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13. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 11.3.2016. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Martin Ilavský, Anna Kabelíková 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Voľby hlavného kontrolóra Obce Beckov  

5. VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov 

6. Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 – zmena č.1 – úprava rozpočtu 

7. Schválenie zriadenia vecného bremena pre stavbu „Individuálna bytová výstavba 

Beckov, parc. č. 1876/57“ 

8. Vloženie majetku – vodovod v stavebnom obvode pri ihrisku – do majetku TVK, a.s. 

9. Sadzobník služieb Obce Beckov – schválenie 

10. Schválenie Prípravného výboru osláv 200.výročia narodenia J.M. Hurbana 

11. Prenájom pozemku parc.č.481, 482 od Ing. D. Pašku  

12. Prerokovanie pridelenia finančných prostriedkov na opravu šatní OŠK Beckov 

13. Žiadosť o prenájom obecného pozemku pri Kostole Františkánov parc.č.682/1 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, na začiatku 

prítomných 6 poslancov (neskôr 7), konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Jána Macejku a p. Ľuboša Hajdúška, za 

overovateľov zápisnice p. Daniela Hladkého a p. Petra Žovinca. Za zapisovateľku určil p. A. 

Benkovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

Starosta obce ďalej predložil program zasadnutia podľa pozvánky. O návrhu programu dal 

hlasovať. Všetci 6 poslanci boli za. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola uznesení zo zasadnutia konaného 15.1.2016 – previedol Ing. Jaroslav Martiš, k 

uzneseniam neboli žiadne pripomienky, uznesenie č.139/2016/b je v platnosti. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného 15.1.2016 bez 

pripomienok.  
 

K bodu 4.: 

Voľby hlavného kontrolóra Obce Beckov – starosta obce privítal p. Zdenku Krasňanskú, ktorá 

si podala prihlášku. Ospravedlnil ďalších dvoch uchádzačov, z ktorých jedna sa voľby vzdala 

z dôvodu rozporu s jej zamestnaním a ďalší z prihlásených uchádzačov sa e-mailom 

ospravedlnil z dôvodu ochorenia. Starosta obce uviedol, že je možné hlasovať vo voľbách 
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tajným alebo verejným hlasovaním. Dal hlasovať za tajné hlasovanie: 0 za, 0 sa zdržalo, 7 

proti. Dal ďalej hlasovať o verejnom hlasovaní: 7 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo verejné hlasovanie. Ďalej starosta obce predložil  návrh na zloženie 

mandátovej komisie, ktorá pri verejnom hlasovaní bude sčítavať hlasy. Navrhol p. Ernesta 

Benka a Ing. Jaroslava Martiša. 7 poslancov za, 0 sa zdržalo, 0 proti.  Starosta obce predložil 

zastupiteľstvu  zápisnicu z otvárania obálok za prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva 

dňa 8.3.2016, písomne, priložená k zápisnici. Starosta obce konštatoval, že dvaja uchádzači p. 

Zdenka Krasňanská, bytom Beckov č.199 a Mgr. Dušan Malko, Partizánska 8, Trenčianske 

Teplice, splnili podmienky a sú zaradení do voľby hlavného kontrolóra. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo informáciu z otvárania obálok na vedomie. Starosta obce dal slovo p. 

Zdenke Krasňanskej a zároveň požiadal poslancov o otázky. Po ukončení rozpravy 

mandátová komisia overila, že bolo prítomných 7 poslancov s platným hlasovacím právom 

a dalo hlasovať za jednotlivých kandidátov. Za p. Zdenku Krasňanskú hlasovalo 7 poslancov 

za, 0 sa zdržalo, 0 bolo proti. Za p. Mgr. Dušana Malka 0 za, 0 sa zdržalo, 7 proti. Starosta 

obce konštatoval, že za hlavného kontrolóra obce bola na ďalšie volebné obdobie zvolená p. 

