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Zápis  z 19. zasadnutia OR, 

konaného dňa 20. 2. 2012 v Smižanoch 

 

Prítomní: Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Ing. Zekucia, Mgr. Szitová, p. Orinčáková,  

Ing. Dobšinská, Ing. Malina 

Neprítomní: 0 

1. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) 

Ing. Kotrady , starosta obce informoval: 

- aby sa dali lepšie využiť dotácie na podporu cestovného ruchu v regióne, dohodli sa 

mestá a obce v blízkosti NP Slovenský raj na vytvorení OOCR pod predbežným názvom 

Slovenský raj. Dňa 3. 3. 2012 primátor Spišskej Novej Vsi zvoláva valné zhromaždenie 

zakladajúcich členov.  

Medzi zakladajúcimi členmi musia byť minimálne dva podnikateľské subjekty a 5 samospráv 

(obce a mestá), každý člen má jeden hlas. Aby bolo možné využiť dotácie aj v tomto roku, OOCR 

musí byť založená najneskôr do 15. 3. 2012.Členský príspevok bol stanovený dohodou členov na   

1000 eur/rok pre obce a mestá, 1000eur /rok pre lyžiarske strediská, hotely a 500 eur/rok pre 

menšie penzióny.V tomto roku štát poskytne príspevok do výšky 90 % z členského príspevku 

členov, maximálne do výšky vybratý daní z ubytovania v danom regióne. 

Hlavná kontrolórka sa informovala, akým kľúčom sa budú financie prerozdeľovať. 

Starosta informoval, že podľa dohody sa z financií bude uhrádzať marketing a propagácia. V  

prvom roku mzdy bude uhrádzať mesto Spišská Nová Ves z vlastných finančných prostriedkov.  

Poskytne aj vozidlo v prípade potreby. Priestory (sídlo) sa bude hradiť spoločne. Po výberovom 

konaní na obsadenie funkcie riaditeľa a ostatných pracovníkov sa financovanie prehodnotí.Záujem 

o vstup do OOCRprejavili aj obec Telgárt a Stratená. Obec Stratená už financie na založenie OOCR 

dostala.Prvé dva roky činnosti budú rozbehové. 

Hlavná kontrolórka – kto bude za obec navrhnutý do predstavenstva OOCR? 

Starosta – v predstavenstve bude starosta a za člena valného zhromaždenia OZ navrhne jedného 

poslanca. 

 

OR vzala informáciu na vedomie, do valného zhromaždenia OOCR  navrhuje Mgr. Ivana 

Vaška. 

 

2. Eurobus, a.s. – doplnenie linky 

Na podnet poslankyne Mgr. Szitovej (ktorá predniesla požiadavku občanov Smižian) 

starosta obce rokoval s predstaviteľmi spoločnosti Eurobus, a.s. o využití linky č. 10, ktorá 

okolo 13:25 hod. odchádza zo závodu spoločnosti eurobus a.s. v SNV smerom do Smižian 

a potom pokračuje do Embraco. Tento spoj pôjde cez autobusovú stanicu, aby cestujúci od 

vlakov v tomto čase mali prípoj z AS SNV do Smižian.Podľa informácie z eurobusu, predĺži sa 

týmto trasa o 3,5 km, čo ročne bude predstavovať navýšenie ekonomicky oprávnených 

nákladov cca o 760 eur. Určitá korekcia bude podmienená výškou tržieb na uvedenej linke. 

Linka by mala začať premávať na upravenej trase od 1. 3. 2012  

do 31. 12. 2012. Potom sa opodstatnenosť zmeny vyhodnotí. 

 

OR súhlasí s navýšením nákladov súvisiacich so zmenou trasy. 

 

3. Panský kruh 

Ing. Kotrady, starosta obce informoval: 

- pozemky na Panskom kruhu: 
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Slovenský pozemkový fond pripravuje na   schválenie predaj  pozemkov na Panskom kruhu obci 

cez reštituenta. 

