Obec Cabov
Obecný úrad Cabov č.126, 094 14 Sečovská Polianka, IČO:00332283, DIČ: 2020640897

ZÁPISNICA
z 17. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Cabove zo dňa 12.11.2021
Začiatok zasadnutia: 16:30 hod.
Prítomní:
Starosta:
Poslanci OZ:

Ospravedlnení: - - - Viliam Popaďák
Mgr. Radoslav Hanusin
Ing.Peter Hric
Michal Orenič
Mikuláš Nemčík
Lukáš Horváth

Kontrolórka obce:
Zamestnanec:

Mgr.Alena Lengelová
Mgr. Adriana Vaľovčinová

Starosta obce Viliam Popaďák oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote
a že všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto zasadnutie písomne včas pozvaní. Ďalej
konštatuje, že z celkového počtu 5 poslancov obecného zastupiteľstva, sú prítomní 5 poslanci, teda
zasadnutie OZ je v zmysle § 12 ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznášaniaschopné.

Ad 1) PROGRAM ZASADNUTIA

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cabove otvoril a viedol Viliam Popaďák starosta obce. V
úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Starosta obce oboznámil
všetkých prítomných s návrhom programu rokovania 17. zasadnutia.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ,
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
Informácia o plnení uznesení OZ,
Prerokovanie žiadosti p. Blanka Šefčíková,
Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Cabov na rok 2022,
a) Jednota dôchodcov ZO Cabov
b) Gréckokatolícka cirkev – farnosť Cabov
c) DHZO Cabov
6. Žiadosť o NFP s názvom ,,Cabov – Kanalizácia“, podaná v rámci výzvy zameranej na
podporu regionálneho rozvoja (kód výzvy:12861/2021/OSMRR),
Aktivita1: Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb
vo forme kapitálových výdavkov + vypracovanie žiadosti,
7. Rozpočtové opatrenie č.3/2021,
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8. Rozpočtové opatrenie č.4/2021,
9. Informácia o podaní na Okresný súd vo Vranove nad Topľou – návrh na dodatočné
konanie z dôvodu novoobjavených pozemkov – most pri fare,
10. Stanovenie termínu na inventarizáciu majetku obce,
11. Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov,
12. Diskusia – Rôzne,
13. Návrh na uznesenie,
14. Záver.
K návrhu neboli vznesené iné námietky.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 1
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov

A.SCHVAĽUJE
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
2

Ad 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice pani Mgr.Adriana Vaľovčinová. Za overovateľov zápisnice
určil p. L. Horvátha a p. M. Oreniča.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 2
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.SCHVAĽUJE
- 1. zapisovateľa: Mgr.Adrianu Vaľovčinová
2. overovateľa zápisnice: L. Horvátha a p. M. Oreniča
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý
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Ad 3) Informácia o plnení uznesení
Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ sú splnené.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 3
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
- 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý
Ad 4) Prerokovanie žiadosti p. Blanka Šefčíková
Predmetnú žiadosť Vám bola preposlaná elektronickou poštou. Starosta poslancov oboznámil s
problémom u Šefčíkovcov. Nepostupovali podľa § 57 zákona 50/1976 Zb. Stavebného zákona. Mali
postupovať podľa § 58 zákona č.50/1976 Zb. Stavebného zákona, na čo ich upozornil projektant.
Projektant zistil, že brána je postavená na obecnom pozemku o rozlohe cca 10 m2. Ak chcem niečo
stavať, zavolám projektanta, ktorý zistí ak je skutočný stav danej parcely. Projektant pripraví
projektovú dokumentáciu, žiadateľ požiada o stavebné povolenie a až keď stavebník má právoplatné
stavebné povolenie môže stavať, budovať. Tento postup je v súlade so stavebným zákonom. Pri
dodatočnom stavebnom povolení, sú trojnásobné poplatky a kopec problémov. Veľa ľudí obchádza
zákon a pri dedení danej nehnuteľnosti kataster neprepíše na nového vlastníka - lebo stavba bola
postavená na čierno. Dokonca Vám ani banka nedá úver. Je od nich chvályhodné, že chcú zlegalizovať
stavbu / prístrešok/ sú si vedomý, že ich to bude stáť nemalé finančné prostriedky.
Prosím vyjadrite sa, čo s nimi. Poslanci sa zhodli, že bude potrebné sa stretnúť na mieste a to p. Blanka
Šefčíková a Komisia verejného poriadku, zároveň zistia skutkový stav na parcele 522/1 a 302/1.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 4
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o žiadosti na odpredaj pozemku - odporúča Komisii verejného poriadku stretnutie
na mieste, kde si pozrú a prejednajú skutkový stav na parcele 522/1 a 302/1 s p. Blankou
Šefčíkovou.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
0
0

Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth

Návrh bol prijatý
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B. POVERUJE
1. Starostu obce:
a) dohodnúť stretnutie s p. Blankou Šefčíkovou
b) zistiť skutkový stav a ďalšie jednanie.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
0
0

Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth

Návrh bol prijatý
Ad 5) Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Cabov na rok 2022
a) Jednota dôchodcov ZO Cabov
b) Gréckokatolícka cirkev – farnosť Cabov
c) DHZO Cabov
Starosta obce poslal všetky žiadosti poslancom OZ elektronickou poštou. Príprava rozpočtu na rok
2022, musíme sa zhodnúť kde chceme počas roka 2022 investovať. Obec Cabov potrebuje od štátu
finančnú pomoc pri dobudovaní kanalizácie, potrebujeme riešiť stavbu spadnutý most, rekonštrukciu
vodovodnej siete v celej obci, potrebujeme nový asfaltový koberec, potrebujeme zatepliť budovu OcÚ
a KD, potrebujeme vybudovať odstavnú plochu MŠ, potrebujeme vybudovať zberný dvor,
potrebujeme zakúpiť obecný traktor na zimnú údržbu, potreba odkúpiť parkovisko pred cintorínom.
Priorita bola zateplenie plášťa na budove OcÚ a KD. Bohužiaľ v roku 2020 z
ENVIRONMENTÁLNEHO fondu vláda uvoľnila 2 200 000€, bolo podaných z miest a obcí na
zateplenie 420 žiadostí. Schválené boli 25 žiadostí....V mesiaci máji 2021 spadol pri fare most, ktorý
bol postavený bez stavebného povolenia, nebol skolaudovaný. SVP, ani stavebný úrad nemá o mostoch
v našej obci evidenciu, z toho vyplýva že mosty v obci sú postavené nelegálne.
Predmetné žiadosti som Vám poslal elektronickou poštou.
a) Jednota dôchodcov žiada 300 € na výrobu pracovných reprezentačných oblekov,
b) Gréckokatolícka farnosť v Cabove žiada: v prvej žiadosti 20 000 € na most, žiadosť bola podaná na
rok 2021. Nemáme vedomosť, aby bola podaná na OcÚ žiadosť o stavebné povolenie, či už so strany
fyzickej alebo právnickej osoby. Vedenie obce nemá znalosť ako bola stanovená čiastka investície
20.000 € nakoľko žiadosť neobsahovala prílohy ako projektovú dokumentáciu, rozpočet a už
spomínané stavebné povolenie.
V druhej žiadosti Gréckokatolícka farnosť v Cabove žiada o dotáciu 1.500€ na náter strechy
a zhotovenie hromozvodu na farskej budove.
Hlavná kontrolórka obce informovala OZ ako môže obec poskytnúť dotácie zo svojho rozpočtu.
Obec môže poskytnúť dotáciu podľa VZN č.3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podľa
zákona 584/2004 Z.z.§ 7 odst 4 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy len na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
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Všeobecné prospešné služby sú definované v § 2 ods.2 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Obec môže poskytnúť dotáciu na nejakú činnosť a nie poskytovať finančné prostriedky obce do
cudzieho majetku - do cudzej nehnuteľnosti.
c) DHZO Cabov pomáhali pre testovaní, je ochota pomôcť, ak môžu stále pomôžu, obec ich potrebuje.
d) Pani riaditeľka doručila žiadosť na zakúpenie interaktívnej zostavy suma cca 1 300€ - 1 700€. ŠJ
pri MŠ žiada umývačku riadu. Zástupca starostu Ing. Hric sa vyjadril, že z plánu obnovy je vyčlenený
balík na práve takéto účely – vybavenie MŠ, ZŠ a stredných škôl. Odporúča, nech pani riaditeľka
sleduje výzvy a zapojí sa do projektu na vybavenie MŠ za účelom vzdelávania.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 5
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
Informáciu - Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na prípravu rozpočtu 2022
1. Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na rok 2022
2. Žiadosť pre Gréckokatolícku cirkev v Cabove
a) na most na rok 2021
b) na strechu a hromozvod na rok 2022

5

3. Žiadosť DHZO Cabov na rok 2022
4. MŠ a ŠJ na rok 2022
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.

