Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 11/2016
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí podľa schváleného programu zasadnutí
OcZ. Zasadnutie sa konalo v priestoroch Základnej školy Ľubotice.
Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečik, Mária Havajová,
Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, JUDr. Miroslav Makara, Gejza Sabanoš,
Ing. Ján Tirpák, Ing. Mária Lokšová
Ospravedlnili sa: Ing. Slavomír Pariľák (pracovné dôvody)

1. K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie otvoril a ďalej viedol starosta obce MVDr. Štefan Krajči. Privítal prítomných na
poslednom tohtoročnom zasadnutí OcZ a konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 7 poslanci OcZ.
Zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania OcZ. Program bol schválený
podľa predloženého návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným programom.
PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 12.12.2016
1.
Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2.
Kontrola prijatých uznesení
3.
Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia
4.
Prerokovanie a schválenie novelizácie VZN o nakladaní s odpadmi
5.
Prerokovanie a schválenie novelizácie VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2017 a viacročného
rozpočtu na roky 2018 - 2019
7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Ľubotice na rok 2017 a viacročného rozpočtu 2018 2019
8. Schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve SR – správe SPF do majetku obce
Ľubotice
9. Schválenie bezodplatného prevodu vybudovaného verejného osvetlenia pri radovej zástavbe
od spoločnosti SUNEN do majetku obce Ľubotice
10. Schválenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2017
11. Prerokovanie žiadostí
12. Rôzne
13. Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Miroslav Kormaník
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 1/11/2016)

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ.
Uznesenie 1/10/2016 - OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2016.
Za overovateľov zápisnice boli určení JUDr. M. Makara a M. Havajová.
Zápisnica bola overená.
Uznesenie 2/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 23 000 € pre TJ SOKOL ĽUBOTICE,
Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2017.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 3/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 200 € pre Združenie kresťanských
seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2017.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 4/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre Základnú organizáciu
Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce
na rok 2017.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 5/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 € pre Folklórny súbor
Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2017.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 6/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2 000 € pre Rímskokatolícku cirkev,
Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok
2017 na organizovanie akcií pre deti a mládež.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 7/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 7 000 € pre Rímskokatolícku cirkev,
Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce rok 2017
na dokončenie úpravy farských budov.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 8/10/2016 - OcZ schvaľuje príspevok vo výške 70 € pre Základnú školu Ľubotice,
Strážnická 26, Ľubotice na zakúpenie vecných cien pre deti v škole v
prírode.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 9/10/2016 - OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov
1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2017/2018 do výšky 30 €
na každého prváka.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 10/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2017 vo
výške 70 €.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 11/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre novovzniknutú Základnú
organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z
rozpočtu obce na rok 2017 s podmienkou, že dotácia bude poskytnutá
až po pridelení IČO.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 12/10/2016 - OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 € pre Občianske združenie
Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice, Domašská 5, Ľubotice z rozpočtu
obce na rok 2017 s podmienkou, že dotácia bude poskytnutá
až po pridelení IČO.
Zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Uznesenie 13/10/2016 - OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej zvolať
zasadnutie komisie za účelom prejednania žiadosti DRAGON REAL,
s. r. o. , Pod Hájom 15, Ľubotice a predložiť stanovisko na budúcom
zasadnutí OcZ.
Predseda komisie bude referovať v bode žiadosti.

Uznesenie 14/10/2016 - OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej zvolať
zasadnutie komisie za účelom prejednania žiadosti pp. Vasiľa Baku,
Slnečná 20, Svinia a Ladislava Pribulu, Hlavná 80, Fintice a predložiť
stanovisko na budúcom zasadnutí OcZ.
Predseda komisie bude referovať v bode žiadosti.
Uznesenie 15/10/2016 - OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške
10 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Odmena bola vyplatená.
Uznesenie 16/10/2016 - OcZ rozširuje ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 - zapracovať
výsledky hydrogeologického prieskumu územia pod vodojemom medzi
Šalgovíkom a Ľuboticami do podmienok výstavby.
Uznesenie bolo odoslané spracovateľovi ZaD 2016.
Poslanci vzali správu o kontrole plnenia prijatých uznesení na vedomie.

