.
Taktiež požadoval, aby mu prišiel p. Pilátik opraviť platničku na elektrickom sporáku, lebo už
cca mesiac mu nefunguje a chodí variť do syna.
Je potrebné opraviť lapače na bytovom dome aj odkvapove rýne, lebo sú vykrútené a pri
silnejšom ďaždi sa voda leje po fasade budovy, čím sa ničí.
p. Fider Ján – mal dotaz či by sa nedala utepliť celá bytovka.
Ďalej sa pýtal, že jeho dcére obec vymenila bojler ale má len 80 l čo je malý pre 4 člennú
rodinu. Starosta odpovedal, že v tom čase nemal predajca väčší, neskôr sa vymení za 120 l,
za taký aký bol predtým.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie pripomienky a dotazy občanov obce – p. Kolčáka Jaroslava st., Fidera
Jána.
K bodu č. 4 – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku E-KN 5638/5 a 5628/2
V tomto bode programu bola riešená žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, ktorý sa
nachádza v blízkosti rodinného domu p. Bubláka Františka a teraz zistil, že nemá prístup na
svoj pozemok z hlavnej cesty, lebo obec tam vyporadúvala obecnú cestu. Bolo mu
doporučené, aby dal vypracovať geometrický plán a presne vyčleniť parcely, ktoré budú
predmetom predaja ako aj vypracovať znalecký posudok na uvedený pozemok. Až potom
bude možné schváliť zámer predaja pozemku. Všetky náklady s prevodom pozemku znáša
kupujúci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ doporučuje záujemcovi Františkovi Bublákovi, o kúpu časti pozemku parc. č. E-KN
5638/5 a parc.č. E-KN č. 5628/2 evidovaných na LV č. 911 na Obec Rabčice, aby dal
vypracovať geometrický plán na dohodnutú výmeru a potom na základe geometrického
plánu, ako aj odhadu stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku obec schváli zámer predaja
novovytvorených pozemkov.
K bodu č. 5 - Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva. V tomto bode programu neboli kontrolované žiadne uznesenia ,
nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli prijaté.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie informáciu, že na minulom zasadnutí neboli prijaté žiadne odporúčania.
K bodu č. 6 – Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie za rok
2019. V tomto bode programu bola predsedom finančnej komisie prečítaná správa
inventarizačnej komisie, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie za rok 2019.

K bodu č. 7 – Schválenie obecnej kroniky za rok 2018. V tomto bode programu bola
zaslaná poslancom obecná kronika za rok 2018, ktorú poslanci schválili.
Bola pripomienka od poslanca Ondreja Kubíka, že bol zaslaný zlý link na kroniku, lebo sa
vôbec nedala otvoriť a prečítať.
Poslanci napriek tomu kroniku obce schválili a hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kroniku obce za rok 2018.
K bodu č. 8 – Delimitácia pozemku pod budovou starého kultúrneho domu a jeho
vysporiadanie. V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov, že sme zistili, že
nám kataster nezapísal pozemok pod budovou, tak ako sme požadovali, tak sme zistili, že
máme podať žiadosť na k.ú. Námestovo ohľadom delimitácie a vtedy nám pozemok zapíšu na
obec Rabčice. Doteraz je pozemok, resp. jeho časť zapísaná na ČSŠ – MNV a je v správe
Slov. poz. Fondu. Poslanci schválili podanie žiadosti ohľadom delimitácie pod budovou KD
a hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje podanie žiadosti o delimitáciu pozemku na parc.č. E-KN č. 71225/2 o výmere
485 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 3448 na pod B1 na ČSČ – Miestny
národný výbor v správe SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava 11 v podiele 1/1-ina
účastín. Budova kultúrneho domu bola podľa evidencie obce Rabčice postavená v roku 1971.
K bodu č. 9 – Prejednanie žiadosti o prenájom starého kultúrneho domu. V tomto
bode programu starosta predniesol žiadosť Dušana Briliaka, ktorý svoju žiadosť vzal späť
a kázal ju brať za bezpredmetnú. Ďalšia žiadosť o prenájom KD bola od Support Q,
Námestovo, Peter Vons.
p. Peter Vons sa vyjadril, že nejaký veľký význam tá budova pre neho nemá, ak ju obec
prenajme, on ju zrekonštruuje, aby tam mohol niečo robiť ale najradšej by bol, keby ju kúpil
čím skôr. Po krátkej diskusii poslanci odsúhlasili schváliť zámer predaja kultúrneho domu,
nakoľko obec nemá financie na jeho údržbu a rekonštrukciu. Bolo doporučené, že všetky
náklady súvisiace s prevodom a predajom bude znášať kupujúci.
Zámer predaja budovy starého kultúrneho domu bol poslancami schválený a hlasovali
nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Jozef Halka)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Zámer predaja budovy starého kultúrneho domu súp.č. 159 s prísl.
postavenom na pozemku parc.č. 3113, k.ú Rabčice, bez pozemku, evidovaného na LV 630,
k.ú. obce Rabčice z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a odst 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.

