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Zápisnica 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 17.06.2015 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

                              poslanci OcZ –  Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Neprítomní:         M. Kováč 

Ďalší prítomní:    Eva Harsághy, hlavná kontrolórka 

                              K. Vidumská, zam.obce 

Verejnosť:           podľa prezenčnej listiny  

 

Zapisovateľ:        V. Čurliková  

Overovatelia:       Ing. Š. Klimčo, J. Dubas    

 

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Úprava rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatrenie  
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lipníky za rok 2014 
5. Záverečný účet Obce Lipníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 
6. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014   
             Z.z. (interný predpis) 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 
8. Rôzne 
9. Diskusia 

10. Záver 
 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch. Určil zapisovateľa zápisnice p. V. 

Čurlikovú a overovateľov zápisnice Ing. Š. Klimča a p. J. Dubasa. Starosta obce konštatoval, že 

počet prítomných poslancov je 4 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.    

Za program rokovania bolo hlasované:  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

 

Schválený program rokovania: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Úprava rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatrenie  

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Lipníky za rok 2014 
5. Záverečný účet Obce Lipníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 
6. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014   
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             Z.z. (interný predpis) 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

 

  

 

K bodu 2: 

Kontrola prijatých uznesení 

 uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – /cintorín/ - pozastavený výkon  

 uznesenie č. 22/2009-3 – trvá /cintorín/ 

 uznesenie č. 24/2010-9 – trvá /cintorín/ 

 uznesenie č. 3/2011-9  – plní sa, úloha trvalá 

 uznesenie č. 49/2014-12 – pracovné stretnutie zástupcov Obce Šarišská Poruba a Obce Lipníky sa 

uskutočnilo 8.4.2015 na OcÚ v Lipníkoch, odpoveď resp. stanovisko nám od Obce Šarišská Poruba 

dosiaľ nebolo doručené, úloha trvá 

 uznesenie č. 54/2014-3,4 – splnené 

 uznesenie č.7/2015 – predložiť návrh na členov komisií: úloha splnená, predložiť plán činnosti  komisií  

na rok 2015: predseda komisie pre kultúru a šport – úloha splnená, predseda komisie VP – úloha 

splnená,  predseda komisie na ochranu verejného záujmu – úloha splnená, predseda finančnej komisie – 

úloha nesplnená 
 uznesenie č. 31/2015 – splnené 

 uznesenie č. 33/82015 – trvá (vyhotovenie GP) 

 
 Uznesenie č. 35/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

1.    berie na vedomie 

 kontrolu plnenia prijatých uznesení 

2. ruší  
 uznesenie č. 22/2009-3, č. 24/2010-9 

     

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

 

K bodu 3: 

Úprava rozpočtu r. 2015 – rozpočtové opatrenie 

Starosta obce predložil vykonanú úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2015/02 zo dňa 

29.05.20015, ktoré bolo uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týka sa  

účelovo určených prostriedkov zo ŠR. Ďalej predložil vykonané rozpočtové opatrenie č. 2015/03 

zo dňa 29.05.2015, rozpočtové opatrenie č. 2015/04 zo dňa 15.06.2015, ktoré boli schválené 

starostom obce v zmysle Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami (presun 

medzi položkami).  

 Návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 36/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie č.: 2015/02 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1 

zákona č. 583/2004 Z. z. 
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b) rozpočtové opatrenie uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) 

schválené starostom obce v zmysle Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia 

s finančnými prostriedkami č. 2015/03 zo dňa 29.5.2015 a č. 2015/04 

zo dňa 15.06.2015     

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

 

Následne predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtového opatrenia č. 

2015/05 uskutočneného v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a d). Rozpočtové opatrenie po položkách 

odôvodnil. K návrhu rozpočtového opatrenia neboli vznesené pripomienky. Materiál bol 

poslancov a hlavnej kontrolórke doručený k preštudovaniu.  

- Návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 37/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 rozpočtové opatrenie č. 2015/05 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a d)  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

K bodu 4: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Lipníky za rok 2014 

Starosta obce predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Lipníky 

za rok 2014. Konštatoval, že materiál bol v dostatočnom predstihu doručený poslancom 

k preštudovaniu. Následne udelil slovo hlavnej kontrolórke.  

p. Harsághy – záverečný účet je spracovaný v zmysle zákona, vo svojom stanovisku uvádzam 

výhradu, že účtovná závierka nebola overená audítorom. Termín na vykonanie overenia účtovnej 

závierky za rok 2014 je do 31.12.2015.  

