
Zápisnica číslo 16/2022 
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lúčke, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2022 
v sále KD v Lúčke 

 
 

 
Prítomní:  Andrej Havrila, RNDr. Marcel Tkáč, Marek Mašlej, Matúš Tkáč 

Neprítomní: Pavel Hermanovský (ospravedlnený), Anna Sopková (ospravedlnená), 
PaedDr. Ondrej Fečo, PhD. (ospravedlnený) 

 
Program:  

O t v o r e n i e 
1. Voľba pracovných komisií 
2. Správa o hospodárení za rok 2021 – Schválenie záverečného účtu  
3. Prerokovanie - Schválenie „Zmluvy o poskytovaní odborných služieb – nabíjacej 

stanice“ spoločnosťou „ejoin s.r.o., Dubnica nad Váhom“ 
4. Prerokovanie - Schválenie „Zmluvy o poskytovaní odborných služieb a správe verejného 

osvetlenia“ spoločnosťou „RIMI-Security Bardejov s.r.o., Bardejov 
5. Schválenie preklenovacieho úveru projektu “Zníženie nákladov na energie 

prostredníctvom inštalácie Tepelného čerpadla v ZŠ a MŠ Lúčka. MH SR – SIEA, 
Bratislava – Zmluva o NFP (Príma banka Slovensko, a.s.) 

6. Schválenie preklenovacieho úveru projektu “Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ – 
inkluzívne vzdelávanie v obci Lúčka - MIRRI – IROP Bratislava – PSK Prešov - Zmluva 
o NFP. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) 

7. Schválenie preklenovacieho úveru projektu “Výstavba a rekonštrukcia MK, lávok, 
mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobus. zastávok . PPA – MAS, Bratislava 
– Zmluva o NFP. (Príma banka Slovensko, a.s.) 

8. Určenie počtu poslancov OZ Lúčka na volebné obdobie 2022 – 2026 (§11 ods. 3 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ) 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Lúčka na volebné obdobie 2022 – 2026 
( §11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) 

10. Návrh na vyradenie ZŠ Lúčka 92 a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení SR 
(zámer ďalšej existencie ZŠ Lúčka od 01.09.2022) 

11. Rôzne - diskusia 
z á v e r 

 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

 
K bodu 1) 
 
Zapisovateľ:  Daniela Pšenáková 
 
Overovatelia:  RNDr. Marcel Tkáč 
   Marek Mašlej 
 
Návrhová komisia: RNDr. Marcel Tkáč 
   Matúš Tkáč 
   Andej Havrila 
 
K bodu 2) 
 
     Záverečný účet  obce za rok 2021 spracovala Ing. Iveta Patakiová (účtovníčka obce) a na 
schválenie ho predložil starosta obce Mikuláš Mašlej. Návrh záverečného účtu bol zverejnený 
na webovom sídle obce dňa 21.05.2022. 

 



Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021, ktorý OZ 
schválilo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2020 uznesením č. 41/10/2021. Rozpočet bol zmenený 
štyrmi opatreniami a to 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021  a 31.12.2021.  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 824 694,00€ bol ku 31.12.2021 skutočný príjem v sume 
565 987,28€, čo predstavuje 69% plnenie.  Z rozpočtovaných bežných príjmov 263 870,00€ 
skutočný príjem ku 31.12.2021 bol 275 155,02€, čo predstavuje 104% plnenie. 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 560 000,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
290 009,36€, čo predstavuje 52% plnenie.  

Zo štátneho rozpočtu boli obci poskytnuté dotácie na projekt „Dedina novej tváre“ (250 000,00€) 
a z rozpočtu PSK na BŠVaOC časť A,B (40 000,00€)  

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (Ocú, ZŠ, MŠ ŠJ ŠKD), poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, 
materiál, dopravné DoVP, náklady spojené s voľbami....),bežné transfery a splácanie úrokov 
a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí (ide o nasledovné investičné akcie: 

- projekt „Bezpečnostné, športové, výcvikové a oddychové centrum, časť A a časť B 
- rozšírenie VO   
  
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 000€ bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2021 v sume 9 760,00€, čo predstavuje 81% čerpanie. 

