ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 13. decembra 2016
Prítomní:
Starosta obce Poslanci OZ

-

Ostatní prítomní:

Dušan Daloš
Ing. Ján Baracka
Radovan Bábik
Anna Magalová
Monika Masárová
Ing. Július Šmýkal
Ing. Lucia Duračková – hlavný kontrolór
Jarmila Chnápková – zapisovateľka
Mária Konopová - účtovníčka

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
4. VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a
školských zariadení zriadených na území obce Rakovice
5. Zámer odpredaja majetku – Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
6. Žiadosť o súhlas na položenie rozvodov a zriadenie vecného bremena –
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
7. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na kamerový systém – ZŠ s MŠ
Rakovice
8. Zmena rozpočtu obce na rok 2016
9. Rozpočet obce na roky 2017 - 2019
10. Výročná správa za rok 2015
11. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2015
12. Rakovice s.r.o.
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš. Starosta obce
konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je OZ
uznášaniaschopné. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
OZ, ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslancov Ing. Jána Baracku a Radovana Bábika. O programe zasadnutia dal starosta
hlasovať.
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Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 111/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča
rokovať na zasadnutí OZ podľa upraveného programu.
Bod 2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol starosta obce p. Dušan Daloš.
Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Starosta obce informoval poslancov o tom, že obce združené v MNH podávali na envirofond
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt, ktorý by riešil zber, zvoz a likvidáciu
biologického odpadu, avšak tento nebol úspešný. Aj ostatné obce idú nakupovať kompostéry
pre občanov. V návrhu VZN na poplatok za komunálne odpady bolo, že občania budú mať
jeden poplatok a občania, ktorí kompostujú budú mať nižší poplatok. Nie je však možné mať
dva poplatky. Poslanec Ing. Baracka hovorí, že naša obec zakúpila kompostéry a chceme
zvýhodniť tých občanov, ktorí kompostujú. Navrhuje nezvyšovať poplatok za komunálne
odpady oproti minulému roku a pre kompostujúcich ho znížiť. To by znamenalo celkové
zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslankyňa Magalová
a Masárová navrhujú poplatok vyšší oproti minulému roku a tým občanom, ktorí kompostujú,
poplatok o 15 % znížiť. Návrh poplatku navrhujú na 0,0460 eur, čo znamená 16,79 eur ročne
na občana, a pre občanov kompostujúcich domácností, ktorí budú mať zmluvu o prenájme
kompostéra podpísanú do 31.1., poskytnúť zľavu 15 %, čo znamená, že by platili 0,0400 eur
poplatok, ročne 14,60 eur. Starosta dal o návrhu poslankyne Magalovej hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
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Hlasovanie: za :
4
proti:
1
zdržal sa: 0

(Ing. Baracka)