V októbri 2011 obec dala Slovenskému pozemkovému úradu súhlas, aby odpredaj pozemkov na 

Panskom kruhu bol riešený cez reštituenta. Následne SPF odsúhlasil odpredaj polovičnej výmery 

pozemkov v hodnote cca 23 tis.Eur/ pôvodne bolo uvažované s výmerou v hodnote cca 46 tis. Eur 

/. SPF v Spišskej Novej Vsi vyzval obec, aby vyznačila pozemky o výmere cca 36 tis. m2, o ktoré 

máme záujem. Takto obec dostane 49 pozemkov. 

Ohľadne výstavby vodovodu obec jednala s PVS. Zrejme bude treba postaviť vodojem, aby bol 

zabezpečený potrebný tlak vody. PVS vymení na Iliašovskej ulici potrubie. Nové bude mať 

priemer 200 mm. 

Cena pozemku, za ktorú SPF predá reštituentovi, je 0,664 Eur/m2. Reštituent požaduje od 

obce 5,-Eur/m2. Nižšiu cenu sa aj napriek jednaniam nepodarilo dohodnúť.  

Starosta informoval, že do OZ obec pripraví návrh uznesenia, v ktorom OZ súhlasí 

s postúpením pohľadávky  v cene podľa  zákona 0,664 Eur/m2, a upozornil, že s reštituentom 

treba dohodnúť aj termín zaplatenia.  

OR odporúča zmluvu o budúcej zmluve  s reštituentom podpísať. Jedná sa o sumu  5 

eur/m2.  ORodporúča obecnému zastupiteľstvu  uvedenú cenu za m2 schváliť .  Obecná 

rada navrhujeodkonzultovať návrh zmluvy s Ing. Ertlovou  a Mgr. Vaškom. 

 

4. Vplyv počasia na majetok obce 

Ing. Kotrady, starosta obce informoval: 

- vzhľadom na dlhotrvajúce tuhé mrazy v obci zamŕzali vodovodné potrubia a kanalizácia. 

Problém bol v MŠ Zelená ulica, kde aj napriek rozmrazovaniu sa nepodarilo vodovod 

spojazdniť. Aby nebola prerušená prevádzka v MŠ, bolo nutné núdzové prepojenie 

vody z budovy ZŠ Zelená hadicou s meračom cez obvodové steny do budovy MŠ 

Zelená. Pretože vodovodné potrubie – prípojka je uložená v malej hĺbke, treba uvažovať 

s novu prípojkou, ktorá by bola uložená v hĺbke min. 120 cm v zemi. 

OR odporúča vyčleniť financie na riešenie tohto stavu na základe návrhu ceny, ktorý 

zabezpečí stavebné oddelenie. 

 

5. Komerčný úver 

Ing. Kotrady, starosta obce informoval: 

Dexia banka, v ktorá poskytla obci úver, na základe situácie na finančných trhoch 

prehodnocuje podmienky splácania úveru.Doteraz si obec mohla určiť splátky. Teraz banka 

určila mesačné splátky vo výške cca 14 tis. Eur na splácanie istiny po dobu 10 rokov. Obec 

dokáže uhradiť uvedenú jednorázovú splátku, banka nebude účtovať poplatky. Prvá splátka by 

mala byť uhradená v marci 2012, v poslednej dekáde mesiaca.  

OR vzala informácie na vedomie. 

 

6. Bezpečnostná situácia v obci za rok 2011 

Na 16. zasadnutí OZ bude riaditeľ Obvodného oddelenia policajného zboru SR informovať 

poslancov o bezpečnostnej situácií v obci za r. 2011. 

OR vzala informácie na vedomie. 

 

7. Správa o činnosti OP 

Náčelník OP v Smižanoch doručil správu o činnosti OP poslancom. Podrobnejšie  bude OZ 

informovať na 16. OZ. 

