
Prijaté uznesenia za kalendárny rok 2017 

 
Uznesenie č.1 zo dňa 23.01.2017   

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plány prác obidvoch komisií a to športovej – 

kultúrnej a poriadkovej na rok 2017 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 23.01.2017 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva  na rok 2017 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 23.01.2017 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie organizovanie fašiangovej zábavy, ktorá 

bude 11.02.2017 v miestnom kultúrnom dome.  

Rozdelenie úloh je nasledovné: nákup tovaru na výzdobu:  zodpovedná Juhászová 

nákup   surovín na večeru : zodpovedné:  Bačová 

a Terneiová 

výzdoba sály: zodpovední všetci poslanci a členovia 

plagát na zábavu: zodpovedná Katka Szaboóvá 

tombola: predaj mládež a losovanie tomboly zodpovední: 

Lakiová a Juhászová 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 23.01.2017 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie hospodársky výsledok obce za rok 2016. 

  

Uznesenie č. 5 zo dňa 23.01.2017 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie obecnej kosačky. 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 23.01.2017 

 Obecné zastupiteľstvo  berie  na vedomie informáciu o tom,   že areál  „strelnice“  je 

v  dražbe. 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 23.01.2017 

 Obecné zastupiteľstvo  berie  na vedomie informáciu o vytvorení nového pracovného 

miesta podľa § 54 obec zamestná pána Mgr. Miroslava  Kómloa. 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 23.01.2017 

 Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce, na zvolanie stretnutia ohľadom 

verejnej komunikácie.       Termín: 20.02.2017 

  

Uznesenie č. 9 zo dňa 23.01.2017 

 Obecné zastupiteľstvo  berie  na vedomie informáciu o tom že nehnuteľnosť ktorú 

obec kúpila od pani Eleny Kolárovej je finančne vysporiadaná. Finančné prostriedky boli 

uhradené v prospech predávajúcej vo výške  2717 € .  

 

Uznesenie č.10 zo dňa 28.03.2017   

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2017  o podmienkach poskytovanie dotácií 

z prostriedkov obce Paňovce. 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 28.03.2017 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce obecného kontrolóra na    1 polrok 2017.k 

2017. 



 

Uznesenie č. 12 zo dňa 28.03.2017 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vypracovaní Organizačného 

poriadku Obecného úradu Paňovce. 

 

Uznesenie č. 13 zo dňa 28.03.2017 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o smernici na tvorbu a použití 

sociálneho fondu v obci Paňovce. 

  

Uznesenie č. 14 zo dňa 28.03.2017 
 Obecné zastupiteľstvo bolo informované o vytvorení novej posilňovne v areáli 

bývalej MŠ, ktorá je majetkom Reformovanej cirkvi.  

 

Uznesenie č. 15 zo dňa 28.03.2017 
Obecné zastupiteľstvo pri vytvorení posilňovne doporučuje,  ak bude mať obec 

dostatok finančných prostriedkov, môže poskytnúť Občianskemu združeniu „Marek Ujco“  

dotáciu vo výške 1000 – 2000 € v kalendárnom roku 2018.  

 

Uznesenie č. 16 zo dňa 28.03.2017 
 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zakúpenie brožúrky 25 rád....., pre dôchodcov 

v počte 80 ks, cena za jeden kus činí 2,76 € s DPH.  Finančné prostriedky na zakúpenie budú 

použité z účtu 633 006 Poukazy sociálnej výpomoci. 

 

Uznesenie č. 17 zo dňa 28.03.2017 
 Obecné zastupiteľstvo  berie  na vedomie informáciu o zoorganizovaní brigády na 

verejnom cintoríne, brigáda je naplánovaná na 01.04.2017 o 14:00 hod.  

 

Uznesenie č. 18 zo dňa 28.03.2017 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o nedoplatkoch na daniach 

a poplatkoch za psa v obci Paňovce za rok 2016. Výška nedoplatkov činí 377,15 €.  

