ZÁPISNICA
zo šestnásteho zasadnutia Mestskej rady v Snine,
konaného dňa 29. 11. 2016
Prítomní:

Neprítomní:

Prizvaní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, PhD., prednostka MsÚ
JUDr. Ladislav Alušík
Marek Gerboc
Anton Vass
Peter Vološin
Ing. Boris Pargáč, hlavný kontrolór
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Mgr. Peter Hasin, poslanec MsZ
Mgr. Erik Cap, poslanec MsZ
JUDr. Jaroslav Koco, poslanec MsZ
Mgr. Martin Šebák, poslanec MsZ
MUDr. Jozef Homza, poslanec MsZ

Program:
1. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2017 – 2019
2. Vysporiadanie majetkových pomerov v RO Rybníky
3. Žiadosť o predĺženie nájmu tepelného hospodárstva – Teplo GGE
4. Schválenie žiadateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul. 1. mája
v Snine – Drábová Jana
5. Schválenie žiadateľov na opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty v bytovom dome
na Ul. 1. mája v Snine
6. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Peter Vološin
Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
Hlasovanie za program:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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1. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2017 – 2019
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Peter Vološin – názor niektorých poslancov je, aby sa suma určená na dotácie na rok 2017 dala
do rezervného fondu a dotácie rozdeliť až na januárovom zasadnutí.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – je to na poslancoch, nie je problém, aby sa finančné prostriedky
určené na dotácie presunuli do rezervného fondu.
JUDr. Jaroslav Koco – niektoré kluby by mali problém, keby nedostali peniaze už na začiatku
roka.
JUDr. Ladislav Alušík – na dotácie má svoj názor. Keby sa urobil prieskum, koľko sa dáva na
šport a na kultúrnospoločenské akcie, je to dosť. Sme tak finančne silní, aby sme na ROCK FEST
dávali na tri dni takú sumu? O dotáciách môžeme polemizovať. Nemyslí si, keby sa táto suma dala
do rezervného fondu, že by to nemalo zmysel. Žiadateľov bude každý rok pribúdať a keď vedia, aký
systému tu funguje, tak budú od mesta žiadať niekedy až scestné sumy. Dotácie dávame aj subjektom,
ktoré sú dotované cez podielové dane. Spravodlivé rozdeľovanie dotácií tu nie je a nevie to ovplyvniť,
preto nebude o tom viac polemizovať. Chce sa opýtať na rozpočet pre Dom pokojnej staroby. Podalo
mesto žiadosť na ministerstvo a dostaneme peniaze od štátu?
Ing. Štefan Milovčík – mnohým ľuďom by tento stav vyhovoval. Klient platí 11,- € na deň a štát
dáva zhruba tiež takúto sumu. Žiadosť sa podáva zo zákona v termíne od 01. 08. do 30. 09. Týždeň
po tomto termíne sme zistili, že žiadosť tohto roku nebola podaná. Občas sa to stane a nie sme jediný
na Slovensku. Bol preto v Bratislave, aby zistil, čo sa s tým dá robiť. Verí, že sa to vyrieši. Ak sa to
nevyrieši, zariadenie určite nezavrieme.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – ako povedal p. primátor, nie sme jediný na Slovensku a nejaké
prísľuby už máme. Ak sa to nevyrieši, budeme hľadať rezervy v rozpočte mesta. Zmluvy zasiela
ministerstvo v januári, tak potom uvidíme.
JUDr. Ladislav Alušík – takáto chyba je neprijateľná a neospravedlniteľná. Garancia dotácie od
štátu na DPS vo výške 250 tis. € nie je. Prečo je potom v rozpočte? Keď tieto chýbajúce peniaze
máme riešiť z nášho rozpočtu, tak to tak treba urobiť teraz. Ako potom má o takomto rozpočte
hlasovať?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – zatiaľ nevieme, či tú dotáciu dostaneme alebo nie. Budeme to riešiť
