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Obec Bobrovník 

 

     Z Á P I S N I C A  

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník,  

konaného dňa 30.11.2022 v zasadačke OcÚ Bobrovník 

  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu podľa pozvánky:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľa 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2023 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024,2025 a stanovisko 

hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

7. Výročná správa, audit 

8. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce  

9. VZN č.5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

10. Vecné bremeno na zahustenie TS Hliník – Liptovská Sielnica – zmluva o budúcej 

zmluve 

11. Žiadosť na odkúpenie pozemku – p. Bukovinská 

12. Rôzne 

13. Záver           

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Jana Bažíková. Na začiatku rokovania privítala 

prítomných poslancov OZ a skonštatovala, že rokovania sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina  

poslancov OZ, a preto je uznášania schopné.  

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľa 

 

Starostka obce určila v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva za 

zapisovateľku Michaelu Gežíkovú  a za overovateľa zápisnice Dášu Ondrejechovú. Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice. 
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3. Schválenie programu 

 

Poslancom bola doručená pozvánka s návrhom programu, ktorý bol zároveň riadne zverejnený 

23.11.2022 a zvesený bol v deň konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  Poslanci počtom 

hlasov 5 schválili návrh programu. Starostka informovala poslancov o návrhu na doplnenie 

programu o zmenu výšky odmeny poslancov, ktorý prišiel e-mailom od poslanca Slavomíra 

Macha dňa 25.11.2022.  Starostka navrhuje doplniť bod programu: Zásady odmeňovania 

poslancov OZ - zmena. Poslanci počtom hlasov 5 schválili doplnenie schváleného programu 

o uvedený bod. Zasadnutie OZ sa riadilo takto schváleným programom. 

 

4. Kontrola  plnenia uznesení 

 

Starostka obce informovala prítomných, že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení 

predchádzajúceho obecného zastupiteľstva sa plnia, resp. boli splnené. Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 23.11.2022. 

 

5. Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

 

Poslancom bol návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023 poslaný mailom na 

preštudovanie, zároveň bol v zmysle zákona zverejnený pred rokovaním OZ na 15 dní na 

úradnej tabuli a web sídle obce. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník  prerokovalo návrh plánu KČ spracovaný v súlade s § 

18f), ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.p. a: 

a) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník  na I. polrok 

2023 

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu. 

 

 

6. Návrh Rozpočtu na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024-2025, stanovisko 

Hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2023 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo doručené poslancom spolu s materiálmi na rokovanie OZ. 

V stanovisku sa uvádza, že návrh rozpočtu je pripravený v súlade so zákonom, je zostavený 

ako vyrovnaný a doporučuje poslancom schváliť finančný rozpočet obce na rok 2023 bez 

výhrad a roky 2024 - 2025 vziať na vedomie.  

Starostka oboznámila poslancov s investičnými zámermi. V rozpočte počíta s investíciami do 

úpravy cesty v časti Tvarožná, ktorá je v havarijnom stave a hrozí, že sa stane neprejazdnou 

(stavebné práce, osadenie rúr, štrk, asfaltová drť, následné spevnenie). Počíta sa s doplatkom 

pre zodpovednú osobu, ktorá robí zmeny a doplnky územného plánu, ďalej na opravu 

miestnych komunikácií (realizácia a príprava podkladu pri bočnom vjazde časť Hliník, 

preasfaltovanie neprejazdných častí pri vjazde časť Bobrovník). Uvedené obec zrealizuje podľa 

toho, aká veľká investícia bude potrebná na vynaloženie opravy cesty na Tvarožnej. Ďalšou 

investíciou je rozšírenie verejného osvetlenia, na základe požiadaviek od občanov. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2023.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 a berie na vedomie rozpočet obce 

na roky 2024-2025. 

 

 

7. Výročná správa, audit 

 

Starostka informovala poslancov o vykonaní auditu o overení účtovnej závierky za rok 2021, 

ktorý nariaďuje § 16, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a overenia výročnej správy Obce Bobrovník za rok 2021. 

Audit vykonala Ing. Mária Huštáková, Licencia SKAU, Ev.č.0770, Bernolákova 41, 974 05 

Banská Bystrica. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník berie na vedomie správu o vykonaní auditu 

a spracovaní výročnej správy. 

 

8.  Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce za roky 2021-2022  

 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom obecného úradu, 

v súvislosti s ukončením minulého funkčného obdobia,  žiadosť na preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky za roky 2021-2022, úhrnom 55 dní dovolenky, ktorú si z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti nemohla vyčerpať. Žiadosť bola podaná v súlade s § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v z.n.p..  

Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky v rozsahu podľa žiadosti. 