3. K bodu 3: Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia
Starosta uviedol, že hlavným dôvodom na predloženie rozpočtového opatrenia na úpravu
rozpočtu za rok 2016 je zvýšenie podielových daní a dotácie pre ZŠ a to na strane príjmov aj
výdavkov. P. Čajka sa opýtal, čo je zahrnuté pod finančnými operáciami? Starosta objasnil, že cez
finančné operácie sa dostávajú do rozpočtu finančné prostriedky, ktoré boli ušetrené v minulých
rokoch.
(na zasadnutie OcZ prišiel p. Baňas; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)
Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtového opatrenia.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 2/11/2016)

4. K bodu 4: Prerokovanie a schválenie novelizácie VZN o nakladaní s odpadmi
Starosta informoval prítomných, že je potrebné vo VZN upraviť povinnosť fyzickej osoby
uložiť drobný stavebný odpad, ktorý vznikol z bežných udržiavacích prác za poplatok na zberný
dvor v Prešove na ul. Bajkalskej. Pri odovzdaní odpadu dostane občan potvrdenie o množstve
odovzdaného drobného stavebného odpadu. Poplatok uhradí do 7 dní v hotovosti do pokladne obce.
Ing. Fečik navrhol, aby sa vo VZN uviedol len zberný dvor v Prešove bez určenia ulice. Starosta
reagoval, že v návrhu je špecifikovaná ulica Bajkalská z dôvodu, že Prešov má dva zberné dvory,
ale občania Ľubotíc môžu odpad odovzdávať len na Bajkalskú. Na záver dodal, že ostatné články
VZN ostávajú nezmenené.
Poslanci hlasovali o návrhu VZN č. 4/2016 o nakladaní s odpadmi.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(VZN č. 4/2016)

5. K bodu 5: Prerokovanie a schválenie novelizácie VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta uviedol, že v tomto VZN je potrebné zaviesť poplatok stanoviť sadzbu za drobný
stavebný odpad odovzdaný fyzickou osobou v zmysle VZN o odpadoch. Navrhol sadzbu vo výške
0,040 €/kg. Ing. Fečik reagoval, že ak chce obec motivovať fyzické osoby, aby odpad odovzdávali a
netvorili čierne skládky, je potrebné navrhovanú sadzbu ešte znížiť. P. Baňas a p. Havajová sa
priklonili k tomuto názoru. Z diskusie vyplynul návrh stanoviť sadzbu vo výške 0,025 €/kg.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.

HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(VZN č. 5/2016)

6. K bodu 6: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2017
a viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2019
Hlavný kontrolór obce informoval prítomných, že pri spracovaní odborného stanoviska
vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu z
dvoch hľadísk a to zákonnosti a metodickej správnosti predloženého rozpočtu. Konštatuje, že
predložený návrh je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, VZN a internými
predpismi obce. Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2017
schváliť a viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019 vziať na vedomie.
Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.
7. K bodu 7: Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Ľubotice
Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Starosta objasnil, že pri kapitálových
výdavkoch je návrh na investičné aktivity v budúcnosti s tým, že stále je tu priestor na doplnenie
ďalších aktivít podľa aktuálnej potreby. P. Havajová sa opýtala, čo je zahrnuté pod položkou 220 –
rybársky lístok? Ing. Lokšová odpovedala, že sa jedná o správne poplatky, ktoré obec vyberie za
vydanie rybárskych lístkov. P. Havajová sa ďalej opýtala čo všetko je zarátané v položke denný
stacionár? Starosta odpovedal, že ide o prevádzku stacionára. Sú tu platy zamestnancov, príspevok
na stravu a tiež výdavky na činnosť klientov, na ktorú obec vyčlenila do rezervy aj vlastnú čiastku.
P. Havajová sa ďalej zaujímala ako sú uhradené poplatky psa, odpad a dane? Starosta uviedol, že
zatiaľ okolo 95%, uvidí sa na konci roka. Daň nie je vybratá tam, kde sú firmy v konkurze. Nie je to
premlčané, len to nie je zatiaľ reálne zaplatené. Ing. Fečik poukázal na to, že na investičné aktivity
má obec vyčlenených v rozpočte 710 000 €. Tieto disponibilné zdroje sú tvorené tiež úsporou z
minulých rokov a to vo výške 500 000 €. P. Havajová sa opýtala, či sú vyčlenené zdroje aj na
vysporiadanie pozemkov na cestu popri potoku od MK2? Starosta odpovedal, že aj to pôjde medzi
investičné aktivity a teda je to v položke kapitálové výdavky. P. Čajka sa opýtal prečo je v návrhu
investičných aktivít aj rekonštrukcia ul. Šalgovickej, keď sa jedná o novú cestu. Starosta odpovedal,
že ide o jej predĺženie od potoka smerom na kopec. Dodal, že OcZ sa k plánovaniu investičných
aktivít ešte vráti a bude ich upravovať sa konkretizovať. P. Havajová sa opýtala, či chodník okolo
Cofinu sa už nebude robiť? Starosta odpovedal, že výzvy nie sú žiadne. Ale ak sa obec rozhodne ho
spraviť z vlastných zdrojov, zaradí sa pod kapitálové výdavky. P. Čajka sa opýtal, čo je zahrnuté
pod položkou príspevky záujmovým organizáciám? Starosta objasnil, že sa jedná o všetky dotácie
okrem TJ SOKOL. Pod celou položkou kultúrne služby sú zahrnuté výdavky na ples, oslavy Cyrila
a Metoda, jubilantov, Deň matiek, športový deň, vianočné trhy a pod. (nielen materiál ale aj odmena
pre účinkujúcich). Starosta sa ešte vrátil s požiadavke ZŠ z minulého zasadnutia OcZ a upresnil, že
do ŠJ je potrebné kúpiť 2 dvere a preto bola uvedená suma vyššia.
Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 3/11/2016)