Z rozpočtovaných 8 000,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 na splácanie istiny z prijatýh 
úverov vo výške 5 760,00€. Z rozpočtovaných 4 000,0,0€ bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 
splatenie úveru /DN schodisko. 

Výsledkom hospodárenia obce je prebytok vo výške 2 960,64€.  

Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia §15 a §16 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje OZ.  

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Hlasovanie: 
Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 

4 4 0 0 
 
Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 61/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 3) 
 
Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb spojených so správou nabíjacej stanice, t.j. 
samostatne stojaca AC nabíjacia stanica umiestnená na parcele C KN 539/1, ktorých výsledkom 
má byť zabezpečenie dostupnosti, funkčnosti a udržateľnosti nabíjacej stanice prostredníctvom 
spoločnosti ejoin, s.r.o. Dubnica nad Váhom. Odbornými službami na účely tejto zmluvy sa 
rozumie poskytovanie správy nabíjacej stanice a vypracovanie ročnej správy o spotrebe 
nabíjacej stanice. Poskytovateľ bude Obci Lúčka platiť cenu spotrebovanej elektrickej energie 
formou faktúry, ktorá bude vystavená štvrťročne, vždy do 30 dní od uplynutia kalendárneho 
štvrťroka. Bližšie podmienky sú uvedené v Zmluve, ktorá je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 62/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 



K bodu 4) 
 
Dielo „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ bolo zhotovené dňa 04.04.2016. Od tohto dňa obec 
využíva službu prístupu na server MinosX pre správu a reguláciu verejného osvetlenia. 
Zhotoviteľom diela je firma RIMI-Security Bardejov s.r.o., ktorá doposial servis a správu 
verejného osvetlenia zabezpečovala. Uplynutím záručnej doby (5 rokov) je táto služba 
spoplatnená. Nakoľko servis a správu VO je potrebné vykonávať aj naďalej je potrebné to upraviť 
Zmluvnými podmienkami. Z tohto dôvodu starosta predložil návrh Zmluvy o poskytovaní služby 
pri servise a správe verejného osvetlenia, ktorá je prílohou zápisnice. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 63/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 5) 
 
Obec získala nenávratný finančný príspevok na „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom 
inštalácie tepelného v Základnej a Materskej škole v Lúčke“ 160 562,16 Eur, pričom oprávnené 
výdavky projektu boli schválené vo výške 169 012,80 EUR. Obec je na základe zmluvy povinná 
zabezpečiť zdroj financovania na úhradu neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknu v priebehu 
realizácie. Krétkodobý preklenovací úver slúži výhradne len ako ako zdroj krytia výdavkov do 
doby ukončenia projektu a následnej refundácie schválenej dotácie a poskytne ho PRIMA Banka 
Slovensko, a.s. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 64/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 6) 
 
Ďalším projektom v ktorom bola obec úspešná je „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej 
školy – inkluzívne vzdelávanie v obci Lúčka“. Nenávratný finančný príspevok v čiastke 
94 047,89€ (poskytnuté)  poskytne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky v zastúpení Prešovského samosprávneho kraja. Na krytie výdavkov do 
doby ukončenia projektu a následnej refundácie je potrebné prijať preklenovací úver a to 
prostredníctvom Slovenskej spotiteľne, a.s. 
 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 65/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 7) 
 
Preklenovací úver je potrebný aj na ďalší úspešný projekt „Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, lávok, mostov,chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zástavok. Na tento 
projekt bola schválená dotácia vo výške 29 480,54€ z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka poskytnutá prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry na základe 
výzvy Miestnej akčnej skupiny Topoľa, o.z. Po úspešnom ukončení projektu budú finančné 
prostriedky refundované. Tento krátkodobý preklenovací úver bude poskytnuty z Prima Banky 
Slovensko, a.s. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

 