Ing. Klimčo – požadoval vysvetlenie, čo znamená schodok kapitálového rozpočtu vo výške 

8.197,52 Eur v stĺpci Rozpočet po zmenách uvedený v stanovisku 

p. Harsághy – vysvetlila, že rozpočet po zmenách je schválený rozpočet po poslednom vykonanom 

rozpočtovom opatrení.  

K stanovisku neboli vznesené pripomienky. 

- Návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 38/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu 

 Obce Lipníky za rok 2014  

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  
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K bodu 5: 

Záverečný účet Obce Lipníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh záverečného účtu Obce Lipníky za rok 

2014. Konštatoval, že materiál bol v dostatočnom predstihu doručený poslancom k preštudovaniu. 

Záverečný účet bol zverejnený od 19.05.2015 do 17.06.2015 na úradnej tabuli v obci a webovej 

stránke obce. 

 prerokovanie záverečného účtu, rozbor ročnej účtovnej závierky za rok 2014 

 pripomienky neboli vznesené 

 Návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 39/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 
1. Záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad  

2. zostatok finančných operácii v sume 21.603,45 EUR použiť na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 21.603,45 EUR 

 
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

 

K bodu 6: 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z. z. (interný predpis) 

Starosta obce oboznámil prítomných, že od 1.1.2015 je účinný zákon NR SR č. 307/2014 Z. z., 

upravujúci podmienky oznamovania protispoločenskej činnosti. V zmysle tohto zákona má obec 

povinnosť prijať opatrenia  do 6 mesiacov od účinnosti zákona, t. j. do 30.06.2015.  Predložil na 

schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh vnútorného predpisu s názvom „Zásady podávania, 

preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z., ktoré 

upravujú podmienky, práva a povinnosti jednotlivých osôb pri nahlasovaní protispoločenskej 

činnosti. Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór obce. Schválené zásady budú zverejnené na 

webovej stránke obce. Návrh týchto zásad bol doručený poslancom k preštudovaniu.  

K návrhu vnútorného predpisu neboli vznesené pripomienky.  

- Návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 40/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných  

v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

K bodu 7: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh hlavnej kontrolórky na plán kontrolnej  
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činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2015 bol zverejnený odo dňa 29.05.2015 do 17.06.2015 na úradnej tabuli v obci a webovej stránke 

obce, bol doručený aj poslancom k preštudovaniu. K predloženému návrhu neboli vznesené 

pripomienky ani doplňujúce úlohy.  

- Návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 41/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

A. schvaľuje 
     Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

v počte a štruktúre tém, uvedených v časti návrhu kontrol 

B. poveruje 
hlavnú kontrolórku Obce Lipníky 

určovať výkon kontroly podľa schváleného počtu, štruktúry 

a tém v časti návrhu kontrol. Podľa potrieb riadenia a požiadaviek 

Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky. 
 

Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

- o 18:50 hod. odchádza zo zasadnutia hlavná kontrolórka 

  

K bodu 8: 

Rôzne 
1. Starosta obce predložil uznesenie Krajského súdu v Prešove zo dňa 31.03.2015 sp. zn. 16C 

299/07, 7Co/344/2014 – 462, 7Co/345/2014 a 7Co/32/2015. Náš právny zástupca prevzal 

predmetné uznesenie dňa 11.6.2015.  V zmysle tohto uznesenia - 1. výroku bola súdom 

uložená povinnosť COOP Jednote Prešov, s. d.  uhradiť na účet nášho právneho zástupcu 

trovy konania vo výške 1.864,57 € a v 2. výroku Krajský súd v Prešove určil povinnosť 

Obci Lipníky zaplatiť trovy konania spolu vo výške 12.758,70 € na účet právneho zástupcu 

COOP Jednota Prešov, s. d. Uznesenie súdu bolo poslancom a hlavnej kontrolórke 

doručené k preštudovaniu, starosta obce preto konštatoval, že s jeho obsahom sú všetci 

oboznámení.  

Starosta informoval, že dnes sme COOP Jednote Prešov, s. d. zaslali jednostranné 

započítanie vzájomných pohľadávok (č. j. 190/2015), v zmysle ktorého zaniká  pohľadávka 

COOP Jednota Prešov, s. d. do výšky jej započítavania. Zostatok pohľadávky COOP 

Jednoty Prešov, s. d.  tak zostáva vo výške 10.894,13 Eur.    