Na budovu starého kultúrneho domu súp. č. 159 s prísl. v k.ú. Rabčie je vypracovaný
znalecký posudok č. 13/2020 znalcom Ing Jánom Kaderom, na základe objednávky č.
13/2020 zo dňa 14.01.2020 s určením všeobecnej hodnoty v sume 124.000,- Eur.
O zámere predaja budovy starého kultúrneho domu súp.č. 159 s prísl. (pozemok pod stavbou
nie je vo vlastníctve obce) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov rozhodlo obecné
zastupiteľstvo dňa 28.02.2020. Dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.e/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sú v tom, že budova
starého kultúrneho domu súp.č. 159 je v zlom technickom stave a vyžaduje si okamžité
rozsiahle investície do rekonštrukcie a opravy. Na rekonštrukciu a opravy uvedenej budovy
obec Rabčice nemá finančné prostriedky.
Záujemcom o odkúpenie uvedenej budovy je obchodná spoločnosť Support Q a.s. so sídlom
Námestovo 1088, IČO 45 606 471 zastúpená predsedom predstavenstva Petrom Vonsom,
ktorá sa zaviazala znášať všetky náklady spojené s prevodom vyššie uvedenej budovy.
O kúpu budovy starého kultúrneho domu súp.č. 159 s prísl., bez pozemku, k.ú. Rabčice
neprejavili záujem iné osoby a bez uplatnenia postupu podľa § 9a ods 8 písm.e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov by sa tento majetok mohol
stať v blízkej budúcnosti nepredajným.
K bodu č. 10 – Predaj pozemku č. par. C-KN 1000/12 – Boldovjak Jozef
V tomto bode programu bol poslancami schválený zámer na predaj parcely C-KN 1000/12
ktorá bola vytvorená GP, je na ňu vypracovaný znalecký posudok a následne bude schválený
predaj po predložení kúpnej zmluvy na schválenie. Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku v k.ú. obce Rabčice novovzniknutej parcely C-KN
par.č. 1000/12 ostatné plochy o výmere 400m2 vzniknutej z E-KN parc.č. 5631/5, ako diel 1 o
výmere 140 m2 a z E-KN parc.č. 5638/7 ako diel 2 o výmere 260 m2 na základe GP č.
46193537-272/2019 - pre kupujúceho Jozef Boldovjak, Rabčice č. 24 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Všeobecná hodnota pozemku na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 139/2019
znalcom Ing. Jánom Žochňákom, Námestovo je 4990,- Eur.
Všetky náklady s prevodom pozemku znáša kupujúci.
O zámere predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.02.2020 trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm.e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sú, že žiadateľ má uvedenú
parcelu C-KN č. 1000/12, ostatné plochy o výmere 400 m, v blízkosti svojich
pozemkov, ktorými vedie vodovodné potrubie. Obci je tento pozemok neprístupný a je
v blízkosti vodného toku, kde je veľmi ťažké vysporiadať iné časti pozemku. Žiadateľ
plánuje pozemok udržiavať spoločne so svojimi, a tak chce obec zosúladiť skutkový s
stav s právnym stavom. Na uvedený pozemok nemá obec iných záujemcov o odkúpenie.
K bodu č. 11 – Prehodnotenie smeru trasy obecnej cesty na Nižnom konci okolo
Kormana Jozefa ml.