formou prvej zmeny rozpočtu až vtedy, keď to budeme vedieť.
Peter Vološin - treba robiť všetko preto, aby sa to vyriešilo.
JUDr. Ladislav Alušík – nastalo pochybenie, voči ktorému malo byť vyvodené pracovnoprávne
riešenie.
Peter Vološin – ide o to, aby sme tie peniaze nezobrali na úkor niečoho.
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Ing. Jana Rosičová, PhD. – ono to stále bude na úkor niečoho. S vedúcou DPS sme hovorili, že
DPS pôjde na núdzový režim. Možno bude rezerva aj v podielových daniach, pretože v rozpočte je
uvedená iba orientačná suma na základe podkladov od ZMOS-u.
JUDr. Jaroslav Koco – sumu 50 tis. € určených na zbúranie nefunkčného bazéna môžeme
presunúť do rezervného fondu, pretože to nie je až také súrne, aby sa tento bazén búral hneď.
Ing. Štefan Milovčík – peniaze nemusíme presúvať do rezervného fondu. Vieme, kde sú
a v prípade potreby zbúranie bazéna vyškrtneme a peniaze presunieme inde.
JUDr. Ladislav Alušík – ako fungujú verejnoprospešné práce? Sú to iba peniaze zo štátu alebo
aj peniaze z nášho rozpočtu?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – financujeme ich aj z nášho rozpočtu.
JUDr. Ladislav Alušík – je to pre mesto efektívne?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – nevie povedať, či je to efektívne.
JUDr. Ladislav Alušík – verejnoprospešné práce má na starosti štát. Prečo zamestnávame
koordinátorov? Za poriadok v meste zodpovedajú VPS, ktorým za to platíme.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – koordinátorov musíme zamestnávať, pretože ľudí niekto musí
usmerňovať. Verejnoprospešné práce vykonávajú aj také práce, ktoré niekedy vykonávali VPS a už
v roku 2016 mali tieto práce vyňaté zo zmlúv.
JUDr. Ladislav Alušík – v rozpočte mesta sa navyšuje suma na opatrovateľky. Je potrebné
zamestnávať toľko opatrovateliek?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – suma v rozpočte pre opatrovateľky sa navyšuje preto, lebo stúpla
minimálna mzda. Opatrovateľky zamestnávame na základe počtu opatrovaných. Veľa opatrovateliek
má niekoľko opatrovaných, ku ktorým chodia na dve či tri hodiny, nemajú teda ani plné pracovné
úväzky.
MUDr. Jozef Homza – ak poslanci nie sú stotožnení s rozdelením dotácií, ktoré urobila komisia,
potom treba dotácie tejto komisii odobrať a nech dotácie delí niekto iný. Nepáči sa mu ani vyjadrenie
MFK. Na komisii bolo prezentované, že mesto nemusí zaujímať, koľko finančných prostriedkov
dostane MFK za hráča p. Dudu. Futbalový klub má názov Mestský futbalový klub a mesto Snina je
generálnym sponzorom tohto klubu, tak ak nás nemusí zaujímať akú finančnú čiastku dostanú, tak
potom z názvu klubu vyškrtnime mestský a mesto viac nebude takou vysokou čiastkou prispievať na
ich činnosť.
Marek Gerboc – najlepšie by bolo, keby sme sumu na umelú trávu presunuli do rezervného
fondu a v prípade, že nebude potrebné ich použiť na DPS, znova sa presunú na vybudovanie umelej
trávy.
JUDr. Jaroslav Koco – DPS-ka by mohla ísť v núdzovom režime aj dva roky, aby sa to
vykompenzovalo.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – rozpočet sa prepracuje tak, aby suma 245 tis. € bola v prebytku.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a pripraviť návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2017 –
2019 tak, aby v prebytku hospodárenia bola suma 245 tis. €.
Hlasovanie:
za: Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
proti: --zdržal sa: JUDr. Ladislav Alušík – 1 člen rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine neprijala žiadne uznesenie.

