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Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lipníky, 

konaného dňa 28.01.2015 
 

 

 

 

Prítomní:             Ing. Ľubomír Pankuch, starosta obce 

                              poslanci OcZ –  Ing. Klimčo Štefan, Kováč Miroslav, Dubas Jaroslav,  

                              Čurliková Veronika 

Neprítomní:           

Ďalší prítomní:      
                               

Verejnosť:            - 

 

Zapisovateľ:        Čurliková V.  

Overovateľ:         Ing. Klimčo Š., Dubas J. 

 

 

 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Plán zasadnutí OcZ 

4. Návrh na určenie termínu, návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonania voľby  

             hlavného kontrolóra obce  

5. Voľba členov komisií 

6. Delegovanie zástupcu obce do Rady materskej školy 

7. Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky 

9. Prevádzkový poriadok – projekt Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky 

10. Nájomná zmluva č. 01/2015 o nájme nehnuteľnosti – klub mladých 

11. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní - návrh 

12. Rôzne 
13. Diskusia 

14. Záver 

 

 

K bodu 1: 

Otvorenie zasadnutia 

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

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

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

Za program rokovania bolo hlasované:  

 Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., 

   Dubas J., Čurliková V. 

                0 proti       0 zdržali sa 

 

K bodu 2: 

Kontrola prijatých uznesení 

 uznesenie č. 8/MZ/2009-4 – trvá /cintorín/ 

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

 uznesenie č. 24/2010-9 – trvá /cintorín/ 
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 uznesenie č. 3/2011-9  – plní sa, úloha trvalá 

 uznesenie č. 49/2014-12 – trvá 

 uznesenie č. 54/2014-3,4 – trvá 

 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, predsedovia ostatných komisií – 

úloha nesplnená, termín plnenia sa presúva na najbližšie zasadnutie OcZ 

 

Návrh na uznesenie: 
       Uznesenie č. 9/2015 

  obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky berie na vedomie 

  kontrolu plnenia prijatých uznesení  

 

K bodu 3: 

Plán zasadnutí OcZ 

Starosta obce Ing. Ľ. Pankuch predložil na prerokovanie a schválenie návrh plánu zasadnutí OcZ 

v roku 2015, konkrétne: 2.1.2015, 28.01.2015, 25.3.2015, 17.6.2015, 16.9.2015, 02.12.2015 

o 18.00 hod.. V prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie. Poslanci nevzniesli 

pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

Návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 10/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 a to:  

 2.1.2015, 28.01.2015, 25.3.2015, 17.6.2015, 16.9.2015, 02.12.2015 o 18.00 hod..  
 

 Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., 

   Dubas J., Čurliková V. 

0 proti       0 zdržali sa 

 

K bodu 4: 

Návrh na určenie termínu, návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonania voľby              

hlavného kontrolóra obce  

Z dôvodu zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 8 písm. g) zákona č 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom 2.1.2015 starosta obce predložil návrh na určenie termínu, 

návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonania voľby hlavného kontrolóra. Predložený 

návrh znie:  

 Deň konania voľby: 25.03.2015 v kancelárii starostu obce, na zasadnutí OcZ, 

 OcZ poverí starostu obce, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. zabezpečil 

vyhlásenie voľby na úradnej tabuli a webovej stránke, 

 Spôsob a vykonanie voľby, náležitosti prihlášky: 

- Úväzok 4%, plat podľa § 18c ods. 1 písm. a) zák. 369/1990 Zb. 

- Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- Ďalšie požiadavky: bezúhonosť, znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy, 

práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point), 

- Náležitosti prihlášky a prílohy: 
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt, 

b) profesijný životopis, 

c) údaj o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a 

či je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

d) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby. 
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- Prihlášky je potrebné doručiť do 11.03.2015 do 12.00 hod. poštou alebo osobne na adresu: 

Obec Lipníky, Obecný úrad Lipníky, Lipníky 100, 082 12  Kapušany v zalepenej obálke 

s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ. 

