












Ing. Roman OKLAMČÁK - hlavný kontrolór obce Trnava pri Laborci 
  

 

V súlade s ustanovením § 18f ods.1, písmeno b) zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

p r e d k l a d á m  

 

Obecnému zastupiteľstvu obce Trnava pri Laborci 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012 
 
 
 

1. Vypracovanie stanovísk k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a k záverečnému účtu 

obce za rok 2011 

2. Vypracovanie záverečného účtu obce za rok 2011 v súčinnosti s ekonómkou obecného 

úradu 

3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2011 

4. Kontrola vedenia pokladne za rok 2011 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti, môže byť doplnený, resp. pozmenený o vykonanie kontroly 

v súlade s § 18f ods. 1 písm. h ) zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo. 

 

 

 

 

 

Vypracované v Trnave pri Laborci, dňa 27.01.2012  

 

Zverejnené  spôsobom v obci obvyklým, dňa 27.01.2012 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval :        Ing. Roman OKLAMČÁK 
                      hlavný kontrolór obce 
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Obec Trnava pri Laborci 
 

Programový rozpočet obce na roky 2012 - 2014 
 
 
 
 
Materiál na prejednanie na Obecnom zastupiteľstve dňa  28.05.2012 
 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Pre úspešné odsúhlasenie výsledkov hospodárenia obce na Daňovom úrade obec musí mať 
spracovaný Programový rozpočet obce na príslušné obdobie. V predchádzajúcich rokoch tieto 
výsledky mal obec schválené vždy s výhradou. 

Na základe schváleného rozpočtu na rok 2012 bol doplnený programový rozpočet o schválené 
hodnoty na rok 2012 a  na základe platných plánovaných rozpočtových výdavkov v roku 2012 boli 
doplnené predpokladané výdavky na roky2013 - 2014. 
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET 
OBCE TRNAVA PRI LABORCI  NA ROKY 2012 – 2014 

 
 
 
Programové rozpočtovanie obce  Trnava pri Laborci  pre roky 2012 – 2014 je systém založený na 
plánovaní úloh a aktivít obce  v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných zdrojov 
do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.  
 
Predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe 
zmeny pohľadu na rozpočet jeho funkciu a obsah.  
 
Kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. 
 
Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Trnava pri Laborci  je snaha 
o maximalizovanie transparentnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami obce 
a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky. 
 
Obec pri vypracovávaní programového rozpočtovania v tomto i v nasledujúcich rokoch sa bude 
snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou obce, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať. 
Súčasne s nimi chce prezentovať aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia 
povedať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať a  zabezpečovať služby 
pre obyvateľov obce. 
 
V programovom rozpočte na roky 2012 – 2014 sú výdavky obce Trnava pri Laborci  rozdelené do 
8 programov. Návrh programového rozpočtu na rok 2012 je záväzný a návrh viacročného rozpočtu 
na roky 2013, 2014 je nadväzujúci, orientačný a nezáväzný.  
 
 
Návrh programového rozpočtu 2012 – 2014 bol zostavený podľa zákona 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov, ďalej zákona                
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov, zákona 
o štátnom rozpočte a platnej rozpočtovej klasifikácie – Opatrenia MF/010175/2004 – 42 zo dňa 
8.12.2004. 
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VÝDAVKOVÁ  ČASŤ  PROGRAMOVÉHO  ROZPOČTOVANIA  OBCE  

TRNAVA PRI  LABORCI V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE 
NA ROKY 2012 - 2014 

 
Rekapitulácia programového rozpočtovania 

 
Program  1 : Plánovanie, manažment a kontrola  

Podprogram 1. 1 :  Činnosť samosprávnych orgánov, manažment 

Podprogram 1. 2:   Členské príspevky do združení a príspevky rôznym organizáciám 

Podprogram 1. 3 :  Administratíva 

Podprogram 1. 4:   Plánovanie 

Program  2 : Interné služby 

Podprogram 2.1.: Vzdelávanie zamestnancov obce 

Podprogram 2.2.: Správa a údržba majetku vo vlastníctve 

Podprogram 2.3.:Dom smútku 

Program  3 :Odpadové hospodárstvo 

 Podprogram 3.1.:  Zber a odvoz komunálneho odpadu 

Program  4 : Šport 

Podprogram 4.1.: Priama podpora športu 

Program  5 : Kultúra 

 Podprogram 5.1.: Priama podpora kultúry  

Program 6: Sociálne služby 

Podprogram 6.1.: Sociálna pomoc občanom 

Program 7: Propagácia a marketing 

Podprogram 7.1.: Propagácia a marketing 

 
 
Každý program  je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít (prác, činnosti, dodávok) vykonávajúcich 
na splnenie definovaných cieľov a zámerov.  
Vyjadrujú želaný dlhodobý dôsledok plnenia. Môžeme ho  obrazne považovať za akoby malý 
rozpočet určitej oblasti, ktorý vykonáva obec. Prezentuje plánované výstupy, víziu obce, jej cieľ, 
poslanie a hodnoty v nasledujúcich troch rokoch. 
 
Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom,  
ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového 
plnenia rozpočtu, t. j. dosahovanie stanovených cieľov. 
 
Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ 
a záverečného účtu obce. 
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Program  1 : Plánovanie, manažment a kontrola  
 
Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života a zabezpečenie 
efektívneho fungovania obecného úradu 

 
Rozpočet na roky 2012 2013 2014 
Rozpočet programu ( v €) 39 145 39 118 39 809 

 
Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so 
zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia obce Trnava pri Laborci. 
Základným cieľom obce je zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života občanov. Alokované 
výdavky sú rozdelené do ucelených skupín výdavkov – podprogramov.  
 
Podprogram 1. 1 :  Činnosť samosprávnych orgánov, manažment 
 

Rozpočet na roky 2012 2013 2014 

Rozpočet programu ( v €) 16 991 17 191 17 191 

Zodpovednosť  Starosta 

Ciele  Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť 
orgánov obce 

Merateľný ukazovateľ Počet  zasadnutí obecného zastupiteľstva za 
rok 

Rok  2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota  4 4 4 

Skutočná hodnota     

 
Komentár k podprogramu: Riadenie a kontrola všetkých činností vykonávané obcou. Výdavky 
sú spojené so  zlepšením kvality poskytovaných služieb, vypracovanie prijatých uznesení                 
v orgánoch obce a efektívne napĺňanie nariadení prijatých na zasadnutiach zastupiteľstva. 
Podprogram zahŕňa platy zamestnancov, poistné, reprezentačné, cestovné a odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru. 
 
Podprogram 1. 2:   Členské príspevky do združení a príspevky rôznym organizáciám 
 

Rozpočet na roky 2012 2013 2014 

Rozpočet programu ( v €) 1589 1589 1589 

Zodpovednosť starosta 

Ciele  Poskytnutie príspevkov občianskym združeniam 
a členské príspevky 

Merateľný ukazovateľ Počet  organizácií a združení, ktorým  obec poskytuje 
príspevky 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 4 4 4 

Skutočná hodnota    
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Komentár k podprogramu: Obec Trnava pri Laborci má rozpočtované výdavky na  úhradu 
členských príspevkov, príspevkov občianskym združeniam a nadáciám. 
 
 
Podprogram 1. 3 :  Administratíva 
 

Rozpočet na roky 2012 2013 2014 

Rozpočet programu ( v €) 20 135 19 908 19 908 

Zodpovednosť  starosta 

Ciele  Zabezpečiť rýchlu administráciu žiadosti 

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba vybavenia žiadosti v dňoch 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 30 30 30 

Skutočná hodnota    

Zodpovednosť  starosta 

Ciele  Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva obce 

Merateľný ukazovateľ Počet evidovaných občanov spolu za rok 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 20 20 20 

Skutočná hodnota    

Zodpovednosť Starosta 

Ciele  Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia vedenia 
účtovníctva obce 

Merateľný ukazovateľ Frekvencia predkladania finančných výkazov na  
Daňový  úrad za rok 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 4 4 4 

Skutočná hodnota    

Zodpovednosť Starosta 

Ciele  Zabezpečiť pravdivý stav hospodárenia v obci 

Merateľný ukazovateľ Počet  kontrol vykonaných hlavným kontrolórom  za 
rok 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 4 4 4 

Skutočná hodnota    

 
 
Komentár k podprogramu:  Podprogram obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením 
fungovania obecného úradu, najmä poštovné a telekomunikačné služby, poplatky, odvody               
a poistenie majetku obce. 
Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, 
štatistické hlásenia, výber správnych poplatkov. Ďalšou aktivitou  predstavuje prihlásenie na trvalý 
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a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte i  určovanie a evidenciu 
súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou.  
Podprogram zahŕňa aktivitu s činnosťou  súvisiacu s predkladaním výkazov Daňovému úradu. 
 
Podprogram 1. 4 :  Plánovanie 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 430 430 1 121 

Zodpovednosť  starosta 

Ciele  Zabezpečiť rekonštrukciu objektov, alebo výstavbu 
nových objektov v obci 

Merateľný ukazovateľ Počet  spracovaných projektov 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 1 1 1 

Skutočná hodnota    

 
Komentár k podprogramu: Výdavky v tomto podprograme pod názvom Plánovanie odrážajú 
výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu a výdavky, ktoré boli potrebné so získaním štúdii 
a posudkov k predmetným výstavbám. 