Zdenka Krasňanská, bytom Beckov č.199. Zápisnica o priebehu voľby hlavného kontrolóra 

a hlasovanie poslancov vo veci priložené k zápisnici.  

 

K bodu 5.: 

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov – starosta obce informoval 

poslancov o proteste prokurátora proti VZN č. 4/2009 o určení miesta a času zápisu detí na 

plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Beckov, o ktorom musí obecné zastupiteľstvo v zmysle § 25 ods.2 zákona č. 153/2001 Z. z. 

o prokuratúre rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie protest prokurátora č. Pd 14/16/3304 zo dňa 5.2.2016, ktoré bolo obci doručené 

16.2.2016, proti ustanoveniam VZN obce Beckov č.4/2009 o určení miesta a času zápisu detí 

na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Beckov. Obecné zastupiteľstvo vzhľadom na nesúlad predmetného VZN so zákonom 

vyhovelo protestu prokurátora a zrušilo uznesenie č. 492/2009 zo dňa 11.12.2009, ktorým 

bolo schválené VZN obce Beckov č.4/2009. Starosta obce predložil poslancom nové znenie 

nariadenia, ktoré bolo zverejnené od 26.2.2016 na informačnej tabuli obce na internetovej 

stránke obce Beckov. Poslanci dostali návrh VZN spolu s pozvánkou. Nemali k preloženému 

návrhu nariadenia žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov , 

7 za, 0 sa zdržalo, 0 bolo proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2016 o určení miesta 

a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Beckov bez pripomienok. 

 

 

K bodu 6.: 

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 – zmena č.1 – úprava rozpočtu – starosta obce oboznámil 

poslancov s dôvodmi úpravy rozpočtu obce na rok 2016, príjem transferov na školstvo, 

transfer na matriku, hlásenie pobytu, na voľby a podobne, rovnako vo výdavkoch bola 

upravená položka na kúpu kopírky a splátky úrokov z úverov, vzhľadom k úveru, ktorý sa 

v decembri 2015 čerpal na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podrobne je úprava rozpočtu 

popísaná v tabuľkovej časti a v dôvodovej správe, ktorá je priložená k zápisnici. Poslanci si 

vyžiadali doplňujúce informácie  k splátkam úverov a splátkam úverov na verejné osvetlenie. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť stanovisko k úprave rozpočtu na rok 

2016 – zmene č. 1 do budúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
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K bodu 7.: 

Schválenie zriadenia vecného bremena pre stavbu „Individuálna bytová výstavba Beckov, 

parc. č. 1876/57“ – starosta obce informoval o uložení elektrického kábla v chodníku na ulici 

Slnečná, ktorý bude slúžiť na pripojenie nového stavebného obvodu pre 14 rodinných domov. 

Poslanci trvajú na tom, aby investor zabezpečil, aby sa chodník dal do pôvodného stavu. 

Poslanci navrhli prehodnotiť možnosti vybudovania trafostanice, pokiaľ by sa v tejto lokalite 

stavalo viac rodinných domov. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť 

možnosti iného technického riešenia – vybudovania trafostanice pre pripojenie rozvodu 

elektriny pre danú lokalitu v termíne do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 8.: 

Vloženie majetku – vodovod v stavebnom obvode pri ihrisku – do majetku TVK, a.s. – 

starosta obce informoval poslancov o liste TVK, a.s. Trenčín, v ktorom sa píše, že v júni sa 

bude konať valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, a preto obce, ktoré chcú vložiť do 

spoločnosti majetok, majú tak urobiť do 15.4.2016. Keďže obci odovzdala do majetku 

vodovod spoločnosť CBI v novom stavebnom obvode „Pri ihrisku“, obec túto časť vodovodu 

vloží do spoločného majetku TVK, a.s.. Poslanci konštatovali, že obec sama spravovať 

vodovod nemôže, takže s vkladom súhlasia. Bude potrebné zabezpečiť ohodnotenie majetku 

znalcom. E. Benko – poslanci by mali byť informovaní, požiadať TVK, a.s. o výročnú správu 

a či má TVK a.s. v pláne investícií  dobudovanie vodného zdroja Ostredky. Starosta obce dal 

o vklade hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo vklad majetku obce Beckov ako nepeňažného vkladu do Základného imania 

akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Trenčíne, ktorej je 

obec akcionárom. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vyžiadať od spoločnosti 

TVK, a.s. informácie o hospodárení spoločnosti za rok 2015 a informácie o zaradení vodného 

zdroja Ostredky do plánu investícií. 