 

9. VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad 

 

Návrh VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.11.2022. Návrh VZN bol zmenený 

v časti čl.9 – správca dane určuje, že daň v úhrade do sumy 3,- €, sa nebude vyrubovať.  V časti 

poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad čl.24 sa zvyšujú poplatky za odvoz 

odpadu, nakoľko sa zvyšujú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a obec zo zákona nemôže 

doplácať na zvýšené náklady na likvidáciu odpadov. Za uvedenú službu sú občania povinní 

hradiť náklady v plnej výške. V návrhu VZN je navrhnuté zvýšenie poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad na 0,068 € na osobu/kalendárny deň, t.j., 24,85 € za osobu na 

kalendárny rok. 

K návrhu bola doručená písomná pripomienka od Petra Čuboňa, ktorý navrhuje zvýšenie 

sadzby dane za stavebné pozemky z 1,25 % na 2,5 %. v čl.4 návrhu VZN. Starostka obce 

oboznámila poslancov so sadzbami dane za stavebné pozemky v okolitých obciach, pričom 

Bobrovník má najvyššiu sadzbu dane za stavebné pozemky.  

Podľa § 6 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení sme prejednali uvedenú pripomienku na 

pracovnej komisii obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2022. Pripomienka bola poslancami 

zamietnutá. Keďže jeden poslanec nebol prítomný, tak starostka obce dala znova hlasovať 



4 
 

o pripomienke od p. Čuboňa. Návrh na zvýšenie sadzby dane za stavebné pozemky bol 

zamietnutý všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

Od poslanca Mgr. Zdenka Zbaviteľa bol podaný návrh na zvýšenie sumy dane, ktorá sa uhrádza 

naraz, bez splátok, (článok 8, bod 2 návrhu VZN)  zo 700,- €  na 1000,- €. Nad uvedenú sumu 

je možné dane platiť v štyroch rovnakých splátkach. Podľa § 6 zákona 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení sme prejednali uvedenú pripomienku na pracovnej komisii obecného 

zastupiteľstva dňa 25.11.2022. Pripomienka bola poslancami prijatá. Keďže jeden poslanec 

nebol prítomný, tak starostka obce dala znova hlasovať o pripomienke. 

Návrh na zvýšenie sumy vyrubenej dane uhrádzanej jednou sumou na sumu 1 000,- € bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom všetkými hlasmi prítomných. 

 

Poslanci hlasovali o pripomienkach samostatne: 

a) Návrh na zvýšenie sadzby dane zo stavebných pozemkov z 1,25% na 2,5 %.  

Poslanci hlasovali o zvýšení sadzby dane zo stavebných pozemkov na 2,5 % – návrh na 

zvýšenie sadzby bol zamietnutý všetkými hlasmi prítomných. 

b) Návrh na zvýšenie vyrubenej dane, ktorá sa v zmysle čl. 8, ods. 2 návrhu VZN č. 5/2022 

bude uhrádzať naraz,  zo 700,- € na 1 000,- €. 

Poslanci hlasovali o zvýšení sumy vyrubenej dane na 1 000,- €, ktorá sa bude uhrádzať naraz.  

Návrh na zvýšenie sumy prešiel všetkými hlasmi prítomných poslancov.  

 

Starostka dala hlasovať o zverejnenom návrhu VZN č. 5/2022 doplnenom o schválenú 

pripomienku zvýšenia sumy dane na úhradu na 1 000,- €. 

Hlasovanie poslancov k VZN č.5/2022  

       c) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník sa uznieslo na VZN č.5/2022 všetkými hlasmi 

prítomných, pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných 

poslancov. Schválené VZN č. 5/2022 bude vyvesené na dobu 15 dní a účinnosť nadobudne 

1.1.2023. 

 

10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi SSD a Obcou Bobrovník 

- zahustenie TS Hliník – Liptovská Sielnica  

Na základe zmluvy zo dňa 4.3.2022 ( zverejnená dňa 5.4.2022) o združení investícií do 

inžinierskych sietí v lokalite obce Bobrovník – časť Hliník uzatvorenej v zmysle §51 

Občianskeho zákonníka, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2021 

uznesením 41/16-12-2021, je plánované rozšírenie VN vedenia pre nové lokality Rezortu 

rekreačných chalúp Hliník I a Hliník II.  

Starostka obce oboznámila poslancov, že na obec prišla Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na parcele č. KN-E 1-146/501, LV č.309 (vlastník Obec Bobrovník) pre VN 

vedenie elektrickej energie do katastra Liptovskej Sielnice, lokalita podľa zmluvy RRCH 

Hliník I a Hliník II. SSD žiada zriadiť vecné bremeno bezodplatne. 

Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude zaslaná naspäť žiadateľovi 

Stredoslovenská distribučná a.s., vzhľadom na to, že podľa §11 ods.9 zákona č. 251/2012 

o energetike má vlastník nehnuteľnosti nárok na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie 
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vecného bremena. Bezodplatnosť neumožňuje ani zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v z.n.p.. 

Po zaslaní nového návrhu zmluvy sa bude s tým obecné zastupiteľstvo zaoberať znovu. 

 

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Bukovinská 

Vzhľadom na zmenu zloženia obecného zastupiteľstva je k uvedenej žiadosti potrebné zvolať 

pracovné stretnutie všetkých poslancov a posúdenie danej žiadosti priamo v teréne. Starostka 

navrhla termín v priebehu decembra 2022. 