Ad 6) Žiadosť o NFP s názvom ,,Cabov – Kanalizácia“, podaná v rámci výzvy zameranej na
podporu regionálneho rozvoja (kód výzvy:12861/2021/OSMRR),
Aktivita 1: Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme
kapitálových výdavkov + vypracovanie žiadosti,
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo výzvu na poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Ministerstvu šéfuje p. ministerka Veronika Remišová.
Žiadali sme o finančné prostriedky na kanalizáciu vo výške 250 000€.
Minimálna výška príspevku dotácie : 40 000 €,
maximálna 250 000 €
Spolufinancovanie: obce do 500 obyvateľov 0%
Oprávnený žiadatelia - obce, ktoré majú sídlo v najmenej rozvinutom okrese.
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Oprávnená aktivita: zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo
forme kapitálových výdavkov
Okamžite sme konali, pripravili podkladové a projektové materiály výkresové časti- veľa z nich na
obci chýbalo. (potrebnú projektovú dokumentáciu si starosta vyžiadal zapožičaním z Okresného úradu
vo Vranove nad Topľou od organizačného odboru na dobu 15 dní). Žiadosť nám spracovala a
pripravila fi GEMINI GROUP.
Za spracovanie ŽoNFP v oblasti podpory regionálneho rozvoja ( kód výzvy : 12861/2021/OSMRR)
bude potrebné uhradiť 700 € bez DPH .
Zároveň sme opätovne podali žiadosť na r. 2022 z ENVIRONMENTÁLNYHO FONDU – kanalizácia,
pre pokračovanie v ďalšej etape.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 6
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. SCHVAĽUJE
1. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
12861/2021/OSMRR)

( kód výzvy:

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
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Návrh bol prijatí
B. SÚHLASÍ
1. Súhlasí s úhradou nákladov za vypracovanie žiadosti s kompletnými podkladmi a prílohami v
sume 700€ bez DPH čo je 840 € s DPH.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 7) Rozpočtové opatrenie č.3/2021
Rozpočtové opatrenie č.3 je opatrenie starostu obce, bolo odoslané poslancom OZ elektronickou
poštou.
Rozpočtové opatrenie č.3/2021 vysvetlila p. ekonómka obce. Zákon o rozpočtových pravidlách
stanovuje výnimku pri schvaľovaní zmien rozpočtu a to pri zmenách rozpočtu na základe získaných
účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únii a iných
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prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru. Touto zákonnou výnimkou sa vylúčilo často formálne schvaľovanie
zmien rozpočtu orgánmi obce a VÚC pri poskytovaní účelovo určených rozpočtovaných
prostriedkoch- v týchto prípadoch išlo o poskytnutie prostriedkov účelovo určených, čo ovplyvnilo
príjmovú stránku rozpočtu a následne o ich použitie v súlade s konkrétnym účelom stanoveným
zákonom alebo poskytovateľom či darom, čo zase ovplyvňovalo výdajovú stránku rozpočtu.

K bodu 7 – NÁVRH NA UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
Rozpočtové opatrenie č.3/2021
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 8) Rozpočtové opatrenie č.4/2021
7

Rozpočtové opatrenie č.4 bolo poslancom OZ odoslané elektronickou poštou. Starosta obce dal slovo
p. ekonómke obce aby oboznámila poslancov s týmto rozpočtovým opatrením č.4/2021.
K bodu 8 - NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 8
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov

A. Bere na vedomie
Rozpočtové opatrenie č.4/2021 RO č.4/2021 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.
z.,
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 9) Informácia o podaní na Okresný súd vo Vranove nad Topľou – návrh na dodatočné
konanie z dôvodu novoobjavených pozemkov – most pri fare
Už je podaný návrh na okresnom súde z dôvodu novoobjavených pozemkov - hľadanie materiálov o
dedičských konaní 100 rokov starých dáva zabrať starostovi. Zháňa zároveň dedičov, o ktorých sa
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dozvedel po neb. P. Andrejcovi kontaktuje sa s nimi. Momentálne sa zhromažďujú dôkazové materiály
ako / dedičské konania, RL,ÚL /– podklady pre pani právničku na spracovanie žiadosti pre návrh na
prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku. V tejto veci nám veľmi pomáha JUDr. Iveta
Bérešová zo Sečovskej Polianky, za čo jej starosta veľmi pekne ďakuje. Je to veľmi skúsená právnička,
znalá postupov - pracovala na Slovenskom pozemkovom fonde.
Postup je takýto. Ak sú všetky dôkazové materiál v poriadku, súd pridelí pozemky dedičom. Obec
osloví dedičov a odkúpi od nich výmery z parciel. Bude potrebné vypracovať geometrický plán,
znalecký posudok, kúpnopredajnú zmluvu. Následne zapísať na kataster. Až keď bude na obci zapísané
pozemky , až vtedy môžeme žiadať o stavebné povolenie na projekt stavby úradne overeným
v stavebnom konaní. Takýto postup je v súlade so zákonom. Je to na škodu veci a strate času, že obecný
úrad v minulosti takéto pozemky ( kde sú predmetné stavby ako mosty, cesty) nikto z mojich
predchodcov neriešil...
Niektorým sa zdá, že to vybavovanie trvá pridlho. Podklady, ktoré predkladáme na súd musia byť
bezchybne spracované a bez nedostatkov. Kto si myslí, že danú prípravnú činnosť dokáže spracovať
a vyriešiť skôr, nech sa páči nech sa ohlási sa obecnom úrade. Snahu pomôcť len privítam. Za môjho
starostovského obdobia, postupujem podľa ústavy SR, zákonov a nariadení. Niektorý jednotlivci, ma
tlačia aby, obec porušovala zákon – aby sme postavili most na čierno, bez stavebného povolenia.
Poslanci OZ sa zhodli, že obec bude postupovať podľa platných predpisov a nie podľa toho, kto si
myslí, že tak a tak by to išlo. Zodpovednosť ostáva vždy na štatutárovi.

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 9
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
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A. BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o nevysporiadaných pozemkov pod zničeným mostom pri fare.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 10) Stanovenie termínu na inventarizáciu majetku obce
Tak ako každý rok, už máme zaužívanú tradíciu vykonávať inventarizáciu majetku obce, tak aj tohto
roku, navrhujem, aby si komisia stanovili dátum na inventarizáciu majetku najneskôr do 22.12.2021.
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Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. UKLADÁ
1. Inventarizačnej komisii vykonať inventarizáciu majetku obce najneskôr do 30.12.2021.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 11) Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov
Poslanci OZ sa zhodli, že začnú vykonávať odpočet vodomerov z domácnosti od 17.12.2021 do
19.12.2021. Do konca roka obec si musí splniť povinnosť odovzdať odpočty za rok 2021 na URSO.
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Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. SCHVAĽUJE

9

Termín odpisu vodomerov z domácnosti v dňoch od 17.12.2021 do 19.12.2021.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
B. SÚHLASÍ
S odovzdaním odpočtov na OcÚ v Cabove do 20.12.2021
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
C. ODPORÚČA
Informovať obyvateľov obci o termíne odpočtu vodomerov (úradná tabuľa, webová stránka a obecný
rozhlas), aby umožnili prístup k vodomerom.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 12) Diskusia – Rôzne
-

-

-

DS – zakúpenie zamatového katafalku, zakúpenie elektrických sviečok, renovácie
(brúsenie,čistenie, nátery) stojanov svietnikov, výmena podstavcov (p. Anička Popaďáková)
Správa z administratívnej finančnej kontroly z Úradu PSK s cieľom overenia oprávnenosti
výdavkov a súladu predloženého vyúčtovania so Zmluvou o poskytnutí dotácie č.939/2021/OPR
zo dňa 15.7.2021– kde neboli zistené žiadne nedostatky
Vladimír Nemčík – pracovnú zmluvu na 4 hod denne, samostatnosť, robí a chce robiť,
zodpovednosť – od septembra nemáme nikoho na MOS – všetci sú na PN.
Potreba vykonať na obecných budovách podľa vyhlášky č.508/2008 o odbornej prehliadke
a skúške elektrického zariadenia
 v MŠ – každé 3 roky, systém ochrany pred bleskom na budove MŠ – každé 4 roky.
 na obecných budovách KD a DS každé 4 roky
Potreba vykonať revíziu plynových kotlov v MŠ a KD
Potreba vyčistiť cintorín okolo kompostoviska od návozov prebytočnej zeminy
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Ad 12) Návrh na uznesenie
Starosta obce Viliam Popaďák požiadal zapisovateľku Mgr.Adrianu Vaľovčinová, aby predniesla
návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 12.11.2021
Ad 13) Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a vyhlásil ho za
ukončené .
Ukončenie zasadnutia: 19.00 hod.
Zapísal: Mgr.Adriana Vaľovčinová
Overovatelia zápisnice:
Lukáš Horváth
Mikuláš Nemčík
V Cabove, 12.11.2021
Viliam Popaďák
starosta obce
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