OR vzala informácie na vedomie. 
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8. Správa o Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011 

Kontrolnú správu o Kontrolnej činnosti za rok 2011 dostali poslanci OZ v materiáloch na 

rokovanie OZ, na prípadné otázky zodpovie hlavný kontrolór na 16. OZ. 

OR vzala na vedomie. 

 

9. Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov  

Ing. Kotrady, starosta obce informoval: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka doručilo obci žiadosť o vrátenie 

finančných prostriedkov z dotácie na rekonštrukciu ZŠ Komenského v Smižanoch.Kontrolný 

orgán ministerstva údajne zistil nedôsledné overenie vereného obstarávania riadiacim 

orgánom v časti objekt 02 blok A pred podpisom zmluvy a požaduje vrátiť financie vo výške 

46 877,86 Eur. 

Verejné obstarávanie zabezpečoval externý manažment, nie obec. Verejné obstarávanie  

kontroloval Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý verejné obstarávanie odobril. Na základe toho 

bola podpísaná zmluva a tým sa stal výkaz výmer záväzný. 

Údajné pochybenie pri verejnom obstarávaní bolo obci doručené 31. 1. 2012. Podobný problém  

má asi 60 obcí. Obec voči tomuto rozhodnutiu podáva na Ministerstvo financií SR aj na  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka námietku.  

OR vzala informáciu na vedomie. 

 

10. Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie 

Dňa 16.2.2012 zasadala komisia s týmto programom: 

1.  Oznam o výberovom konaní 
                 2.  Sociálne nájomné byty a nedoplatky v nich 
                  3.  Finančná situácia na kapitole sociálnych vecí 
 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Jozef Svetkovský. Privítal prítomných členov a 
ospravedlnil neprítomných členov komisie. 

1. Komisia bola informovaná o výberovom konaní na dvoch TSP a dvoch ATSP,  ktoré je 
plánované na 8. marca 2012. Zároveň predložil manuál na vypracovanie kritérií výberového 
konania. Členovia sa uzniesli na podmienkach, ktoré sú obsiahnuté v písomnej forme. 
podmienky manuálu boli prepracované na miestne podmienky na ktorých sa komisia 
uzhodla. Sociálna komisia navrhuje vytvoriť pracovné priestory pre TSP v objekte 
obecného úradu, konkrétne v priestoroch terajšej kozmetiky a to z dôvodu bezbarierového 
prístupu, nenarúšania chodu obecného úradu a dostupnosti pre všetky vekové kategórie. 
Zároveň odporúča zástupcov do výberovej komisie a to p. Jozef Svetkovský, Alžbetu 
Orinčákovú, Mgr. Máriu Palušákovú 

OR vzala informáciu na vedomie a odporúča, aby sa pracovisko zriadilo na 
obecnom úrade v priestoroch, ktoré obec prenajíma. Uvedené priestory sú vhodné a 
spĺňajú aj podmienku bezbarierového prístupu. Navrhuje  v zmysle uzavretej zmluvy dať čo 
najskôr  výpoveď z nájmu majiteľke prevádzky „ Kozmetika“.  

2. Predseda komisie informoval členov o dvoch prípadoch neoprávneného obývania 
nájomných bytoch na adrese Rybníky 23  

Pán Milan Boženiak: Na základe miestneho šetrenia sociálnej komisie konaného dňa 4. 1. 
2112 bolo zistené, že v bytovom dome súp. 1483/25 č. bytu 1 býva neoprávnene  brat 
nájomníčky p. Sone Boženiakovej. Komisia obci odporúča vyzvať menovanú na vypratanie 
a vrátenie bytu obci a byt prideliť náhradníkovi v zmysle uznesenia OZ. (Soňa Boženiaková byt 
nikdy neobýva). 
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OR odporúča legalizovať trvalý pobyt s podmienkou, že menovaná sa bude o dieťa starať 
a dieťa bude mať v byte vlastný priestor. V prípade, ak by bolo dieťa zverené do ústavnej 
starostlivosti, menovaná nemá nárok na byt, bude ho musieť vrátiť.Ďalej odporúča pripraviť 
uznesenie do OZ. 