8. K bodu 8: Schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve SR – správe SPF do
majetku obce Ľubotice
Starosta informoval poslancov, že obec požiadala SPF o prevod pozemkov, s ktorými sa počíta
v ÚPN obce na cesty. P. Baňas sa opýtal kedy je reálne, že by tieto pozemky mohli prejsť na obec?
Starosta odpovedal, že keď budú všetky potrebné dokumenty doložené, pôjde to na podpis na SPF

do Bratislavy. Nie je tu žiaden dôvod na neschválenie.
Jedným z týchto pozemkov je parcela č. KN-E 904/1 – ul. Šalgovická hore na kopec a
Vodárenská ul.
Poslanci hlasovali o súhlase s bezodplatným prevodom pozemku parc. č. KN-E 904/1 do
majetku obce.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 4/11/2016)
Ďalšie pozemky, ktoré má obec záujem prevziať bezodplatne do majetku sú parcely č. KN-E
891/1, 891/2 a 891/3. Ide o pozemky pri križovatke pri Kronospane. Po nich bude cesta pokračovať
ďalej a bude z nej prístup na všetky pozemky po ľavej strane. Územné rozhodnutie na cestu je už
právoplatné. Cesta je tiež povolená stavebným povolením.
Poslanci hlasovali o súhlase s bezodplatným prevodom pozemkov parc. č. KN-E 891/1, 891/2 a
891/3 do majetku.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 5/11/2016)

9. K bodu 9: Schválenie bezodplatného prevodu vybudovaného verejného osvetlenia pri
radovej zástavbe od spoločnosti SUNEN do majetku obce Ľubotice
Starosta informoval poslancov, že spoločnosť SUNEN prostredníctvom svojho právneho
zástupcu ponúkla obci prevziať do majetku vybudované verejné osvetlenie. Starosta túto ponuku
odkomunikoval so spoločnosťou O. S. V. O. comp a. s. a požiadal tiež elektrárne o inštalovanie
elektromeru. Predložil poslancom písomné stanovisko spoločnosti O.S.V.O. comp., v ktorom
odporúča ako správca verejného osvetlenia schváliť prevod. Je reálny predpoklad, že budúci týždeň
by sa už mohlo svietiť, zatiaľ v úspornom režime od ŠA po prvé domy, ktoré sú už obývané. P.
Kormaník sa zaujímal o koľko svetiel sa jedná? Starosta odpovedal, že nevie presne ale cca o 20
svetiel s tým, že na konci, kde nikto nebýva sa svietiť nebude.
Poslanci hlasovali o súhlase s bezodplatným prevodom vybudovaného verejného osvetlenia v
radovej zástavbe (Domy v stráni) do majetku obce.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 6/11/2016)

10. K bodu 10: Schválenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2017
Starosta predložil poslancom plán zasadnutí OcZ v roku 2017 a informoval poslancov, že prvé
zasadnutie v roku 2017 bude 13. februára. Okrem plánovaných zasadnutí v prípade potreby bude
zvolané zasadnutie OcZ aj mimo schválený plán.
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu plánu zasadnutí.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 7/11/2016)

11. K bodu 11: Prejednanie žiadostí
1. žiadosť Terézie Husovskej, Ružová 24, Prešov
- o majetkoprávne vysporiadanie
Starosta prítomných informoval, že sa jedná o podobnú žiadosť ako u p. Vyslockého a spol. Ide o