U z n e s e n i e č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN obce Rakovice č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
O návrhu poslanca Ing. Baracku sa už nehlasovalo.
Bod 4. VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a
školských zariadení zriadených na území obce Rakovice
Predmetom tohto VZN v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve je určenie podrobností financovania a výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Rakovice na príslušný kalendárny rok. V zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Rakovice sú: materská škola, školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času.
Obec Rakovice financuje náklady na deti MŠ, ŠJ a ŠKD podľa stavu k 15.9.
predchádzajúceho kalendárneho roka. Náklady na dieťa CVČ podľa počtu všetkých prijatých
detí podľa stavu k 1.10 predchádzajúceho kalendárneho roka na základe rozhodnutia riaditeľa
ZŠ s MŠ Rakovice, nakoľko CVČ je súčasťou ZŠ s MŠ Rakovice. Na základe VZN bude ZŠ
s MŠ Rakovice rozpísaný rozpočet na jednotlivé školské zariadenia a finančné prostriedky sa
zasielajú škole mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu vždy do 25. dňa v mesiaci. Starosta
dal o VZN č. 24/2016 hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN obce Rakovice č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a
školských zariadení zriadených na území obce Rakovice.
Bod 5. Zámer odpredaja majetku – Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Starosta obce otvoril nový bod rokovania. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
oslovila starostu s požiadavkou na prerokovanie odpredaju pozemku vo výmere 16 m2 na
parcele č. 66/1 v obci Rakovice pre osadenie novej transformačnej stanice pri dome s.č. 99 pri
autobusovej zastávke smerom na Piešťany. Nová transformačná stanica bude malý kiosok,
stará transformačná stanica už dosluhuje. Pred rokmi sme predali Západoslovenskej
distribučnej pozemok pred bytovkou č. 209, kde tak isto vybudovali transformačnú stanicu.
Vzhľadom na uloženie iných zariadení presná poloha novej transformačnej stanice ešte nie je
určená. Zatiaľ budeme schvaľovať zámer odpredaja časti pozemku p. č. 66/1 o výmere 16 m2
na vybudovanie transformačnej stanice. Starosta dal o zámere hlasovať.
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Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zámer odpredaja časti pozemku p. č. 66/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 podľa
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na základe osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) žiadateľovi Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava na účel osadenia
novej transformačnej stanice, ktorá nahradí starú transformačnú stanicu.
Bod 6. Žiadosť o súhlas na položenie rozvodov a zriadenie vecného bremena –
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zaslala obci žiadosť o súhlas na položenie
distribučných káblových rozvodov elektrickej energie a zriadenie vecného bremena, ktoré sú
plánované v rámci pripravovanej stavby: TA_Rakovice,NNK (L13.0354.16.0003). Vecné
bremeno by sa týkalo pozemkov p. č. 717/73 – zastavané plochy a nádvoria, p. č. 716/1 zastavané plochy a nádvoria, p. č. 717/72 - zastavané plochy a nádvoria, všetky zapísané na
LV č. 400 vo vlastníctve Obce Rakovice. Predpokladaná dĺžka trasy na uvedených parcelách
vychádza predbežne na 325 m, pri predpokladanej šírke koridoru 1 m2, t. z. cca 325 m2.
Starosta predložil poslancom aj situáciu so zakreslením, ktorú nám Západoslovenská
distribučná zaslala so žiadosťou. Prípojky k jednotlivým domom urobí takisto
Západoslovenská distribučná. Ak sa táto stavba uskutoční a prípojky budú v zemi, zoberú
nám elektrické stĺpy a budeme musieť myslieť na nové verejné osvetlenie a miestny rozhlas.
Starosta dal o žiadosti Západoslovenskej distribučnej hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
súhlas na položenie distribučných káblových rozvodov elektrickej energie a zriadenie
vecného bremena, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: TA_Rakovice,NNK
(L13.0354.16.0003). Vecné bremeno sa týka pozemkov p. č. 717/73 – zastavané plochy
a nádvoria, p. č. 716/1 - zastavané plochy a nádvoria, p. č. 717/72 - zastavané plochy
a nádvoria, všetky zapísané na LV č. 400 vo vlastníctve Obce Rakovice, IČO: 00312916,
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, Čulenova 6, IČO: 36361518.
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Bod 7. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na kamerový systém – ZŠ s MŠ
Rakovice
Starosta oboznámil poslancov, že riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rakovice žiada o navýšenie
finančných prostriedkov na kamerový systém o 257 eur. Odôvodnenie žiadosti: bolo potrebné
ešte dokúpiť 1 kameru k hlavnému vchodu, 2 kamery znížiť a zakúpiť tak 2 nové držiaky,
investícia sa navýšila o 257 eur. Dňa 29.9.2016 pri zmene rozpočtu sa schválilo použitie
kapitálových výdavkov na vybudovanie kamerového systému v budove základnej školy vo
výške 2.500 eur. Poslanec Ing. Šmýkal navrhuje schváliť žiadosť, starosta dáva hlasovať
o návrhu navýšenia.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
pridelenie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Rakovice na kapitálové výdavky na vybudovanie
kamerového systému v budove základnej školy vo výške 2.500,00 eur a navýšenie finančných
prostriedkov na kapitálovú investíciu vybudovania kamerového systému v budove základnej
školy o 257,00 eur, spolu vo výške 2.757,00 eur.
Bod 8. Zmena rozpočtu obce na rok 2016
O zmenách rozpočtu poslancom podala správu účtovníčka Mária Konopová. Písomný
materiál bol poslancom zaslaný s pozvánkou. Jednotlivé zmeny rozpočtu poslancom boli
poslancom zdôvodnené. Súčasťou materiálov boli aj rozpočtové opatrenia schválené
starostom obce. Starosta dal o zmene rozpočtu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenia schválené starostom obce a zmeny rozpočtu o účelovo určené
prostriedky zo štátneho rozpočtu k 13.12.2016
b) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2016 k 13.12.2016:
 príjmy obce Rakovice na rok 2016: 953.509,00 eur
- z toho príjmy bežného rozpočtu: 887.610,00 eur
- z toho príjmy kapitálového rozpočtu: 1.673,00 eur
- z toho príjmy z finančných operácií: 64 226,00 eur
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-