Predložený materiál je súčasťou zápisnice. 
Návrh na uznesenie č. 66/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 8) 
 
Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov. Pre voľby poslancov zastupiteľstva sa v každej obci a meste utvoria 
volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce. 
Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje, že „volebné obvody a počet poslancov 
obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v 
rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené.“ 
V rozhodnutí predsedu NR SR č.209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a 
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov predseda NR SR určil lehotu na určenie 
volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných 
zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022. Pravidlá pre určenie počtu poslancov zastupiteľstva 
upravuje zákon o obecnom zriadení, pre obce od 501 do 1 000 obyvateľov  je to 5 až 7 poslancov 
(§ 11 ods.3 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 
Na základe uvedeného starosta predložil návrh na určenie jedného volebného obvodu s počtom 
poslancov :7 na volebné obdobie 2022 – 2026. 
 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

 

Návrh na uznesenie č. 67/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 9) 
 
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Pre volebné obdobie  2022 – 2026 poslanci 
určili výkon funkcie starostu na plný úväzok. 

 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

 

Návrh na uznesenie č. 68/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 10) 
 
Potreba racionalizácie Základnej školy v Lúčke a jej súčastí rezonuje na zasadnutiach OZ už 
dlhodobo a súvisí najmä s neustálym poklesom žiakov v základnej škole a spôsobom 
financovania regionálneho školstva, či už v oblasti prenesených alebo orginálnych kompetencií. 
Dôvody návrhu na vyradenie Základnej školy Lúčka 92 a jej súčastí - Školkého klubu detí pri 
Základnej škole Lúčka 92 zo siete škôl a školských zariadení sú ekonomické, ktoré sú spôsobené 
dôsledkom výrazného zníženia počtu žiakov a naplnenosti triedy v školskom roku 2021/2022 
a nepriaznivá prognóza vývoja počtu žiakov v nasledujúcich rokoch. 
V Základnej škole Lúčka klesol k 15. septembru 2021 počet žiakov na 8, pričom dvaja žiaci žijú 
dlhodobo v zahraničí a ďalší dvaja nie sú občania našej obce. Financovanie školy so šiestimi 
žiakmi denného vyučovania, pre ktorých sú potrební štyria pedagogovia (učiteľka, 
vychovávateľka v ŠKD, učiteľ AJ a učiteľ náboženstva) je už ďalej pre obec neúnosné.  
Nakoľko obec získala NFP na zvýšenie kapací infraštruktúry materskej školy z MIRRaI SR 
vyhodnotila ako racionálne riešenie zrušenie Základnej školy a vybudovanie plnohodnotnej 
Materskej školy s dobudovaním ďalšej triedy v priestoroch terajšej ZŠ, ktoré sídlia v spoločnej 
budove (na prízemí MŠ a na poschodí ZŠ). Dobudovaním ďalšej triedy MŠ tak neprídu 
o zamestnanie ani terajšie učiteľky ZŠ, keďže sú plne kvalifikované aj pre MŠ. Ukončí sa 
pracovný pomer s učiteľom AJ a vyučujúcim náboženstva.   
Ku podaniu žiadosti o vyradenie zo siete škôl na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky je potrebné uznesenie OZ – návrh na zrušenie školy a vyjadrenie Rady 
školy, ktoré tvoria súčasť žiadosti. Následne ministerstvo doručí obci dokument o vyradení školy 
zo siete. Obec po doručení dokumentu vydá VZN o zrušení školy a novom školskom obvode pre 
žiakov obce.  
Pre poslancov OZ to nebolo ľahké rozhodnutie, zrušiť niečo, čo sa v obci roky budovalo. 
Uvedomujú si aj to, že opätovne zriadenie základnej školy bude už takmer nereálne. No po 
racionálnej úvahe zhodnotili, že naďalej umelo udržiavať školu s minimom žiakov je pre obec už 
neúnosné. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie: 

Prítomní Za návrh Proti Zdržal sa 
4 4 0 0 

 

Návrh na uznesenie č. 69/16/2022  je súčasťou zápisnice. 
 