 
Program  2 : Interné služby 
 
Zámer: : Program zahŕňa aktivity spojené s rozvojom vzdelanostnej úrovne zamestnancov 
obecného úradu a so starostlivosťou o majetok obce 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 20 957 23 256 23 256 

 
Komentár k programu: V Programe 2 sú zahrnuté výdavky na vzdelávanie zamestnancov a na 
správu majetku vo vlastníctve obce  
 
Podprogram 2.1.: Vzdelávanie zamestnancov obce 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 620 620 620 

Zodpovednosť  starosta 

Ciele  Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 
obce 

Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za 
rok 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 3 3 3 

Skutočná hodnota    
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Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky spojené so školeniami, 
ktoré zvyšujú odbornosť zamestnancov obce a odborná literatúra. 
 
Podprogram 2.2 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 19 477 
 

21 776 21 776 

Zodpovednosť starosta 

Ciele  Zabezpečiť prevádzky schopnosť majetku obce 

Merateľný ukazovateľ Počet  spravovaných objektov 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 5 5 5 

Skutočná hodnota    

 
Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprograme zahŕňa 
výdavky spojené so správou, prevádzkou  a údržbou majetku, ktorý je vo vlastníctve obce, poistné,  
výdavky na energiu, vodného - stočného  objektu kúrie, energiu verejného osvetlenia a MR, 
výdavky na kúpu  všeobecného materiálu a služieb, na údržbu výpočtovej techniky  a pod.. 
 
Podprogram 2.3 – Dom smútku 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 860 860 860 

Zodpovednosť  starosta 

Ciele  Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie 
občanov 

Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných pohrebov v dome smútku za rok 

Rok 2012 2013 2014 

Plánovaná hodnota 10 10 10 

Skutočná hodnota    

 
Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na aktivity spojené s využitím služieb 
potrebných pri pohrebných obradoch -  odmeny na základe dohôd. 

 
Program  3 : Odpadové hospodárstvo 
 
Zámer: Funkčný  systém odpadového hospodárstva rešpektujúci  životné prostredie 
 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 69 919 19 510 18 510 

 
Komentár k programu: Výdavky v tomto programe sú spojené so zberom a odvozom 
komunálneho odpadu 
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Podprogram 3.1.:   Zber a odvoz komunálneho odpadu 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 69 919 19 510 18 510 

Zodpovednosť  starosta 

Ciele  Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci 
potreby obyvateľov 

Merateľný ukazovateľ Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok 
(v t) 

Rok 2012 2 013 2 014 

Plánovaná hodnota 67 65 60 

Skutočná hodnota    

 
Komentár k podprogramu: Aktivity predstavujú bežné výdavky za zvoz a odvoz odpadu 
zabezpečované dodávateľskou firmou a prostriedky súvisiace s výstavbou spláškovej kanalizácie     
a s údržbou verejnej zelene . 
 
Program č. 4: Šport 
 
Zámer: Ochrana občanov 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 150 150 150 

Komentár k programu: Výdavky v tomto programe poukazujú na výdavky súvisiace podporou 
športových aktivít obce  
 
Podprogram 4.1 Priama podpora športu 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 150 150 150 

Zodpovednosť starosta 

Ciele  Zabezpečiť športové vyžitie občanov obce  

Merateľný ukazovateľ Počet športových aktivít  v obci za rok 

Rok 2012 2 013 2 014 

Plánovaná hodnota 2 2 2 

Skutočná hodnota    

Komentár k podprogramu: Výdavky v tomto programe poukazujú na kúpu odmien pre 
športovcov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.  
 

Program  5:  Kultúra 
 
Zámer: Spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. 
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Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 2 928 2 928 2 928 

 
Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované výdavky na financovanie kultúrnych 
a iných spoločenských aktivít. 
 
Podprogram 5.1. Priama podpora kultúry 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 2 928 2 928 2 928 

Zodpovednosť starosta 

Ciele  Zabezpečiť aktivity spojené s kultúrnou činnosťou    
v obci 

Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych akcii v roku 

Rok 2012 2 013 2 014 

Plánovaná hodnota 4 4 4 

Skutočná hodnota    

 
Komentár k podprogramu: V rámci programu sú rozpočtované výdavky na financovanie 
kultúrnych a iných spoločenských aktivít obcou.  
 
Program 6: Sociálne služby 
 
Zámer: Poskytnúť občanom v núdzi sociálne istoty. 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 5 980 5 980 5 980 
 
Komentár k programu: Sociálna politika obce  predstavuje náročnú a narastajúcu kompetenciu 
samosprávy s logickým odrazom na výdavkovej strane rozpočtu obce. Obec je konfrontovaná                    
s narastajúcim počtom a závislosťou na nevyhnutných sociálnych službách obce pre starších občanov.  
 