výdavky obce Rakovice na rok 2016 : 953.509,00 eur
z toho výdavky bežného rozpočtu: 821.259,00 eur
z toho výdavky kapitálového rozpočtu: 80.750,00 eur
z toho výdavky z finančných operácií: 51.500,00 eur.

Bod 9. Rozpočet obce na roky 2017 – 2019
Rozpočet obce na roky 2017 – 2019 predniesla poslancom účtovníčka Mária Konopová.
Poslanci návrh obdržali v materiáloch s pozvánkami. Do návrhu sa zapracovali všetky
predpokladané kapitálové výdavky na investície plánované v budúcich obdobiach. K návrhu
nemali poslanci pripomienky, starosta dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 119/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) s c h v a ľ u j e rozpočet obce Rakovice na rok 2017:
príjmy obce : 866.085,00 eur
- z toho príjmy bežného rozpočtu: 859.273,00 eur
- z toho príjmy kapitálového rozpočtu: 1.000,00 eur
- z toho príjmy z finančných operácií: 5.812,00 eur
výdavky obce : 866.085,00 eur
- z toho výdavky bežného rozpočtu: 818.155,00 eur
- z toho výdavky kapitálového rozpočtu: 14.030,00 eur
- z toho výdavky z finančných operácií: 33.900,00 eur
b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce Rakovice na rok 2018:
príjmy obce : 869.110,00 eur
výdavky obce : 869.110,00 eur
c) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce Rakovice na rok 2019:
príjmy obce : 874.010,00 eur
výdavky obce : 874.010,00 eur
Bod 10. Výročná správa za rok 2015
Poslancom bola s materiálmi na zasadnutie OZ zaslaná Výročná správa za rok 2015. Audit
účtovnej závierky Obce Rakovice za rok 2015 vykonala na základe zmluvy spoločnosť
PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trnava. Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
bolo vykonané v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľadom nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Audit bol vykonaný v súlade s medzinárodnými audítorskými
štandardami. Poslanci sa so správou oboznámili a vzali ju na vedomie.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:

5
5
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Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 120/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Výročnú správu obce Rakovice za rok 2015 overenú audítorom.
Bod 11. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2015
Spoločnosť PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trnava, vykonala v Obci Rakovice audit
individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015.
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 a Správu nezávislého audítora
ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2015 vzali poslanci na vedomie.
Kontrolórka obce Ing. Duračková poznamenala, že z dostupných materiálov, ktoré sú
zverejnené na internete, na internetovej stránke www.hospodarenieobci.sk, ktoré uskutočnila
nezisková organizácia INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), dosiahla naša
obec výborné finančné zdravie, hodnotenie známkou 5,2 zo 6.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 121/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2015 do
31.12.2015 zo dňa 8.8.2016 a Správu pre Obecné zastupiteľstvo obce Rakovice o overení
súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2015.
Bod 12. Rakovice s.r.o.
Nesplatený úver spoločnosti Rakovice s.r.o. už riešime niekoľko mesiacov, povedal starosta
obce. V materiáloch s pozvánkou boli poslancom zaslané aj materiály ohľadom majetku,
fakturácie a nesplateného úveru spoločnosti Rakovice s.r.o. Starosta sa pýta na vyriešenie
splatenia pôžičky predčasným splatením nájmu. Ing. Šmýkal navrhuje, že je to potrebné už
uzavrieť. Navrhuje zmluvne podchytiť predčasné vyplatenie nájmu skládky medzi
spoločnosťou Rakovice s.r.o. a Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou, s.r.o., Kostolné,
a týmito získanými finančnými prostriedkami splatiť úver spoločnosti Marius Pedersen, a.s.
Starosta o návrhu Ing. Šmýkala dal hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
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zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 122/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
predčasné vyplatenie nájmu skládky Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou, s.r.o.,
Kostolné, vo výške zostatkovej účtovnej ceny majetku spoločnosti Rakovice s.r.o. ku dňu
31.12.2016.
Bod 13. Rôzne
13.1.
Poslanec Ing. Baracka má pripomienku k zápisnici zo zasadnutia v auguste 2016, keď na
zasadnutí OZ bol Ing. Slavomír Faško. Na Ing. Faška mal 2 otázky, avšak v zápisnici mu
chýba 2. časť odpovede na otázku, čo robil pre Rakovice s.r.o., keď dostával odmeny? Ing.
Baracka žiada, aby bolo vyjadrenie Ing. Fašku v zápisnici doplnené. Do tejto zápisnice bolo
nasledovné zaznamenané, nakoľko zápisnicu zo dňa 30.8.2016 nie je možné meniť. Ing.
Faško povedal, že dostával odmenu ako riaditeľ spoločnosti, pripravoval všetky podklady
k fakturácií, účtovanie. Ing. Baracka povedal, že starosta sa vyjadril, že peniaze od Ing. Fašku
dostával on, že starostovi ich posúval Ing. Faško, lebo starosta nemôže mať iný príjem. Ing.
Faško povedal, že on dostával odmenu – plat ako riaditeľ spoločnosti a čo so svojimi
peniazmi robil je na ňom. Ing. Baracka sa ďalej pýta, prečo nevedeli poslanci o tom, že boli
vyplácané odmeny. Poslankyňa Magalová povedala, že sa nemajú k čomu vyjadriť, nakoľko
pri schvaľovaní odmien neboli poslancami. Starosta povedal, že o zmluvách sa rokovalo na
valných zhromaždeniach spoločnosti Rakovice s.r.o. Starostovi bol znížený plat a prečo? Ing.
Šmýkal povedal, že poslanci plat starostovi len zvyšujú, nikdy nie znižujú, nakoľko podľa
zákona majú starostovia plat základný a rozhodnutím zastupiteľstva mu môže byť plat
navýšený.
13.2.
Vo štvrtok budú zabezpečené vianočné šálky, tento rok budú mať žltú farbu. Výťažok
z predaja šálok sa dá na účet kostola v Rakoviciach. Šálky sa budú predávať na 4. adventnú
nedeľu, omša bude o 17:00 hodine.
13.3.
Starosta obce otvoril ďalší bod rokovania, kde informoval poslancov, že určil inventarizačnú
komisiu: účtovníčku obce Máriu Konopovú, poslancov Ing. Júliusa Šmýkala a Annu
Magalovú.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
zloženie inventarizačnej komisie určenej starostom obce: Mária Konopová, Ing. Július
Šmýkal a Anna Magalová.
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13.4.
V zásadách o odmeňovaní poslancov a komisií je uvedené, že členom komisií budú priznané
ročné odmeny podľa výsledkov ich práce, spravidla do výšky 40,00 eur na člena. O celkovej
výške odmeny pre komisiu rozhoduje na návrh predsedu komisie Obecné zastupiteľstvo.
Komisia životného prostredia a verejného poriadku v roku 2016 nezasadala, komisia na
posudzovanie žiadostí o prideľovanie nájomných bytov taktiež nezasadala v roku 2016.
Komisia pre prevenciu proti kriminalite a pre dopravnú bezpečnosť zasadala viac krát.
Predseda nevedel presne povedať koľkokrát zasadali, preto sa odmenenie členov komisie
neriešilo.
Bod 14. Diskusia
14.1.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Bábik, že v druhej uličke za ihriskom zmizla značka daj
prednosť v jazde. Starosta povedal, že je potrebné značky zmapovať, či ešte nejaké
nechýbajú.
14.2.
Poslankyňa Magalová pripomenula, že pred jedným domom na hlavnej ceste je už chodník
opravený a pred druhým domom stále nie je. Starosta povedal, že to pourguje.
14.3.
Ing. Šmýkal pripomenul, že je potrebné vyriešiť osvetlenie na prechode pri križovatke pred
sochou sv. Cyrila a Metoda.
Bod 15. Záver
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani dotazy, starosta obce p. Dušan Daloš
program rokovania ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Zápisnicu zapísala:

Ing. Ján Baracka

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

Radovan Bábik

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