 
K bodu 11) 
Starosta predniesol poslancom dotazy (pripomienky), ktoré mu boli doručené e mailom od 
poslankyne Anny Sopkovej, ktorá bola zo zasadnutia ospravedlená: 
 opakovaný problém s udržiavaním poriadku a čistoty na pozemku okolo cesty smerom na 

„Vyšný koniec“ pod domom súp. č. 64. Na jednom zo zastupiteľstiev sme sa dohodli na 
fungovaní zostavenej poriadkovej komisie, ktorá si prejde celú obec a pri pozemkoch, ktoré 
susedia s občanmi obce tak, že ich budeme vyzývať – žiadať o vyčistenie priľahlého pozemku 
a udržiavanie poriadku 

Starosta – pod porade s poslancami sa dohodli, že dňa 4.7.2022 o 18:00hod. sa stretnú na tvare 
miesta s poblémovými občanmi a budú to riešiť. 
 dopytovali sa ma niektorí občania, či nevieme zabezpečiť, aby niektoré zastupiteľstvá, resp. 

všetky nemohli konať online? 
Poslanci – zasadnutia OZ boli a sú verejné. Každý občan, ktorý má záujem zúčastniť sa ich má 
možnosť. Máme na to dostatočný priestor. Nevidia dôvod na zavedenie „online“ zasadnutí, 
ktorých zavedenie má svoje pravidlá a musí byť v súlade so všetkými platnými zákonmi. Ostatní 
poslanci s týmto názorom súhlasili a nevidia dôvod na zavedenie „online zasadnutí“. 
 návrh na prípravu slávnostnej gratulácie pre p. Malíkovú – Slovanka roka 2022 v oblasti 

charita a sociálna práca a slávnostné privítanie  p. Františka Hermanovského – diakon 
Havrila Andrej – novovysvateného diakona privítali v kostole.   
Starosta - oficiálne blahoželanie zástupcami obce bude pri primičnej omši. Sestre Bernadete – 
Anne Malíkovej ako Slovenske roka 2022 obec poblahoželá keď to bude aktuálne, pravdepodobne 
pri natáčaní príspevku o jej rodisku de sa zdržiavať v obci. 



 OZ Topľanská Lúčka pripravuje pozvánky na veľkú brigádu spojenú s prípravou pozemku na 
realizáciu projektu: „Zveľaďujeme Lučanský chotár“ 

Starosta – obec môže vyhlásiť byť nápomocná zverejnením na stránke obce, či vyhlásením v MR 
ale akcia je v réžii OZ. 
 príprava na Kermeš v Lúčke – prosím návrhy ostatných poslancov  
Poslanci – vzhľadom na finančnú situáciu v samosprávach, navrhli ostať pri tradičnom 
futbalovom zápase a ku tomu, by sa mohol podávať guľáš, aj ine občerstvenie, prípadne 
predajné stánky. Ak niekto chce pripraviť niečo vo vlastnej réžii má možnosť, no za podmienok, 
že má na to financie a prekonzultuje to s vedením obce. 
 Dofinancovanie audio techniky do Letného kina obcou 
Poslanci – dotazovali sa, či existuje nejaký rozpočet a v akej sume... a či pokračuje projekt OZ 
 navrhujem, aby administrátor fb a IG stránky mal od obce 1 x ročne odmenu 
Poslanci – informovali sa, či to vzniklo na základe požiadavky obce a kto vlastne rozhoduje 
o tom, čo sa zverejňuje? 
Starosta – nebráni sa odmene, no na rok 2022 v rozpočte nebola, ale na konci kalendárneho 
roka odmenu nevylučuje. Do budúcna je treba podpísať dohodu, resp. zmluvu na základe ktorej 
bude odmena vyplatená a v ktorej budú stavovené podmienky zverejňovania. 
 je potrebné ukľudniť situáciu v MŠ medzi domácimi, ale aj rodičmi iných obcí, ktorí by radi 

dávali deti k nám do škôlky, aby sme po jej rekonštrukcii naozaj mali naplnené počty žiakov 
v novo vybudovaných triedach 