 

K bodu 9.:  

Sadzobník služieb Obce Beckov – starosta obce informoval, že z dôvodu zaokrúhlenia 

niektorých súm, ktoré vznikli ešte pri prepočte slovenských korún na eurá, bolo potrebné 

upraviť sadzobník služieb, doplnili sa ceny za prenájom multifunkčného ihriska. Poslanci 

dostali sadzobník k dispozícii, písomne, priložené k zápisnici. Ing. J. Martiš upozornil, že 

občanom musia byť ceny jasné, preto odporučil, aby sa v sadzobníku doplnila informácia, že 

k cene obrusov a utierok sa pripíše cena za opranie a ožehlenie, ktoré zabezpečuje obec. 

Poslanci súhlasili s doplnením informácie do sadzobníka. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

Sadzobník služieb Obce Beckov s pripomienkami: pri obrusoch a utierkach doplniť, že cena 

je vrátane oprania a žehlenia a v poznámke – čistenie zabezpečuje prenajímateľ – obecný  

úrad. 

 

 

K bodu 10.: 

Schválenie Prípravného výboru osláv 200. výročia narodenia J.M. Hurbana – starosta obce 

navrhol do prípravného výboru osláv 200. výročia narodenia J.M. Hurbana Daniela Hladkého, 

Annu Kabelíkovú, Jaroslava Zbudilu, Lenku Martišovú a ako štatutár by mal byť vo výbore 

tiež. Ing. J. Macejka – hovorili o tom, že by mal byť vo výbore aj riaditeľ školy Mgr. J. 

Pekarovič. S týmto návrhom všetci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 

poslancov, 7 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo  Prípravný výbor osláv 
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200. výročia narodenia J.M. Hurbana v zložení: starosta obce Ing. Ján Križan, Mgr. Jozef 

Pekarovič, riaditeľ ZŚ s MŠ J.M. Hurbana, Daniel Hladký, Anna Kabelíková, Jaroslav 

Zbudila, Lenka Martišová. 

 

K bodu 11.: 

Prenájom pozemku parc.č.481, 482 od Ing. D. Pašku – starosta obce informoval poslancov 

o možnosti prenájmu pozemku parc. č. 481, 482 (po zhorenej krčme) na dobu určitú 5 rokov, 

podmienky prenájmu sú zverejnené v nájomnej zmluve. E. Benko upozornil, že pri zasýpaní 

pozemku sa musí zabezpečiť izolácia domu Beckov č. 288, aby majiteľom nevlhla 

nehnuteľnosť. Iné pripomienky k prenájmu poslanci nemali. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 sa zdržalo, 0 bolo proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo  

 prenájom pozemku parc. č. 481, 482 na základe vypracovanej nájomnej zmluvy. 

 

K bodu 12.: 

Prerokovanie pridelenia finančných prostriedkov na opravu šatní OŠK Beckov – starosta obce 

informoval o požiadavke Obecného športového klubu v Beckove o finančnú pomoc pri 

oprave šatní na futbalovom ihrisku. Budova patrí obci, preto je potrebné sa o majetok starať. 

OŠK predložilo požiadavku, ktorú preskúmal starosta obce spolu so zástupcom Ing. J. 