 

12. Návrh na zmenu výšky odmeny pre poslancov 

Na základe písomného návrhu od poslanca Slavomíra Macha, doručeného dňa 25.11.2022 na 

zvýšenie odmeny poslancov na 20,- € za jednu účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

starostka predložila prítomným poslancom návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník. Poslanci sa v diskusii vyjadrili k uvedenému návrhu 

a hlasovaním schválili zvýšenie odmeny poslanca za účasť na zasadnutí OZ na 20,- €. 

 

13. Rôzne 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o zabezpečení služby údržby miestnych 

komunikácií počas zimnej sezóny spoločnosťou Agronova. 

Starostka informovala poslancov, že v deň konania zasadnutia OZ bola na Krajskom súde 

v Žiline, lebo obec zažaloval p.Peter Čuboň – žaloba bola zamietnutá. O podrobnostiach spisu 

budú poslanci informovaní po doručení uznesenia zo súdu. 

14. Záver 

Na záver rokovania starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila.  

 

 

 

Mgr. Jana Bažíková 

                 starostka obce 

 

 

Overovateľ:  

Dáša Ondrejechová                                   ..................................  

  

Zapísala:  

Michaela Gežíková                                     .................................. 

 

 

V Bobrovníku, 30.11.2022 
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UZNESENIA 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 30.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bobrovník prijíma nasledovné uznesenia 

 

Uznesenie č. 1/30-11-2022 

K bodu: Určenie zapisovateľky a overovateľa 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa §11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva berie na 

vedomie  určenie zapisovateľky – Michaela Gežíková a overovateľa zápisnice – Dáša 

Ondrejechová. 

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 2/30-11-2022 

K bodu: Schválenie programu rokovania 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa §12, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

a) schvaľuje program rokovania tak, ako bol zverejnený na pozvánke  

b) schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod: „Návrh na zmenu odmeny poslanca 

za účasť na zasadnutí OZ“.  

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 3/30-11-2022 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa §11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva 28/23-11-2022 až 36/23-11-2022. 

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      
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        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 4/30-11-2022 

K bodu: Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2023 spracovaný v súlade s § 18f), ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a: 

a) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bobrovník na 1.polrok 

2023 

b) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu. 

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 5/30-11-2022  

K bodu: Návrh Rozpočtu na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024-2025, stanovisko 

hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2023 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník podľa § 11, ods. 4, písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.: 

a) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Bobrovník  

na rok 2023 spracované v súlade s § 18 f, ods.1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

obecnom zriadení v z.n.p.. 

b) schvaľuje rozpočet  obce na rok 2023 

c) berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2024 -2025 

      d) schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 6 000,- € na 

opravu miestnych komunikácií  (realizácia a príprava podkladu pri bočnom vjazde časť Hliník, 

preasfaltovanie neprejazdných častí pri vjazde časť Bobrovník)  

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

Uznesenie č. 6/30-11-2022 
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K bodu:  Výročná správa, audit 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník v súlade s § 9, ods. 4 a § 11, ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia 

účtovnej závierky a výročnej správy Obce Bobrovník za rok 2021. 

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

Uznesenie č.7/30-11-2022 

K bodu:  Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostky obce za roky 2021-

2022  

Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schvaľuje v súlade § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce úhrnom za 55 dní za roky funkčného 

obdobia 2021 -2022.   

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8/30-11-2022 

K bodu: VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad 

a) obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schvaľuje zachovanie sadzby dane za stavebné 

pozemky stanovenej vo zverejnenom návrhu VZN č. 5/2022 na 1,25  %.  

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 
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b)  Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník schvaľuje zvýšenie vyrubenej dane, ktorá sa 

v zmysle čl. 8, ods. 2 návrhu VZN č. 5/2022 bude uhrádzať naraz na 1 000,- €. 

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 

c ) Obecné zastupiteľstvo Obce Bobrovník sa v zmysle § 4 ods. 3 písm. m.) a § 11 písm. a.) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s § 18 ods. 2 uznáša na 

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad, so zapracovanou pripomienkou od poslanca Mgr. Zdenka Zbaviteľa, pričom 

bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.  

 

Za:   Mgr. Zdenko Zbaviteľ, Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

        Miroslav Trnovec                  

Proti:      0     Zdržal sa: 0       

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

Uznesenie č. 9/30-11-2022  

K bodu: Návrh na zmenu výšky odmeny pre poslancov 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zmenu výšky odmeny  pre poslancov na 20,- € za 

jednu účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Za:   Dáša Ondrejechová, Slavomír Mach, Kvetoslava Mináriková,      

                          

Proti: Miroslav Trnovec, Mgr. Zdenko Zbaviteľ             Zdržal sa: 0       

 

 

V Bobrovníku, podpísané dňa : 30.11.2022                               Mgr. Jana Bažíková, starostka 

 

 

 