Poslanci – „ukľudniť znamená niekoho vyhodiť alebo niekoho prijať?“ Túto problematiku si 
nechajú vysvetliť na najbližšom stretnutí 
 nerozumiem prečo sa najprv rodičom prisľúbilo prijatie ich dieťaťa do škôlky vedením MŠ 

a potom sa im oznámilo, že po rozhodnutí zriaďovateľov dieťa do škôlky prijaté nebude alebo 
bude, ale nevie sa kedy??? 

RNDr. Tkáč Marcel – o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia rozhoduje 
riaditeľstvo Materskej školy a nie zriaďovateľ. Ak dieťa nebolo rozhodnutím prijaté, rodič môže 
podať odvolanie zriaďovateľovi a na základe odvolania to bude starosta riešiť. 
 ako to bude s fungovaním ZŠ v Lúčke od 1.9.2022  
Starosta – ku 1.9.2022 sa Základná škola v Lúčke ruší (podrobnejšie je to uvedené v bode 10) 
tejto zápisnice) 
 už vieme aké bude personálne obsadenie pedagógov a nepedagogických pracovníkov ZŠ, MŠ? 
Starosta - Rada školy bude na svojom zasadnutí informovaná o organizačnom zabezpečení 
školského roka, nutné zabezpečiť sfunkčnenie Rady školy, pracovno právne záležitosti sú vo 
výlučnej kompetencií zriaďovateľa   
 ako bude prebiehať rekonštrukcia ZŠ a MŠ 
Starosta – najprv prebehne rekonštrukcia na 1. podlaží a MŠ bude fungovať v doterajších 
priestoroch. Potom sa MŠ stiahne do zrekonštruovaných priestorov na poschodí a budú sa 
rekonštruovať priestory súčasnej MŠ. Keď to bude aktuálne starosta bude sa o tom informovať. 
 vyhodnotenie aktivít od posledného zastupiteľstva 
Starosta – o aktivitách informoval pribežne v jednotlivých bodoch programu 
 oboznámenie s úspešnými projektami aj ostatných obyvateľov 
Starosta – nemám problém to vysvetliť každému, kto ma o veci verejne záujem. Mnoho 
informácií je na WEB stránke obce zápisniaciach OZ alebo aj na podstránke Projekty. 
 Príprava, resp. určenie úseku pre vyčistenie čiernych skládok, odpadkov pre partnerské OZ 

Save Nature by Čaves, ktoré k nám príde v rámci projektu Zveľaďujeme Lučanský chotár, 
vyčistiť časť chotára 9.7.2022 

Starosta – dohodli sme sa, že to bude pozemok, ktorý má OZ Topľanská Lúčka v nájme, na 
ktorom je plánované vybudovanie sedenia pri studničke 
 
- Starosta informoval poslancov o 13. ročníku charitatívnej cyklojazdy „Na bicykli deťom pre 
život 2022“ do ktorej sa obec opätovne zapojila a pre účastníkov pelotónu pripravila malé 
občerstvenie a odovzdala finančný dar vo výške 252,00EUR OZ Deťom pre život, ktoré pomáha 
onkologicky chorým pacientom. Zároveň im tlmočil poďakovanie OZ Deťom pre život za podporu. 
- Starosta informoval poslancov o vydaní certifikátu za rok 2021 OZV pre obaly NATUR-PACK 
v ktorom potvrdzuje, že obec zabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky. 
Zavedeným systémom obec prispela k zlepšeniu životného prostredia 15 990kg vytriedeného 
odpadu, čo predstavuje 30,46kg na obyvateľa.  
 
 
 



 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta sa poďakoval prítomným poslancom za účasť 
na XVI. Zasadnutí OZ a rokovanie ukončil. 
 

 

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

            Mikuláš Mašlej – starosta 
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