2. Vysporiadanie majetkových pomerov v RO Rybníky
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Alušík – ako je to s bazénom? Nie je to v rozpočte mesta na rok 2017.
Ing. Jana Rosičová, PhD. – ešte nemáme určenú ani lokalitu, kde tento bazén postavíme. V roku
2017 môžeme dať do rozpočtu iba peniaze na vypracovanie projektovej dokumentácie. Peniaze na
výstavbu môžeme dať do rozpočtu až vtedy, keď bude vydané stavebné povolenie.
Peter Vološin – keď číta stanovisko Lesopoľnohospodárskeho podielového družstva Snina, musí
povedať, že nás vydierajú, pretože píšu: „Ak sa rozhodnete pre výstavbu plavárne na Ul. 1. mája
alebo sa nerozhodnete pre výstavbu vôbec, budeme iniciovať rokovanie s cieľom zániku právneho
vzťahu, na základe ktorého mesto Snina prevádzkuje predmetnú RO.“
Ing. Štefan Milovčík – ak sa rozhodneme vybudovať bazén v RO Rybníky, potrebujeme odkúpiť
pozemky, pretože tie sú vo vlastníctve urbariátu.
JUDr. Ján Paľovčík – ak chceme vybudovať bazén z fondov, musíme mať vo vlastníctve
pozemky, na ktorých budeme bazén budovať. Pozemky v RO Rybníky sú klasifikované ako zastavané
pozemky, čiže znalecká cena by bola cca 10,- €/m2. Takže na vykúpenie pozemkov v RO Rybníky
by sme potrebovali cca 350 tis. €. Hovoríme o pozemkoch v okolí biokúpaliska. Nájomnú zmluvu na
pozemky v RO Rybníky máme do 01. 03. 2030. Nevypovedať nájomnú zmluvu sa dalo iba prvých 5
rokov. Takže teraz sa zmluva dá vypovedať.
Peter Vološin – je za plaváreň pri škole. Ale z pohľadu atraktivity mesta by bolo lepšie
vybudovať plaváreň v RO Rybníky. Ale teraz má pocit, že urbariát nás tlačí k múru, čo nie je dobré.
Musíme sa definitívne rozhodnúť, či ideme do bazéna a kde.
JUDr. Ladislav Alušík – poslať poslancom mapu vlastníctva pozemkov v RO Rybníky v okolí
bazéna a nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov v RO Rybníky – úloha.
JUDr. Ján Paľovčík – prvým listom sme žiadali urbariát o zámenu pozemku popri plote za
informačným centrom o rozlohe cca 3 007 m2 za pozemok takej istej rozlohy popri ceste pri
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amfiteátri. Na základe tohto listu prišlo ich stanovisko, ktoré bolo poslancom rozposlané e-mailom
dňa 15. 11. 2016.
JUDr. Ladislav Alušík – najlepšie by bolo, keby sa pozemky dali zameniť a nemuseli sme nič
doplácať.
Peter Vološin – navrhuje, že urbariátu by sme sa mali zaviazať výstavbou plavárne s tým, že
pozemky vyriešime zámenou a urbariát od nás nebude pýtať žiadne ďalšie finančné vysporiadanie,
pretože výstavbou plavárne v RO Rybníky budú ich pozemky ešte lukratívnejšie.
Mgr. Peter Hasin – plaváreň je stratová vec. Najbližšia plaváreň je v Humennom, do ktorej musia
chodiť povinne deti na plavecké výcviky zo širokého okolia (Snina, Medzilaborce) a aj tak je plaváreň
v Humennom stratová.
JUDr. Ladislav Alušík – navrhuje z uznesenia vypustiť slová: „s prípadným finančných
vysporiadaním“.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a primátorovi mesta rokovať s Lesopoľnohospodárskym
podielovým družstvom Snina o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v lokalite RO Rybníky
– Biokúpalisko formou zámeny pozemkov s prípadným finančným vysporiadaním.
Upravený návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a primátorovi mesta rokovať s Lesopoľnohospodárskym
podielovým družstvom Snina o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v lokalite RO Rybníky
– Biokúpalisko formou zámeny pozemkov.
Hlasovanie za upravený návrh na uznesenie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 52/2016