  

Uznesenie č. 19 zo dňa 28.03.2017 

 Obecné zastupiteľstvo  berie  na vedomie informáciu o tom že sa ruší výzva na 

pozemkové úpravy v obci Paňovce. Bude vyhlásená nová výzva. Žiadosť nie je potrebné 

podávať, pretože obec je zaradená aj do novej výzvy.   

 

Uznesenie č. 20 zo dňa 28.03.2017 

 Obecné zastupiteľstvo  doporučuje  starostke obce informovať   riaditeľku  základnej 

školy v Čečejovciach, že nebude vyhovené žiadosti, ktorú podala   na navýšenie nákladov na 

prevádzku školskej jedálne. Výška nákladov činí 692 € k doteraz vyplácanej sume. Navýšenú 

sumu obec teraz nemôže vyplatiť, v rozpočte ktorý bol schválený 08.12.2017 na rok 2017 nie 

sú tieto prostriedky vyčlenené. Na konci kalendárneho roka,  ak bude mať obec dostatok 

finančných prostriedkov tak sa môže rozpočet upraviť.  Požadovanú sumu, resp. časť sumy 

obec uhradí.   

 

Uznesenie č. 21 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie  rozpočtu v ¼ roku 2017.  

 

 Uznesenie č. 22 zo dňa 01.06.2017 



 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 18 097, 25,-€,. Finančné prostriedky vo 

výške 5000,- € sa použijú na rekonštrukciu DS a 13 097, 25,-€ sa presunú na rezervný fond.    

 

Uznesenie č. 23 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za 

rok 2016.  

 

Uznesenie č. 24 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie správu audítora za rok 2016.  

 

Uznesenie č. 25 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej 

klasifikácie a to:  

Z  položky 633 001  -  500 € na zaplatenie mimoriadneho členského príspevku do Miestnej 

akčnej skupiny Bodva na položku 642 001, v sume 500 €. 

Z  položky 632 001 1000 €  na údržbu verejného osvetlenia na položku 635 004 v sume 300 

€,. 

Z položky KD 633 006 kuchyňa použiť finančné prostriedky  na zavedenie vody z verejného 

vodovodu v sume 200 €,. 

Z položky 637 004  KZ 41 obecné prostriedky použiť na zavedenie vody do ZŠ a OcÚ 

v sume 200 €,.    

 

Uznesenie č. 26 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje akciu „Deň otcov a deň detí“ 

s programom na 10.06.2017 tak, ako je to rozpísané v bode č. 7. 

 

Uznesenie č. 27 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje „akciu Paňovské leto“ s programom 

na 01.07.2017 tak, ako je to rozpísané v bode č. 8. 

 

Uznesenie č. 28 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s uzatvorením zmluvy o zriadení  

vecného bremena v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu v rámci „Čečejovce, Paňovce 

- Seleška vodovod“ na pozemkoch obce Paňovce a za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania.  

 

Uznesenie č. 29 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o piatich veľkých 

zmenách v zákone č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch.    

 

Uznesenie č. 30 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o Pozemkových 

úpravách, ktoré sú zatiaľ nedohľadne odložené.    

  

Uznesenie č.31 zo dňa 01.06.2017   

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje predaj obecnej nehnuteľnosti  podľa 

§ 9a ods.8 písm. e) zákona 138/1991 Z.z. o majetku obcí za cenu 3,40 € za m
2
, s tým že 

náklady za vyhotovenie GP a prepis v katastri nehnuteľností hradí kupujúci. Uznesenie bolo 

prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pre žiadateľa Róberta Juhásza  bytom Paňovce     75.  



 

Uznesenie č. 32 zo dňa 01.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vytvorení nového stavebného 

obvodu „Pod kostolom I“, v   katastrálnom území obce Paňovce.  

 

Uznesenie č. 33 zo dňa 01.06.2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s vyhotovením geometrického plánu na 

parcele č.5070, ktorá sa zápisom do katastra zmení  z  „E“ parcely na „C“ parcelu. Rozloha 

parcely činí 3060 m 
2
. Na parcele by boli štyri stavebné pozemky s prístupnou obecnou 

komunikáciu.  