Martišom a predložili poslancom návrh na poskytnutie financií na zakúpenie okien, bojlera 

a materiálu na strechu. Ing. M. Jambor nesúhlasí, aby sa z príspevku obce preplácalo 

občerstvenie. Poslanci tiež trvali na podmienke, že športový klub zabezpečí opravu strechy 

svojpomocne. Starosta obce dal hlasovať za návrh, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 sa 

zdržalo, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie  finančných prostriedkov na 

opravu šatní OŠK Beckov v rozsahu dodávky a montáže okien, bojleru a materiálu na opravu 

strechy za podmienky, že práce budú realizované svojpomocne. 

 

K bodu 13.: 

Žiadosť o prenájom obecného pozemku pri Františkánskom kostole, parc. č. 682/1 – starosta 

obce privítal prítomných zástupcov Občianskeho združenia Jána Pavla II, ktorí požiadali 

o prenájom časti pozemku 682/1. Tento sa nachádza v tesnej blízkosti Františkánskeho 

kostola, je oplotený a slúžil ako záhrada ku kostolu. V súčasnej dobe by ho chceli využívať 

ako obslužný priestor, možné využitie aj ako ihrisko pre deti. Zámerom občianskeho 

združenia je využívať centrum evanjelizácie Jána Pavla 2 na dennej báze. Komunita bratov 

františkánov a laikov má v pláne spolupracovať. V lete poriadajú týždňový tábor pre deti. E. 

Benko – každá nehnuteľnosť, ktorá sa nepoužíva chátra. Preto obec víta iniciatívu  na využitie 

nehnuteľnosti, obec rada využije ponúknutú spoluprácu. Zmluva na prenájom by bola 

štandardná, 3 – mesačná výpovedná lehota bez udania dôvodu, na dobu neurčitú, v zmluve sa 

zaviažu, že nebudú nehnuteľnosť prenajímať 3. osobe. Výšku prenájmu obecné zastupiteľstvo 

schválilo v sume 100,00 eur / ročne. Starosta obce dal o prenájme hlasovať, prítomných 7 

poslancov, 7 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť 

Občianskeho združenia Jána Pavla II., Františkánske nám. 1, Hlohovec  o prenájom časti 

pozemku parc. č. 682/1 o výmere cca 600 m², ktorý sa nachádza pri Františkánskom kostole 

v Beckove. Vzalo na vedomie informáciu o činnosti Občianskeho združenia Jána Pavla II., 

Františkánske nám. 1, Hlohovec, ktorú uskutočňujú v Beckove. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Občianskeho združenia Jána Pavla II. , Františkánske 

nám. 1, Hlohovec  o prenájom časti pozemku parc. č. 682/1 o výmere cca 600 m², za  100,00 

euro ročne s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 
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K bodu 14.: - rôzne –  

Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s predstaviteľmi NR SR  o financiách na 

oslavy narodenia J.M. Hurbana v roku 2017 v Beckove. 

Ing. J. Martiš – poukázal na nutnosť vymaľovania interiéru  zdravotného strediska, ktoré už 

roky nebolo vymaľované. E. Benko – osloviť maliarske firmy, možno budú finančne 

výhodnejšie, ako keď budú maľovať pracovníci prevádzky. Zároveň upozornil na to, že by 

bolo potrebné vymeniť toalety v klube, ktoré sú v zlom stave. Klub využívajú spoločenské 

organizácie a spolky, bývajú tam zasadnutia zastupiteľstva. Je potrebné ich skultúrniť.  

K bodu 15.: 

Diskusia prebiehala kontinuálne k jednotlivým bodom programu.  

 

K bodu 16.: 

Návrh na uznesenie z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

11.3.2016: 

Uz.č.140/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 15.1.2016 bez pripomienok. 

uz.č.141/2016  – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo verejné hlasovanie voľby kontrolóra. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra mandátovú 

komisiu v zložení: Ernest Benko a Ing. Jaroslav Martiš. 

c) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Zápisnicu z otvárania obálok  s prihláškami p. 