Starosta v súvislosti s týmto uznesením Krajského súdu v Prešove predložil na rokovanie 

možnosť podania ústavnej sťažnosti. Uviedol aj dôvod. Poslanci sa vyjadrili za nepodanie 

sťažnosti na Ústavnom súde.  

- Návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 42/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

1. berie na vedomie 

 uznesenie Krajského súdu v Prešove sp.zn. č. 16C 299/07, 

 7Co/344/2014 – 462, 7Co/345/2014 a 7Co/32/2015 zo dňa 

 31.03.2015 

2. neodporúča 

 pri uvedenom uznesení Krajského súdu v Prešove zo dňa 31.03.2015 

 podať sťažnosť na Ústavný súd 
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Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

 

2. Starosta obce oboznámil prítomných, že na účet obce boli poukázané finančné 

prostriedky od PPA na základe žiadosti o platbu oprávnených výdavkov pre projekt 

„Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“ a týkajúcich sa žiadosti o platbu DPH pre 

projekt „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“.  Následne boli úvery vo 

VÚB pre tieto projekty splatené. K dnešnému dňu nám zoslal už len úver (DPH pre 

projekt „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“) vo výške 11.150,85 Eur.  

Obec čaká na zverejnenie výzvy na podanie žiadosti o NFP na refundáciu DPH pre 

projekt „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“.  

Návrh na uznesenie: 

 
    Uznesenie č. 43/2015 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

 informáciu o prijatých nenávratných finančných príspevkov od PPA  

 týkajúcich sa žiadosti o platbu oprávnených výdavkov pre projekt  

 „Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky“ a týkajúcich sa žiadosti  

 o platbu DPH pre projekt „Výstavba verejného priestranstva v obci Lipníky“ 

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

 

3. Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby prerokovalo a schválilo zadanie 

zákazky na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rozšírenie 

elektrickej siete v časti k Marušinovému lesíku. Predpokladaná cena je cca 1200 € - 1500 

Eur. Projektovú dokumentáciu, by bolo možné uhradiť z prostriedkov rezervného fondu. 

Po vysúťažení dodávateľa projektovej dokumentácie bude známa definitívna cena.  

- Návrh na uznesenie: 

 
  Uznesenie č. 44/2015 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky súhlasí 

  so zadaním zákazky pre spracovanie projektovej dokumentácie 

  pre stavebné povolenie na rozšírenie elektrickej siete v obci v smere  

  ku Marušinovmu lesíku  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

4. Starosta obce informoval prítomných o doručenej výzve občanov časti Taľka vo veci 

riešenia priekopy a oboznámil ich s jej obsahom. Starosta uviedol, že tento problém 
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pretrváva už vyše 10 rokov a doposiaľ nebol riešený, je pripravený tento problém riešiť 

s prihliadnutím na finančnú situáciu obce. Zároveň povedal, že bude potrebné vyjadrenie 

všetkých občanom bývajúcich v dotknutej časti obce.  

Starosta udelil slovo Mgr. Ondečkovej. 

Mgr. Ondečková – uviedla, že problém priekop sa nerieši, nespokojnosť občanov sa 

stupňuje, v teplom období sa šíri zápach a je vyšší výskyt komárov. Vyjadrila sa, že obec 

nemá záujem riešiť tento problém. Na to reagoval poslanec J. Dubas.  

J. Dubas – terajšie obecné zastupiteľstvo sa týmto problémom zaoberalo, starosta obce 

mal riešenie tohto problému uvedené na druhom mieste vo svojich prioritách, ktoré 

predložil poslancom k schváleniu. Všetko to ale závisí od možnosti získania dotácií 

a nenávratných finančných príspevkov. V súčasnej dobe je riešenie tohto problému 

možné len svojpomocne s brigádnickou účasťou občanom dotknutej časti.  

Starosta obce – konštatoval, že je potrebné zistiť predpokladané náklady na opravu  

 
 Uznesenie č. 45/2015 

  Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky poveruje 

  starostu obce zistiť a vyčísliť predbežné náklady na opravu priekopy 

  dolnej časti Taľka a zvolať stretnutie občanov dotknutej časti 

                najneskôr do 30.9.2015  

  
Hlasovanie Počet Hlasovali 

Prítomní 4  

Za 4 Ing. Š. Klimčo, Bc. J. Červeňaková, V. Čurliková, J. Dubas 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

nehlasoval 0  

 

 

K bodu 9: 

Diskusia 

- MDD:  

Starosta obce  - pripomenul, že je potrebné uskutočniť kultúrnu akciu pri príležitosti MDD, 

zároveň navrhol zaradiť do programu ukážu PZ SR – kynológiu. Žiadal predsedu komisie, aby 

určila termín.  