 

Uznesenie č. 34 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o zasadnutí ZMOS 

na 28. sneme v Bratislave.  

 

Uznesenie č. 35 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie informáciu o podaných 

projektoch podrobnosti sú rozpísané v bode č. 9. 

  

Uznesenie č. 36 zo dňa 01.06.2017 
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce bolo informované o kontrole verejného 

zdravotníctva v dome smútku  a kontrole verejného cintorína. Záznam s kontroly je uložený 

v dokumentoch obce.   

 

Uznesenie č. 37 zo dňa 01.06.2017 
Predseda komisie pre verejný poriadok informoval obecné zastupiteľstvo o priebežnej 

činnosti svojej komisie.  

 

Uznesenie č. 38 zo dňa 01.06.2017 
 Predsedníčka športovej a kultúrnej  komisie  informovala  obecné 

zastupiteľstvo o priebežnej činnosti svojej komisie.  

 

Uznesenie č. 39 zo dňa 01.06.2017 
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce   berie  na vedomie informáciu o zaplatení 

mimoriadneho členského príspevku od každého člena – obce vo výške 500€, ktorý bude 

použitý na uhradenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej 

skupiny Bodva, vypracovanie v rámci výzvy č. 21/PRV/2017 vyhlásenej Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou dňa 02.05.2017. 

 

Uznesenie č. 40 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  poveruje starostku obce, aby sa informovala 

ohľadom zriadenia priečinku na WEB stránke obce pre PPZ Paňovce a Urbariátu Paňovce.  

 

Uznesenie č. 41 zo dňa 01.06.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce   schvaľuje Záverečný účet obce Paňovce 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 42 zo dňa 02.08.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania vo 

výške najmenej  5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov na projekt  „ Oprava 



a údržba hasičskej zbrojnice v Paňovciach“. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly podľa zákona č. 526/2010 Z.z. poskytuje 

ministerstvo vnútra Slovenskej republiky od 01.07.2017.  

 

 Uznesenie č. 43 zo dňa 02.08.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce schvaľuje poskytnúť dotáciu vo výške 1000 €, 

na realizáciu projektu „Paňovský ozdravovací chodník“. 

 

Uznesenie č. 44 zo dňa 02.08.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s nezištnou pomocou poslancov pri 

realizácií projektu „Paňovský ozdravovací chodník“.  

 

Uznesenie č. 45 zo dňa 02.08.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie rozdelenie úloh pri akcii 

„Záver leta 2017“ podľa bodu č. 5.  

 

Uznesenie č. 46 zo dňa 02.08.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce berie na vedomie rozdelenie úloh pri akcii „ Čo 

dala záhrada a čo máme v komore“ podľa bodu č. 6.   

 

Uznesenie č. 47 zo dňa 02.08.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce súhlasí s nezištnou pomocou poslancov pri 

realizácií projektu „Miesto stíšenia v obci Paňovce“.  

  

Uznesenie č. 48 zo dňa 10.10.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje návrh zápisu do obecnej kroniky za 

rok 2016. 

 

Uznesenie č. 49 zo dňa 10.10.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje zmeny a doplnky Zásad pre 

vybavovanie sťažností v podmienkach obce Paňovce.  

 

Uznesenie č. 50 zo dňa 10.10.2017 
 Obecné zastupiteľstvo   berie   na vedomie plnenie rozpočtu za ½ a3/4 štvrťrok roku 

2017.  