V tomto bode programu starosta navrhoval poslancom odsúhlasiť smer trasy obecnej cesty na
nižnom konci okolo Kormana Jozefa ml.. Vedú tam súčasne dve cesty a jedna by sa dala
zamerať a vlastníci súhlasia , aby bola vysporiadaná na obec. Poslanci rozhodli, aby sa smer
trasy obecnej cesty napojil a existujúci stav – na starú cestu. Tak sa nechá vypracovať
geometrický plán a následne sa urobia všetky kroky na zápis obecnej cesty.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ Schvaľuje, po dohode s vlastníkmi pozemku, smer trasy obecnej cesty na Nižnom konci
okolo Kormana Jozefa ml. tak, aby sa napojila na existujúcu cestu, ktorá tam reálne existuje.
Na základe tohto rozhodnutia sa dá vypracovať geometrický plán a následne sa bude cesta
prekladať do majetku obce.
K bodu č. 12 – Schválenie kúpnej zmluvy na obecnú cestu – Končiny.
V tomto bode programu boli poslanci informovaní o ktorú cestu ide, ale nemohli pristúpiť
k jej schváleniu KZ nakoľko nebola predložená, nestihli nám ju pripraviť. Bude predložená na
budúcom zasadnutí OZ.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ odporúča dať vypracovať kúpnu zmluvu na obecnú cestu – Končiny – Ogurek E.
K bodu č. 13 – Informácia o prenájme priestorov pre Slovenskú poštu v novom
Kultúrnom dome.
V tomto bode programu bola podaná informácia, že si so Slovenskou poštou dopisujeme, je
potrebné si dohodnúť termín stretnutia a doriešiť podrobnosti a pripraviť nájomnú zmluvu na
podpis.
K bodu č. 14 – Prejednanie existencie budovy starého obecného úradu. V tomto bode
programu sa poslanci rozdiskutovali o existencii budovy starého obecného úradu, kde niektorí
boli na zbúranie, iní za predaj, nakoľko nemáme záujemcov ani o prenájom ani predaj tejto
budovy. Peter Vons sa vyjadril, že by to pomohol zbúrať, upravil by centrum v obci, aby
konečne ten náš stred obce vypadal, lebo je to stará budova, ktorá mokne, vlhne a špatí tu
v centre. Povedal, že nám ponúka pomocnú ruku aj peniaze a my sme ich teraz zahodili do
koša, lebo sme nerozhodli o budúcnosti tejto budovy. Za týždeń, dva alebo aj viac už nebude
taký ústretový a neponúkne nám pomoc. Tento bod programu sa bude riešiť neskoršie, až po
vysťahovaní a presťahovaní pošty, ktorá tam zatiaľ stále má svoje priestory a je potrebná pre
našu obec, našich občanov. Po krátkej a búrlivej rozprave sa tento bod programu ukončil
a všetko sa bude odvíjať od vysťahovania pošty.
K bodu č. 15 – Zmena rozpočtu obce.
V tomto bode programu bola predložená poslancom zmena rozpočtu obce aj s vysvetlením.
Poslanci navrhovanú zmenu schválili a hlasovali nasledovne.
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2020 vrátane ZŠ s MŠ