Byt pridelený p. Zuzany Čonkovej, kde je trvalo hlásená aj  Pani Mária Bagárová  bola vyzvaná 
na zaplatenie nedoplatkov za komunálny odpad za roky 2010, 2011. Na ekonomickom 
oddelení má dohodnutý splátkový kalendár, ktorý nezaplatila Komisia preto navrhuje vyrovnať 
podlžnosti do 20. 2. 2012 a v prípade nedodržania termín odporúča obci upozorniť nájomníčku 
na povinnosť vrátiť byt a tento prideliť druhému náhradníkovi v zmysle uznesenia OZ.  

OR podmienila zlegalizovanie trvalého pobytu vyrovnaním všetkých nedoplatkov. 

Komisia zaregistrovala nedoplatky na komunálnom odpade u nájomníkov obecný bytov 
nižšieho štandardu na adrese Rybníky 20/3.P. Bronislav Veselý dňa 28. 11. 2011 s obcou 
spísal zápisnicu po predchádzajúcom ústnom jednaní, kde bol dohodnutý splátkový kalendár, 
ku dňu 16. 2. 2012 je registrovaný nedoplatok 82,54 €. 

OR podmienila udelenie trvalého pobytu vyrovnaním všetkých nedoplatkov do konca 
februára. 

Rybníky 25/7, byt pridelený p. Márii Kokyovej – druh Roman Pecha aj v tomto prípade bol 
dohodnutý splátkový kalendár  za nedoplatok na komunálnom odpade vo výške 658,84 €. 
Komisia navrhuje zaplatiť nedoplatok do 29. 2. 2012 v prípade neuhradenia nedoplatku, 
komisia odporúča menovanému zrušiť trvalý pobyt na uvedenej adrese.  

 OR podmienila udelenie trvalého pobytu vyrovnaním všetkých nedoplatkov do konca 
februára. 

Byt na adrese Rybníky 25/3 pridelený Zdene Kroščenovej sa dňa 11. 1. 2012 sa prihlásil na 
trvalý pobyt p. Peter Horváth, ktorý má nedoplatok za komunálny odpad v období rokov 2002 – 
2011 vo výške 764,01 €. Komisia odporúča uhradenie nedoplatkov  v termíne do 29. 2. 2012. 
V prípade neuhradenia nedoplatku, odporúčame menovanému zrušiť trvalý pobyt 
menovanému na uvedenej adrese.  

OR odporúča zrušiť menovanému trvalý pobyt. 

Byt na adrese Rybníky 23/1 pridelený p. Jarmile Šarišskej s ktorou býva aj druh Marek Kotlár 
má nevyrovnaný nedoplatok na komunálnom odpade za dcéru Klaudiu Kotlárovú za roky 2004 
– 2011 vo výške 105,54 € 

OR vzala informáciu na vedomie. 

2. Komisia bola predsedom informovaná o finančnom stave na kapitole sociálnych vecí. Ku 
16. 2. 2012 sú financie na tejto kapitole vyčerpané. Je nutné hľadať náhradné finančné 
prostriedky na uhradenie nákladov na uvedenej kapitole. Komisia odporúča presunúť 
finančné prostriedky z kapitoly šport (TJ Slovan Smižany) na kapitolu sociálnych vecí. 
návrh odôvodňujeme tým, že  podiel starých a chorých občanov obce je v podiele ku počtu 
športovcov  niekoľko násobne vyšší. Pri príprave rozpočtu na rok 2012 bola kapitola 
sociálnych vecí finančne poddimenzovaná.  

OR vzala informáciu na vedomie. 