 

Uznesenie č. 51 zo dňa 10.10.2017 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej 

klasifikácie a to:  

1. z položky 01/110 637 005 projekty vypracovanie,  na položku 01/110 633 006 Miesto 

stíšenia – 1500 €,  

2. z položky 01/110 633 009 knihy, časopisy, na položku 01/110 637 001 školenia  -  

      100 €,  

3. z položky 01/110 633 004 kosačka, na položku 01/110 637 004 revízie a kontroly HP – 

150 €,  

4. z položky 01/110 633 006 uvítanie detí,  na položku 08/400 DS lavičky – 200 €,  

5. z položky 05/100 637 004 Kosit odvoz odpadu, na položku 05/100 633 006 Kuka 

nádoby – 540 €,  

6. z položky 08/200 633 006 KD kuchyňa,  na položku 08/200  632 001 KD plyn – 200 €,  



7. z položky 01/100 637 027 DVP výrub stromov, na položku 01/100 641 009 CVČ 

príspevok – 120 €,  

8. z položky 09/121 632 004 ZŠ internet, na položku 01/110 632 004 KID internet – 90 €, 

          z položky 08/100 635 006 TJ údržba budovy, na položku 01/110 637 014 nákup     

stravných lístkov – 400 €,  

 

Uznesenie č. 52 zo dňa 10.10.2017 

Obecné zastupiteľstvo   súhlasí   s pomocou vybudovania altánku pre širokú verejnosť 

v obci Paňovce do 30.11.207.   

 

Uznesenie č. 53 zo dňa 10.10.2017 

 Obecné zastupiteľstvo   súhlasí   s programom na akciu Uvítanie detí do života“ 

 

Uznesenie č. 54 zo dňa 10.10.2017 

 Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie informácie o rozpracovaných projektoch 

popísaných v zápisnici v bode č. 7. 

    

Uznesenie č. 55 zo dňa 10.10.2017 

 Obecné zastupiteľstvo   súhlasí   s vyčlenením finančných prostriedkov v roku 2018,  

na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na vybudovanie kanalizácie v obci 

Paňovce.  

 

Uznesenie č. 56 zo dňa 10.10.2017 

 Obecné zastupiteľstvo   súhlasí   s vyčlenením finančných prostriedkov v roku 2018,  

na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na dobudovanie verejného vodovodu 

na ulici Kertáj  a v stavebnom obvode pod Kostolom I. obci Paňovce.  

 

Uznesenie č. 57 zo dňa 10.10.2017 

 Obecné zastupiteľstvo   prerokovalo správu ohľadom zateplenia telocvične v areáli 

TJ. 

   

Uznesenie č. 58 zo dňa 10.10.2017 
 Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie informáciu o priebehu volieb do VÚC .  

 

Uznesenie č. 59 zo dňa 10.10.2017 
 Obecné zastupiteľstvo   súhlasí  s výrubom vysychajúceho stromu na verejnom 

cintoríne.  

Uznesenie č. 60 zo dňa 08.12.2017 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej 

klasifikácie a to:  
Zmeny v 
rozpočte k 
01.12.2017                     

1.  z položky 01/110 625 002 OcÚ VZP -700 na položku 01/110 623 000 OcU ost. ZP  700 

2. z položky 01/110 625 005 OcÚ poist. v nez. -800 na položku 01/110 623 000 OcÚ ost. ZP 800 

3. z položky 01/110 632 001 OcÚ plyn -700 na položku 01/110 611 000 OcU mzdy 700 

4. z položky 09/121 632 001 ZŠ plyn OcÚ -1000 na položku 01/110 611 000 OcÚ mzdy 1000 

5. z položky 09/121 611 000 ZŠ mzdy OcÚ -1600 na položku 01/110 611 000 OcÚ mzdy 1600 

6. z položky 01/110 633 002 OcÚ VT -500 na položku 01/110 611 000 OcÚ mzdy  500 

7. z položky 01/110 633 006 kalendáre -500 na položku 01/110 611 000 OcÚ mzdy 500 



8. z položky 09/121 632 001 ZS elektrina OcU -700 na položku 09/500 611 000 ŠK mzdy 700 

9. z položky 09/111 621 000 MŠ VZP -750 na položku 09/111 623 000 MŠ ost. ZP 750 

 

 

 

Uznesenie č. 61 zo dňa 08.12.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje presun finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtovej klasifikácie, podľa zásad hospodárenia a nakladaním s majetkom obce 

podľa §4 Zásady uvádzajú, že starostka obce má právo nakladať s majetkom obce do  hodnoty 

500 €. Presun finančných prostriedkov do tejto hodnoty je vyčíslený v prílohe č. 1, ktorá je  

súčasťou zápisnice zo dňa 08.12.2017. 