Rabčice, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
1721808,00 € (+91378,00 €)
z toho: - obec:
1606416,00 € (+87133,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
115392,00 € (+ 4245,00 €)
Celkové výdavky - na sumu:
1721808,00 € (+91378,00 €)
z toho: - obec:
707414,00 € (+ 1604,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1014394,00 € (+89774,00 €)
K bodu č. 16 – Rôzne.
V tomto bode programu starosta povedal poslancom, že hasiči majú nové IVECO, mali by
už byť vybavení k spokojnosti.
Informoval a tom, že TJ v obci končilo a nemá odovzdané doklady. Vysvetlil, že
predchodcu p. Grobarčíka Františka odstavili, ale on napriek všetkému bol ochotný a tú prácu
trénera dorastu, detí a dospelých robil rád.
Peter Vons, informoval, že našiel nového trénera pre mládež, začínajú s prvým tréningom
v sobobu 29.02.2020. Finančne ho podporil. Je potrebné ich podporiť aj z obce. Bolo mu
povedané, že obec vždy podporila futbalistov, bolo im vyplácané cestové, občerstvenie ako aj
platené faktúry za registrácie. Upravovalo a udržiavalo sa ihrisko.
Starosta informoval, že TJ Rabčice má schváleného predsedu, dvoch trénerov a nechápeme
prečo sa činnosť skočila. Je potrebné ich vyzvať, aby sa vyjadrili, či v činnosti chcú
pokračovať, alebo sa bude riešiť niečo iné.
K bodu č. 17 – Diskusia
V diskusii Ondrej Kubík navrhol, aby si obec dala vypracovať štúdiu na úpravu centra
obce, okolia a pod. Vieme, že p. Peter Vons má vypracovanú štúdiu, ale je to len časť, je
potrebné sa trochu zamyslieť nad úpravou okolia a všetko sa postupne dá do poriadku.
Klinovský Milan, tlmočil, že v telocvični máme málo stolov, že sa prenášajú do jedálne.
Bolo by potrebné ich zakúpiť, aby sa stále neprenášali. Bolo mu odpovedané, že keby stoly
boli na mieste bolo by ich dosť , ale sú v miestnosti, kde hrajú stolný tenis a pod.
ZŠ si do ŠJ zakúpi stoly.
Huráková Anna požadovala opraviť miestny rozhlas pri rodinnom dome, lebo nepočuje čo
hlásime. Bolo jej odpovedané, že keď budú chlapi trochu voľnejší tak sa to opraví.
Taktiež pripomenula, že už sa poriešila skorá celá obec, bolo by načase trochu pomôcť aj
Končinám. Popri ceste do Končín položiť rúry, aby sa dalo dobre obchádzať motorovým
vozidlám ako aj autobusu, a aby sa niekedy niečo nestalo. Starosta prisľúbil, že sa to
zrealizuje po dohode s vlastníkmi pozemku.
Jozef Halka sa pýtal, koľko stál projekt na klzisku, čo všetko sa z toho spravilo. Starosta
mu vysvetlil, že ešte tam budú namontované ďalšie 2 svetlá.
Ďalej sa dopytoval, kedy bude vypracovaný znalecký posudok na Kasáreň. Starosta mu
odpovedal, že každú chvíľu by mal byť hotový.
Ing. Jozef Mordel povedal, že by bolo vhodné niečo urobiť pri hlavnej ceste, kde z brehu
zobralo pôdu, je to celé nasiaknuté vodou. Voda sa valí z kopcov cez hlavnú cestu a ten breh
namokne, oslabí sa a teraz upadol, čo je veľmi nebezpečné.
Ondrej Kubík povedal, že je potrebné vyspravovať celý úsek, kde sme prekrývali rúrami
tzv. chodníky popri hlavnej ceste, lebo sú tam diery, stojí tam voda a je to nebezpečné.
Milan Klinovský poďakoval starostovi, že v spolupráci s MV SR už dostali nové IVECO
pre Hasičov a pozval po ukončení zasadnutia OZ poslancov na jeho prehliadku.

Ďalej sa pýtal, či sa nedá opraviť most v Končinách, lebo voda v prípade silných dažďov tečie
cez most. Starosta vysvetlil, že ten most bol opravovaný, lebo bol prepadnutý asfalt.
K bodu číslo 14 - Záver
V závere zasadnutia návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta poďakoval
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.

Zapísala: Marta Chromeková

Overovatelia: Ing. Jozef Mordel, Karol Ogurek

Jozef S l o v í k
starosta obce