Bc. Červeňaková – predbežne určila termín na 5.7.2015 o 14:00 hod., program súťaží zabezpečí 

kultúrna komisia   

 

- Čistenie koryta Ladzianky: 

Starosta obce informoval, že po niekoľkonásobných telefonických rozhovoroch a písomnej 

žiadosti o vyčistenie koryta so súhlasom na vstup na pozemky mu bolo telefonicky oznámené 

zamestnancami Slovenského vodohospodárskeho podniku, že čistenie koryta Ladzianka v tomto 

roku vypadlo z ich plánu prác pre rok 2015. Starosta oznámil, že bude pokračovať v aktivite 

rozhovorov s vedením tohto podniku a že napíše na SVP ďalší list. K uvedenému zaujali poslanci 

súhlasné stanovisko.  

 

- Poistná udalosť: 

Starosta obce informoval, že v mesiaci máj 2015 došlo k vzniku poistnej udalosti, t. j. pri kosení 

verejnej zelene odskočil kameň a rozbil sklo na sanitke. Vinníkom je obec a škodu sme riešili cez 

poistku. Došlo nám už aj oznámenie o vysporiadaní škody od poisťovne. Táto vec je uzatvorená.  

 

- DHZ:  

Starosta obce informoval o požiadavke DHZ obce o poskytnutie cca 1.000 Eur z rozpočtu obce na 

opravu motora a čerpadla súťažnej striekačky. Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu obce to 

v dohľadnej dobe nebude možné.  
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- do diskusie sa prihlásil p. J. Plančár, starosta obce mu udelil slovo.  

P. Plančár informoval, že niekoľko svetiel na multifunkčnom ihrisku v časti Taľka je zvesených, 

na ihrisku pri MŠ nie sú zmontované bránky. Pýta sa starostu obce, či uzatvorená zmluva 

s Premier Consulting, spol. s r. o. je pre obec výhodná a tiež sa pýtal, či boli splnené podmienky 

pre výrub stromov v časti Taľka.  

Starosta obce reagoval: 

Vo veci zvesených svetiel na multifunkčnom ihrisku budeme kontaktovať dodávateľa stavby, 

pretože je to v záručnej lehote. Čo sa týka bránok na ihrisku pri MŠ, bránky je možné zmontovať, 

mládež sa však sťažuje, že nie je oplotená jedná strana ihriska a tým značne klesá jeho 

využiteľnosť. Zmluva s Premier Consulting, spol. s r. o. je výhodná nakoľko bola vysúťažená 

najnižšia cena. Výška zmluvnej ceny však závisí od schválenia žiadosti o NFP. Výrub stromov 

uskutočnila obec na základe právoplatného rozhodnutia Stavebného úradu v Kapušanoch na výrub. 

Obec má aj súhlasné stanovisko SPF a rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor životného 

prostredia.  

 

- o 20:52 hod. odchádza zo zasadnutia Bc. Červeňaková   

 

- p. Dubas – pýta sa starostu obce, či sú známe informácie týkajúce sa poruchy vody 

Starosta obce odpovedal, že do času konania zasadnutia mu VVS, a. s. oznámila, že nezistila 

príčinu výpadku vody a v dňoch 25.,26. a 27.5.2015 vykonávali kontrolu tlaku vody v rôznych 

častiach obce. 

 

 

K bodu 10: 

Záver  

Starosta obce Ing. Ľubomír Pankuch vyhlásil  zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené      

a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísal:                V. Čurliková        .................................   

            

Overovatelia:        Ing. Š. Klimčo    …............................. 

                     

                              J. Dubas             …............................. 

 

 

 

 

              …..................................... 

      Ing. Ľubomír Pankuch 

                          starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Rozpočtové opatrenia 2015/02 – 2015/05 

 Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu 

 Návrh záverečného účtu za rok 2014 

 Návrh Zásad podávania, preverovania... v zmysle  

zák. č.  307/2014 Z.z. 

 Návrh plánu kont.činnosti HK na II. polrok 2015 

 Uznesenie OcZ č. 35/2015  -  45/2015 

  