- Spôsob a  vykonanie voľby:  

 Podané prihlášky posúdi komisia (zložená z poslancov obecného zastupiteľstva obce  

 Lipníky), ktorá vyhodnotí splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi. O 

výsledku z otvárania obálok spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia.  Zápisnica  

musí obsahovať údaje najmä o počte podaných prihlášok v stanovenom termíne, menný  

zoznam kandidátov ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.  Každý uchádzač, 

ktorý splní stanovené podmienky a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude 

zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce a  bude pozvaný na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa 25.03.2015 (deň konania voľby) a ma právo vystúpiť v 

časovom rozsahu max. 5 min. Kandidáti, ktorí nesplnili podmienky, budú o tejto 

skutočnosti písomne informovaní.  Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, zakrúžkovaním 

poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku. Na zvolenie hlavného kontrolóra je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú 

väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, 

do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet 

platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 

kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 

kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 

volieb sa rozhoduje žrebom. 

- Termín otvárania obálok: 11.03.2015 o 18.00 hod., komisia na otváranie obálok: poslanci  

 OcZ 

 

K predloženému návrhu poslanci nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

Návrh na uznesenie:  

 

       Uznesenie č. 11/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch v súlade s § 18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z  o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

A. Vyhlasuje 

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce LIPNÍKY na 25.03.2015 v kancelárii starostu obce. 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

B. Poveruje 

starostu obce Ing. Ľubomíra Pankuch, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. 

zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Lipníky na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce  

C. Ustanovuje 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Lipníky, ako aj náležitosti 

prihlášky:  

            1. Úväzok: 4 %, plat podľa § 18c ods. 1 písm a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

            2. Kvalifikačné predpoklady:  

                 - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

           3. Ďalšie podmienky 

               - bezúhonnosť, 

               - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 

               - práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point) 

            4. Náležitosti prihlášky a prílohy: 

 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt, 

 profesijný životopis, 

 údaj o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a 

či je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

 súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov na účel vykonania voľby. 
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             5. Termín a miesto doručenia prihlášky:  

                   Do 11.03.2015 do 12.00 hod. poštou alebo osobne na adresu:  

                   Obec Lipníky 

                   Obecný úrad Lipníky 

                   Lipníky 100, 082 12  Kapušany  

                   v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ - NEOTVÁRAŤ.  

             6. Spôsob a vykonanie voľby:                

      Podané prihlášky posúdi komisia (zložená z poslancov obecného zastupiteľstva obce Lipníky), 

ktorá vyhodnotí splnenie stanovených podmienok jednotlivými kandidátmi. O výsledku z otvárania 

obálok spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia.  Zápisnica  musí obsahovať údaje najmä o 

počte podaných prihlášok v stanovenom termíne, menný  zoznam kandidátov ktorí splnili a ktorí 

nesplnili stanovené podmienky.                     

     Každý uchádzač, ktorý splní stanovené podmienky a včas podá prihlášku so všetkými 

náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce a  bude pozvaný na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.03.2015 (deň konania voľby) a ma právo vystúpiť v 

časovom rozsahu max. 5 min. Kandidáti, ktorí nesplnili podmienky, budú o tejto skutočnosti 

písomne informovaní.   

       Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním, zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na 

hlasovacom lístku. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na 

tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v 

prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 

volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 

volieb sa rozhoduje žrebom. 

 

       D. Schvaľuje 

a) termín otvárania obálok : 11.03.2015 o 18.00 hod.            

b) komisiu na otváranie obálok: poslanci OcZ obce Lipníky              

 

 Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., 

   Dubas J., Čurliková V. 

0 proti       0 zdržali sa 
 

K bodu 5: 

Voľba členov komisií 

Predsedovia komisií predložili návrh na zvolenie členov. 

Do komisie pre kultúru a šport boli navrhnutí: Veronika Čurliková, Iveta Tobiašová, Dominika 

Balogová, Marcela Tomaščinová, Valéria Šimoňaková, Jana Javolková.   