11. Predĺženie nájmu Štefan Remiáš 

Predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P. Suržina 107/6, Smižany  
p. Remiášovi  Štefanovi, P.Suržina 6, č. bytu 1, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 01.04.2006 končí 31.marca 2012. Nový dodatok bude 
uzatvorený na dobu 3 rokov, t.j. do 31.03.2015. 
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Dodatok k nájomnej zmluve podpíše starosta obce. 
 

               OR odporúča na schválenie do OZ 

12. Cenník lístka NP Slovenský raj na rok 2012 

Cenník návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudovaných 
v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom územíobce Smižany s platnosťou od 1.4.2012: 
JEDNODŇOVÝ LÍSTOK: 
Dospelý:      1,50 € 
Zľavnený  
(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):  0,50 € 
TROJDŇOVÝ LÍSTOK: 
Dospelý:      3,50 € 

Zľavnený  

(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):  1 € 

PÄŤDŇOVÝ LÍSTOK: 

Dospelý:      6 € 

Zľavnený  

(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):  1,50 € 

SKUPINOVÝ LÍSTOK 

- na príjmový doklad každá desiata vstupenka zdarma 
- turistický sprievodca (registrovaný)  zdarma 

 

Oslobodenie od platenia návštevného lístka: 

1. Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov. 
2. Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S vrátane ich doprovodu. 
3. Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi Mikroregiónu Slovenský 

raj (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská 
Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník). 

4. Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti 
a) službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj 
b) zamestnanci Správy NP Slovenský raj 
c) osobitne poverení členovia SZOPK 

 
Osoby s platným návštevným lístkom sú poistení pri úraze. V prípade úrazu poistený 

kontaktuje poisťovňu UNION alebo Obec Smižany (poistník). 
Obyvatelia Obce Smižany sú poistení aj na zásah Horskej záchrannej služby v čase 

denného prevádzkovania prostredníctvom obce. Ostatní návštevníci sa môžu poistiť na zásah 
Horskej záchrannej služby v čase denného prevádzkovania dokúpením osobitného poistného vo 
výške 0,20 €. Čas denného prevádzkovania je od hodiny po východe slnka  do hodiny pred 
západom slnka. Poistenie platí len pri úraze na turisticky značených chodníkoch a úraz musí byť 
zaevidovaný Horskou záchrannou službou Slovenský raj.      

 
OR odporúča na schválenie do OZ 

 

13. Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 

V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu návrh 
rozpočtového opatrenia: 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

podľa §14 ods. 2 písm. b) zákonač. 583/2004 Z.z.a to: 
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1. Zvýšenie príjmov na položke 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o sumu 
33 337,50 Eur. V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách subjekt územnej 
samosprávy a ňou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie môžu prostriedky zo 
štátneho rozpočtu poskytnuté po 1. októbri bežného roka v prípade bežného transferu použiť 
do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka a  vzťahujú sa na nich ustanovenia § 8 odst. 4. 
a 5. rozpočtových pravidiel. Časovosť možno zo zákona porušiť v prípade bežných výdavkov, 
s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní. Na základe 
žiadosti riaditeľky základnej školy žiadame nevyčerpané prostriedky schváliť v zmysle zákona 
č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách na tovary a služby, položka 630, kód zdroja 131B. 

 

09.1.2.1 Transfer na ZŠ na ul. Komenského   

Schválený rozpočet  

2012 

Rozpočtové opatrenie 

č. 1 - úprava č. 1 

610, 620 Mzdy a poistné do poisť. spolu  859 000,00 859 000,00 

630 Tovary a služby  156 000,00 156 000,00 

630 Nevyčerpaný transfer   0,00 33 337,50 

  Spolu  
1 015000,00 

  1 048 337,50 

 

2. Zvýšenie príjmov na položke 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a zvýšenie 
výdavkov na položke rozpočtu 01116 637018 - vrátenie príjmov minulých období o sumu 
320,49 Eur. Ide o vrátenie prostriedkov na KŠÚ za poškodené učebnice, dopravné a úroky za 
rok 2011. Výnosy z úrokov na bežných účtoch a príjmy z poškodených učebníc a straty 
učebníc sú príjmom ŠR. 
 

3. Zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo a zvýšenie 
výdavkov na podpoložke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul. (podprogram 9.2) 
o sumu 37 212,40 EUR na základe Oznámenia finančných prostriedkov pre rok 2012 
z Krajského školského úradu v Košiciach. Rozpis prostriedkov bol uskutočnený v zmysle 
zákona o normatívnych prostriedkov poskytnutých zo ŠR cez zriaďovateľa v zmysle § 4 odst. 
11 zákona č. 597/2003 o financovaní zákl. škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov.  
 

09.1.2.1 Transfer na ZŠ na ul. Komenského   

Upravený 

rozpočet  2012 

Rozpočtové 

opatrenie č. 1 - 

úprava č. 2 

610, 620 Mzdy a poistné do poisť. spolu  859 000,00 902 000,00 

630 Tovary a služby  156 000,00 150 212,40 

630 Nevyčerpaný transfer  33 337,50 33 337,50 

  Spolu  1 048 337,50 1 085 549,90 

 

OR odporúča bod 1. a 2. na schválenie do OZ, bod 3. odporúča ešte prerokovať vo 

finančnej komisii. 
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14. Fond úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. 

Detský domov Spišské Vlachy požiadal obec o vyjadrenie k tvorbe fondu úspor pre mal. 

Michaelu Šarišskú, ktorá je v ich ústavnej starostlivosti.  

 

OR konštatuje, že je  treba overiť dĺžku trvalého pobytu menovanej v obci a v zmysle 

zákona č. 305/2005 Z.z. tvoriť fond úspor. 

 

15. Rôzne 

15.1. Ing. Iveta Dobšinská, hlavná kontrolórka obce sa informovala ohľadom verejného 

obstarávanie na dodávateľa „Smižianskeho hlásnika“ v akom je štádiu prípravy. 

Prednosta odpovedal, že  materiál bude predmetom rokovania komisie pre šport 

a kultúru. 

15.2. Bioplynová stanica 

Podľa informácií starostu údajne investor znížil výkon stanice a tým sa vlastne stala 

nerentabilnou. Ing. Zekucia informoval, že sa ohlásil nový investor, rokovania budú 

pokračovať. 

15.3. Ing. Zekucia informoval, že MF SR vypisuje výzvy na dotácie na údržbu, opravy 

v obci v celkovej výške 500 tis. Eur( celé Slovensko) . Odporúča využiť možnosť 

a zapojiť sa do tejto výzvy. 

15.4. Starosta prečítal list spoločnosti TESCO, ktorou reagovala na potvrdenie 

požiadavky OZ, aby spoločnosti deklarovala, že parkovisko pri supermarkete 

v Smižanoch bude možno využívať ako verejné, bezplatné. 

Mgr. Szitová navrhla, aby sa táto záležitosť opätovne osobne prejednala s Ing. Špakom. 

Ďalej si vyžiadala k nahliadnutiu list, ktorý bol zo strany obecného úradu zaslaný Ing. 

Špakovi po tom, ako ho obecná rada požiadala o doplnenie zmluvných podmienok medzi 

obcou a firmou TESKO – ohľadom trvalého bezplatného prístupu občanov na parkovisko 

pred TESKOM;  

15.5. Mgr. Szitová odporúča osadiť na ul. Tatranská stacionárny radar na meranie 

rýchlosti vozidiel. Kanál pri ul. Tatranská od križovatky s ulicou Staničná odporúča 

vyčistiť.  

Ďalej sa informovala, či sa už konala členská schôdza TJ Slovan Smižany. 

Starosta odpovedal, že 26.2. bude schôdza a bude sa zaoberať aj výstavbou 

hokejbalového ihriska. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 

                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 

 