3. Žiadosť o predĺženie nájmu tepelného hospodárstva – Teplo GGE
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ladislav Alušík – aké je stanovisko úradu?
Ing. Jana Rosičová, PhD. – stanovisko úradu je presne také ako stanovisko Úradu pre verejné
obstarávanie, preto je predložený takýto návrh na uznesenie.
Ing. Štefan Milovčík – ak by sme im predložili nájomnú zmluvu tak, ako nás žiadajú bez toho,
aby sme vypísali verejné obstarávanie, tak by sa mohlo stať, že bude podaný podnet na prokuratúru.
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JUDr. Jaroslav Koco – materiál treba predložiť v decembri na zasadnutie MsZ. Veď ide
o strategickú vec. Ide hlavne o eurofondy, ktoré môžu získať.
JUDr. Ján Paľovčík – nevidí dôvod. Ak poslanci chcú, nech predložia poslanecký návrh. Veď
materiál do MsZ môže predkladať primátor, ale aj poslanci.
JUDr. Jaroslav Koco – môže ísť aj mesto do eurofondov a rekonštruovať rozvody, ale nemáme
takých odborníkov. Preto by bolo dobré, aby sa GGE nájom predĺžil do roku 2037. Budú sa tak môcť
zapojiť do výziev na čerpanie eurofondov.
JUDr. Ladislav Alušík – on môže mať svoj názor, ale nebude hlasovať za materiál, ku ktorému
nemá predložené všetky potrebné podklady. Ak to má byť zmysluplné rozhodnutie a úrad chce niečo
meniť, treba predložiť materiál na zasadnutie MsZ.
Ing. Štefan Milovčík – úrad nechce meniť nič. Preto je predložený tento materiál.
JUDr. Ladislav Alušík – stotožňuje sa s ním, ale nepovažuje za potrebné o ňom hlasovať.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a pokračovať v nájme podľa platnej nájomnej zmluvy do
roku 2022 v zmysle doručeného stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie.
Hlasovanie:
za: --proti: Marek Gerboc – 1 člen rady
zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, Anton Vass, Peter Vološin – 3 členovia rady
nehlasoval: --Mestská rada v Snine neprijala k danému materiálu žiadne uznesenie.
4. Schválenie žiadateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na Ul.
1. mája v Snine – Drábová Jana
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom
dvojizbového mestského nájomného bytu na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4029, byt č. 9, pre nájomcu:
Jana Drábová, trvale bytom Snina, na dobu určitú – od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2019.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 53/2016
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5. Schválenie žiadateľov na opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na byty v bytovom
dome na Ul. 1. mája v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – materiál bol prerokovaný v komisii sociálnej, ale komisia mala problém
s predĺžením nájomného p. Škumaničovi, pretože p. Kočan povedal, že prijaté uznesenie ohľadom
výnimky pre p. Škumaniča je obmedzené platnosťou do 31. 12. 2016. On na zasadnutí komisie nebol,
preto nemohol vyjadrenie p. Kočana opraviť. Uznesením MsZ č. 514/2013 zo dňa 17. 12. 2013 bola
p. Škumaničovi schválená výnimka z ustanovenia § 6 ods. b) VZN mesta Snina č. 105/2010
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. 1. mája v Snine. Toto uznesenie nemá časové
obmedzenie, takže je stále platné. On nemá dôvod dať návrh na zrušenie tohto uznesenia. Problém
s týmto uznesením má p. Todáková, preto jej povedal, aby dala ona návrh na zrušenie tohto uznesenia.
Pred dvoma rokmi sme mali kontrolu zo Štátneho fondu rozvoja bývania na prenájom týchto bytov
a pri kontrole nebol zistený žiadny problém, ani v menovanom uznesení.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť opakované nájomné zmluvy
na prenájom bytov na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4029 a 4028 pre nájomcov uvedených v prílohe tohto
materiálu na ďalšie tri roky.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 54/2016