vysporiadanie pozemku pod cestou na ul. Domašskej. V tomto prípade však ul. Domašská nie je na
celej parcele, ktorá je v žiadosti uvedená ale časť z nej je už za oplotením p. Jurka. Je potrebné sa
stretnúť a prejednať vysporiadanie s tým, že sa určia presné metre a obec vysporiada len časť pod
telesom cesty na ul. Domašskej. K žiadosti sa OcZ vráti na niektorom z budúcich zasadnutí.
2. žiadosť JANKA a spol., Bardejovská 32, Prešov
- o vysporiadanie pozemkov starého potoka pri firme
Starosta informoval prítomných, že firma JANKA a spol. má záujem o odkúpenie pozemkov 2810/2
a 2810/3, ktoré užívajú ako parkovisko. Navrhol vysporiadať ich za 13,27 €/m2 ako pozemky, po
ktorých tiekol potok. Obec tento pozemok využiť nevie, oni ho užívajú ako parkovisko. P. Havajová
navrhla vyššiu kúpnu cenu aspoň 15 € práve z dôvodu, že tento pozemok využíva firma ako
parkovisko. P. Baňas sa opýtal, či po tomto pozemku už nie je vstup nikam? Starosta odpovedal, že
nie. Sú tam už len ploty a pozemok je úzky. JUDr. Makara konštatoval, že v zásade je to len otázka
ceny, ak obec pozemok nevyužíva a ani ho v budúcnosti nevyužije. Túto žiadosť prejedná komisia
majetkovoprávna a následne bude jej predseda informovať OcZ na niektorom z budúcich zasadnutí.
3. žiadosť DRAGON REAL, s. r. o., Pod Hájom 15, Ľubotice
- o povolenie vstupu na pozemok a vybudovanie kanalizácie
Predseda komisie majetkoprávnej p. Baňas informoval prítomných o odporúčaní komisie. Komisia
sa stretla na prejednanie tejto žiadosti 6.12.2016 a konštatovala, že zriadenie vstupu stredom
obecného pozemku od autobazáru neprichádza do úvahy, keďže je to jediný pozemok, ktorý by
obec ešte vedela v budúcnosti využiť. Odporúčanie komisie je nesúhlasiť ani s vybudovaním
kanalizácie cez uvedený obecný pozemok z rovnakého dôvodu.
Poslanci hlasovali o nesúhlase s vybudovaním prístupu a kanalizácie.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 8/11/2016)
4. žiadosť Vasiľa Baku, Slnečná 20, Svinia a Ladislava Pribulu, Hlavná 80, Fintice
- o odkúpenie pozemku
P. Baňas informoval prítomných, že komisia majetkovoprávna pri prejednávaní tejto žiadosti
dospela k záveru, že predajom a prípadným oplotením tohto pozemku sa naruší celý priestor pod
nadjazdom. Táto plocha môže byť využitá aj inak. Komisia odporúča pozemok parc. č. 3310/1
nepredať.
Poslanci hlasovali o nesúhlase s predajom pozemku.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 9/11/2016)

12. K bodu 12: Rôzne
Bod 12.1. - návrh križovatky
Starosta prezentoval poslancom návrh križovatky na Nižňanskej ul. Priechod pre chodcov by sa
posunul o jednu dĺžku, na troch miestach by boli umiestnené dopravné značky s prerušovaným
oranžovým svetlom. Semafor tu nie je kde umiestniť. Ešte to nie je schválené na polícii, ale ak to
poslanci odsúhlasia, posunie sa to ďalej. P. Baňas navrhol, aby starosta oslovil r. Srňanskú a
Čepigovú, či by nepredali časť svojho pozemku. Starosta povedal, že to môže skúsiť. Z diskusie
vyplynul súhlas s predloženým návrhom. Túto situáciu je potrebné čo najskôr riešiť. P. Havajová
ešte dodala, že by bolo dobré na trávnatú plochu pri vstupe osadiť veľkú tabuľu Vitajte v obci
Ľubotice. Starosta konštatoval, že by chcel, aby sa v budúcom roku komplexne vyriešil vstup do
obce od MK 2.

Bod 12.2. - informácia o riešení žiadosti r. Ivaneckej
Starosta informoval prítomných, že sa stretol s rodinou Ivaneckou ohľadom riešenia ich žiadosti.
Ivaneckí tvrdia, že na pozemku, ktorý je potrebné vysporiadať, tiekol pred reguláciou potok.
Starosta to preverí na katastri v starých mapách a potom sa s Ivaneckými znova stretne a bude sa
hľadať riešenie.
Bod 12.3. - ostatné
p. Baňas
- dať polícii písomne, že kvôli nesprávnemu značeniu sú denne kolízie na ceste pri odbočovaní do
obce; najmä kamióny dajú smerovku a potom pokračujú rovno, keď zistia, že by sa dostali len do
obce;
p. Havajová
- riešila už niečo mestská polícia v obci? Starosta odpovedal, že odkedy fungujú v obci nemali
zatiaľ žiadny podnet od občanov.
p. Sabanoš
- navrhol riešiť kolízne situácie na MK2 vodorovným dopravným značením. Starosta konštatoval,
že to asi bude najschodnejšie a najrozumnejšie riešenie.
13. K bodu 13: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a bezproblémovú dochádzku
počas celého roka a ukončil jedenáste riadne zasadnutie OcZ v tomto roku.

Ľubotice 12.12.2016

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková
Overovatelia: Ing. Miroslav Fečik
Miroslav Kormaník