  

Uznesenie č. 62 zo dňa 08.12.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje  VZN č.2/2017 o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

 

Uznesenie č. 63 zo dňa 08.12.2017 
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje VZN č.3/2017 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie č. 64 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo  obce Paňovce   schvaľuje  rozpočet obce na rok 2018 bez 

programovej štruktúry. 

 

Uznesenie č. 65 zo dňa 08.12.2017 
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje  dotáciu na  rok 2018 na činnosť  

a športové aktivity  TJ Družstevník Paňovce  vo výške 5000 €.  

  

Uznesenie č. 66 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje  dotáciu na rok 2018 na činnosť 

aktivity  pre Palatan Paňovce vo výške 700 €. 

 

Uznesenie č.  67 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje  dotáciu na rok 2018 na činnosť 

a aktivity DHZ Paňovce vo výške 2000 €. 

 

Uznesenie č. 68 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje  dotáciu na rok  2018 na činnosť 

a aktivity Black Beast s.r.o Marek Ujco vo výške 1000 €. 

 

Uznesenie č. 69 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  schvaľuje dotáciu na rok 2018 na opravu 

a údržbu majetku  Reformovaného  cirkevného  zboru  vo výške 250 €.   

 

Uznesenie č. 70 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s podpisom zmluvy č. 31/2017 

o zriadení vecného bremena medzi obcou Paňovce a   VVS Košice.      

 

Uznesenie č. 71 zo dňa 08.12.2017 



Predsedníčka športovej a kultúrnej komisie   informovala obecné zastupiteľstvo obce 

Paňovce o celoročnej činnosti komisie.  

 

Uznesenie č. 72 zo dňa 08.12.201 
 Predseda komisie pre verejný poriadok    informoval  obecné zastupiteľstvo obce 

Paňovce o celoročnej činnosti komisie.  

 

Uznesenie č. 73 zo dňa 08.12.2017 
 Starostka obce informovala  obecné zastupiteľstvo obce Paňovce o celoročnej 

činnosti obecného zastupiteľstva za rok 2017. 

 

Uznesenie č. 74 zo dňa 08.12.2017 
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie   na    vedomie    rozdelenie úloh pre 

poslancov na akciu „Silvester“ 2017 

 

Uznesenie č. 75 zo dňa 08.12.2017 
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie   na    vedomie     informáciu o chove 

včiel v agátovom lesíku pri cintoríne.  

 

Uznesenie č. 76 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s prevádzkovým poriadkom posilňovne 

zriadenej  v priestoroch bývalej materskej školy.   

 

Uznesenie č. 77 zo dňa 08.12.2017 
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  berie   na    vedomie     informáciu o novej 

výzve č. 24/PRV/2017 na vypracovanie projektov o pozemkových úpravách. 

  

Uznesenie č. 78 zo dňa 08.12.2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s prípravou Fašiangovej zábavy dňa 

27.01.2017. 

 

Uznesenie č. 79 zo dňa 08.12.2017 
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s vypracovaním projektu Rozšírenie 

kamerového systému v obci Paňovce.  

 

Uznesenie č. 80 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s vypracovaním projektu Bylinky 

a zelenina pre zdravie  v obci Paňovce.  

 

Uznesenie č. 81 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí s vypracovaním projektu Rekonštrukcia 

telocvične na športovom areáli.   

 

Uznesenie č. 82 zo dňa 08.12.2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  súhlasí  že v roku 2018 sa zrekonštruuje rigol  

na Pizondori – horná časť.    

 

 

        Ing. Rozália Juhászová 

         starostka 