6. Rôzne
JUDr. Jaroslav Koco – jednosmerná premávka na Ul. Hviezdoslavovej a Ul. Janka Kráľa je zle
riešená. Malo to byť opačne. Na komisiu dopravy, ktorá bude 30. 11., pozval riaditeľa školy Mgr.
Skripa, aby sa vyjadril k situácii pred školou a chcel riešiť to, či by nebolo možné otvoriť bočný
vchod do školy. Ale teraz je to už všetko bezpredmetné. Nehovoriac o tom, že p. Jankaj tam má
prevádzku, ktorú sme mu zriadením tejto jednosmernej premávky ohrozili. Navrhuje posunúť značku
o niekoľko metrov ďalej, aby zákazníci a zásobovacie auto mohli prísť na parkovisko k prevádzke
z Ul. študentskej.
JUDr. Ján Paľovčík – riešenie dopravnej situácie na týchto uliciach riešil dopravný inžinier
a schválil to dopravný inšpektorát, ktorý je v tomto smere fundovaný. Obyvatelia Ul. Janka Kráľa sú
radi, pretože teraz majú nové parkovacie miesta. Tým, že sa zriadila jednosmerná premávka bolo
možné urobiť nové pozdĺžne parkovacie miesta na oboch stranách cesty. Posunutie značky nie je
možné, pretože by sme z Ul. študentskej museli odstrániť dopravnú značku „Zákaz odbočenia“
a vznikla by tým nebezpečná situácia, pretože pred predajňou sú iba 4 parkovacie miesta a nie je tam
priestor na otáčanie v prípade, že by chcel ísť niekto ďalej ako do prevádzky p. Jankaja.
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Peter Vološin – skládka komunálneho odpadu – jeden pán, ktorý má pozemky pod cestou, ho
oslovil, pretože pri dažďoch mu steká na tieto pozemky voda zo skládky. List z Ministerstva
životného prostredia SR hovorí, že prevádzkovanie skládky považuje za nebezpečné z dôvodu zosuvu
pôdy. Keď vznikne havária, keď sa odtrhne svah, čo budeme robiť? Stanovisko ministerstva si
vyžiadali LOMY SV, s. r. o.
Ing. Štefan Milovčík – celé toto územie je zosuvné. Skládka to však nespôsobuje. Práve naopak,
tieto zosuvy ohrozujú skládku. Práve LOMY SV, s. r. o., ktoré tam roky robili ťažbu a odstrely,
mohli niečo narušiť a preto začali tieto zosuvy. Názorov a vyjadrení je veľa a rôznych. Práve kvôli
tomuto listu pôjde na budúci týždeň do Bratislavy. Vedúca oddelenia výstavby napísala naše
stanovisko k tejto veci. Mesto list z Ministerstva životného prostredia SR dostalo iba na vedomie.
Zosuv pôdy je spôsobený geológiou a nie prevádzkou skládky. Nie je to nezanedbateľná vec. Musíme
to odborne objektivizovať, aby sme vedeli, čo ďalej.
JUDr. Ladislav Alušík – na MsZ predložiť nejaké stanovisko, ucelenú informáciu k tejto situácii.
Navrhuje to prijať ako uznesenie, pretože tento problém nemôžeme podceňovať.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta podať informáciu na MsZ o stabilizácii
skládky TKO.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 55/2016

Marek Gerboc – čo sa týka rekonštrukcie chodníkov a ciest. Veľa ľudí je nespokojných
s ponechávaním starých obrubníkov, ktoré sú na mnohých miestach rozbité alebo nie sú vôbec.
Mgr. Erik Cap – on má práve naopak dobré ohlasy na rekonštrukciu chodníkov, ciest
a odstavných plôch.
Ing. Štefan Milovčík – bol vypracovaný projekt, ktorý bol robený na sumu, ktorú máme
schválenú v rozpočte. Za projekt zodpovedá projektant a postupuje sa podľa tohto projektu.
JUDr. Ladislav Alušík – kvalita zrekonštruovaných chodníkov zaostáva. Pán Dolinský poslal
e-mail, že právna odmena bola vyplatená právnemu zástupcovi v rozpore so zmluvou – mala mu byť
vyplatená iba v prípade, že súdny spor vyhráme. Preto navrhuje prijať uznesenie tohto znenia: „MsR
požaduje informáciu o oprávnenosti zúčtovania odmeny za právne zastupovanie mesta v súdnom
spore za skládku TKO JUDr. Vrbom.“
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine p o ž a d u j e informáciu o oprávnenosti zúčtovania odmeny za právne
zastupovanie mesta v súdnom spore za skládku TKO JUDr. Vrbom.
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Marek Gerboc, Anton Vass, Peter Vološin – 4 členovia rady
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 56/2016

Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 29. 11. 2016

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Ing. Jana Rosičová, PhD.
prednostka MsÚ

Peter Vološin

Zapisovateľka: Monika Paľovčíková
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