Podprogram 6.1.: Sociálna pomoc občanom 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 5 980 5 980 5 980 

Zodpovednosť  starosta 

Ciele  Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov staroby občanov  

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovateliek za rok 

Rok 2012 2 013 2 014 

Plánovaná hodnota 1 1 1 

Skutočná hodnota    

 
Komentár k podprogramu: Aktivity tohto programu zahŕňajú mzdy opatrovateliek a ich odvody. 
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Program  7 : Propagácia a marketing 
 
Zámer:   Informovanosť občanov  o dianí v obci. 

 
Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 466 466 466 

 
Komentár k programu: Výdavky sú používajú na propagáciu obce. 
 
Podprogram 7.1.: Propagácia a marketing 
 

Rozpočet na roky 2012 2 013 2 014 

Rozpočet programu ( v €) 466 466 466 

Zodpovednosť starosta 

Ciele  Zabezpečiť informovanosť občanov  

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet propagačných materiálov obce 
za rok 

Rok 2012 2 013 2 014 

Plánovaná hodnota 1 1 1 

Skutočná hodnota    

 
Komentár k podprogramu: Výdavky sa plánujú použiť propagáciu a marketing obce  
 

Súhrnná tabuľka Programového rozpočtu obce Trnava pri Laborci na roky 2012 -2014 
 
Rozpočet na roky         
( v € ) 

2012 2013 2014 

Program 1 39 145 39 118 39 809 
Program 2 20 957 23 256 23 256 
Program 3 69 919 19 510 18 510 
Program 4 150 150 150 
Program 5 2 928 2 928 2 928 
Program 6  5 980 5 980 5 980 
Program 7 466 466 466 
SPOLU (v € ) : 139 545 91 408 91 099 
 
 
 
 
 
Schválený dňa: .................................. 
         .............................. 

Pečiatka a podpis  





PU-005-2012 

Dodatok č. 1 

k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1026/6/2007 
 

uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
1. Prevádzkovateľ : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
    zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

oddiel Sa Vložka číslo: 1243/V 
 Sídlo :   Komenského  50, 042 48  Košice 
 Zástupca :  Ing. Stanislav Hreha – predseda predstavenstva 
    Ing. Rudolf Kočiško – člen predstavenstva 
 IČO :      36 570 460 

Bank. Spojenie:  ČSOB a. s., Nám. Osloboditeľov 5, 040 11 Košice 
 Číslo účtu:  25500183/7500 
 
2. Vlastník: 

Obec:   Trnava pri Laborci 
zastúpená: starostom  Ing. Ignácom Štefaničom. 
adresa:   Trnava pri Laborci 163. 
IČO :   00325902 
Bankové spojenie : Prima banka a.s. Žilina, pobočka Michalovce. 
č. účtu :  4200429002/5600. 

 
sa z dôvodu rozšírenia infraštrukturálneho majetku vlastníka dohodli na nasledujúcej zmene 

zmluvy o výkone správy majetku obce č..1026/6/2007.: 
 

1. Príloha č. 1 – Zoznam infraštruktúrálneho majetku obce sa dopĺňa o prílohu č. 1a/, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. 

2. Príloha č. 2 – Charakteristika infraštruktúrálneho majetku obce sa dopĺňa o prílohu č. 2a/, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. 

3. Príloha č. 3 – Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva sa dopĺňa o prílohu č. 3a/, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. 

4. Príloha č. 4 – Zoznam nehnuteľností nachádzajúcich  sa v obci, ktoré majú možnosť sa  
napojiť na verejný vodovod ( kanalizáciu ) sa dopĺňa o prílohu č. 4a/, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou pôvodnej zmluvy. 

5. V texte pôvodnej zmluvy, tam kde sa uvádza „príloha č.1“, „príloha č.2“, „príloha č.3“, 
„príloha č.4“ , rozumie sa aj príloha č.1a/, príloha č.2a/, príloha č.3a/, príloha č.4a/. 

6. Čl. VII, bod 5 sa mení nasledovne: Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 až 4, 1a/ až 4a/. 
7. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom prevádzkovateľ dostane 2 

vyhotovenia. 
 
Prílohy: Príloha č. 1a/   Príloha č. 2a/ 

Príloha č. 3a/   Príloha č. 4a/ 
 
V Košiciach dňa: V Trnave pri Laborci dňa 29.5.2012 
Prevádzkovateľ: Vlastník: 
  
......................................................                                                               ........................................................ 
      Ing. Stanislav Hreha Ing. Ignác Štefanič 
    predseda predstavenstva                                                                    starosta obce 
             
................................................ 
      Ing. Rudolf  Kočiško 
      člen predstavenstva 









Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné 
 
 
 

Pozvánka 

 
Týmto Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutoční v malej zasadačke obecného úradu dňa 28. mája 2012 
o 14,00 h. 
 
Návrh programu zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze 
3. Programový rozpočet na r. 2012 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Ignác Štefanič 
 Starosta obce 