Zdenky Krasňanskej, bytom Beckov 199,  na funkciu hlavného kontrolóra obce Beckov 

a Mgr. Dušana Malka, bytom Partizánska 8, Trenčianske Teplice. 

d) Obecné zastupiteľstvo  konštatovalo, že prihlášky p. Zdenky Krasňanskej, bytom Beckov 

č.199 a Mgr. Dušana Malka, bytom Partizánska 8, Trenčianske Teplice, splnili podmienky 

ustanovené obecným zastupiteľstvom schválené  uznesením č. 134/2016 zo dňa 15.1.2016. 

e) Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade s § 11, ods.4, písm. j) a § 18, ods.1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného 

kontrolóra p. Zdenku Krasňanskú, bytom Beckov č. 199. 

uz.č.142/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie protest prokurátora č. Pd 

14/16/3304 zo dňa 5.2.2016 proti ustanoveniam VZN obce Beckov č.4/2009 o určení miesta 

a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Beckov. 

b) Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora a zrušilo uznesenie č. 492/2009 zo 

dňa 11.12.2009, ktorým bolo schválené VZN obce Beckov č.4/2009 o určení miesta a času 

zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Beckov. 

uz.č.143/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu 

detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Beckov bez pripomienok. 

uz.č.144/2016 – Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť stanovisko 

k úprave rozpočtu na rok 2016 – zmene č. 1 do budúceho zasadnutia zastupiteľstva.  

uz.č.145/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o zriadenie vecného 

bremena pre stavbu „Individuálna bytová výstavba Beckov, parc. č. 1876/57“ na pozemku vo 

vlastníctve obce parc. č. 220/1 k. ú. obce Beckov, a to uloženia inžinierskej siete, distribučný 

rozvod vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu. 

b)  Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosti iného technického 

riešenia – vybudovania trafostanice pre pripojenie rozvodu elektriny pre danú lokalitu 

v termíne do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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uz.č.146/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo vklad majetku obec Beckov ako 

nepeňažného vkladu do Základného imania akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne 

a kanalizácie a.s. so sídlom v Trenčíne. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu vyžiadať od spoločnosti TVK, a.s. 

informácie o hospodárení spoločnosti za rok 2015 a informácie o zaradení vodného zdroja 

Ostredky do plánu investícií. 

Uz.č.147/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Sadzobník služieb Obce Beckov 

s pripomienkami: pri obrusoch a utierkach doplniť, že cena je vrátane oprania a žehlenia 

a v poznámke – čistenie zabezpečuje prenajímateľ - obecný úrad. 

uz.č.148/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo  Prípravný výbor osláv 200. výročia 

narodenia J.M. Hurbana v zložení: starosta obce Ing. Ján Križan, Mgr. Jozef Pekarovič, 

riaditeľ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana, Daniel Hladký, Anna Kabelíková, Jaroslav Zbudila, Lenka 

Martišová. 

uz.č.149/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo   prenájom pozemku parc. č. 481, 482 na 

základe vypracovanej nájomnej zmluvy. 

uz.č.150/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie  finančných prostriedkov na 

opravu šatní OŠK Beckov v rozsahu dodávky a montáže okien, bojleru a materiálu na opravu 

strechy za podmienky, že práce budú realizované svojpomocne. 

uz.č.151/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Občianskeho združenia 

Jána Pavla II., Františkánske nám. 1, Hlohovec  o prenájom časti pozemku parc. č. 682/1 

o výmere cca 600 m², ktorý sa nachádza pri Františkánskom kostole v Beckove. 

b) Vzalo na vedomie informáciu o činnosti Občianskeho združenia Jána Pavla II., 

Františkánske nám. 1, Hlohovec, ktorú uskutočňujú v Beckove. 

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Občianskeho združenia Jána Pavla II., 

Františkánske nám. 1, Hlohovec  o prenájom časti pozemku parc. č. 682/1 o výmere cca 600 

m², za  100,00 euro ročne s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 11.3.2016. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 
 

V Beckove, 16. marca 2016 

Zápis spracovala A. Benková 
 

Overovatelia zápisnice: 

 

.................................................... 

Daniel Hladký 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

......................................................... 

Peter Žovinec 
 

 