Do finančnej komisie boli navrhnutí: Dubas Jaroslav, Kováč Miroslav. 

Do komisie pre verejný poriadok boli navrhnutí: Solej Pavol, Štefanik Michal. 

Do komisie na ochranu verejného záujmu boli navrhnutí: Ing. Klimčo Štefan, Bc. Červeňaková 

Jarmila. 

K návrhu poslanci nevzniesli žiadne pripomienky. 

Návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 12/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky volí 

1. členov finančnej komisie:  

 Dubas Jaroslav, Kováč Miroslav 

2. členov komisie pre verejný poriadok: 

 Solej Pavol, Štefanik Michal 
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3. členov komisie pre kultúru a šport: 

 Čurliková Veronika, Balogová Dominika, Tobiašová Iveta,  

 Javolková Jana, Šimoňaková Valéria, Tomaščinová Marcela 

4. členov komisie na ochranu verejného záujmu: 

 Ing. Klimčo Štefan, Bc. Červeňaková Jarmila 
 

 

 Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., 

   Dubas J., Čurliková V. 

0 proti       0 zdržali sa 
 

K bodu 6: 

Delegovanie zástupcu obce do Rady materskej školy 
Starosta obce uviedol, že z Rady MŠ Lipníky je z dôvodu zániku mandátu poslanca potrebné 

odvolať p. Soleja P. a následne delegovať nového zástupcu. Ako zástupcu obce do Rady MŠ, 

Lipníky 15 navrhol Bc. Červeňakovú Jarmilu.  

Poslanci k návrhu nevzniesli pripomienky.  

Návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 13/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

1. odvoláva 

 p. Soleja P. z Rady Materskej školy, Lipníky 15 ako zástupcu obce 

2. deleguje 

 Bc. Červeňakovú J. ako zástupcu obce do Rady Materskej školy, 

 Lipníky 15 

 

 Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., 

   Dubas J., Čurliková V. 

0 proti       0 zdržali sa 
 

K bodu 7: 

Zriadenie a vymenovanie členov krízového štábu obce, povodňovej a evakuačnej komisie 

Starosta obce uviedol, že je potrebné zriadiť krízový štáb obce, povodňovú a evakuačnú komisiu 

a vymenovať členov. Predložil návrh na členstvo: 

Ing. Ľubomír Pankuch – predseda KŠ, EK a PK 

Ing. Štefan Klimčo – podpredseda KŠ, EK a PK 

Vidumská Katarína – tajomník KŠ, EK a PK 

Miroslav Kováč – člen KŠ, EK a PK 

Jaroslav Dubas – člen KŠ, EK a PK 

Bc. Jarmila Červeňaková – člen KŠ, EK a PK 

Veronika Čurliková – člen KŠ, EK a PK 

Ing. Ondrej Koločik – člen PK, EK 

Tomáš Botko – člen PK, EK 

   Ing. Jozef Vihonský – člen PK  

K návrhu neboli vznesené pripomienky. 

Návrh na uznesenie:  

 
 Uznesenie č. 14/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

A. Zriaďuje 

1. Krízový štáb /KŠ/ 

2. Evakuačnú komisiu /EK/ 
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3. Povodňovú komisiu /PK/ 

B. Schvaľuje členstvo v komisiách: 

Ing. Ľubomír Pankuch – predseda KŠ, EK a PK 

Ing. Štefan Klimčo – podpredseda KŠ, EK a PK 

Vidumská Katarína – tajomník KŠ, EK a PK 

Miroslav Kováč – člen KŠ, EK a PK 

Jaroslav Dubas – člen KŠ, EK a PK 

Bc. Jarmila Červeňaková – člen KŠ, EK a PK 

Veronika Čurliková – člen KŠ, EK a PK 

Ing. Ondrej Koločik – člen PK, EK 

Tomáš Botko – člen PK, EK 

Ing. Jozef Vihonský – člen PK  
 

 Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., 

   Dubas J., Čurliková V. 

0 proti       0 zdržali sa 

 

K bodu 8: 

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky 

 návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 bol v súlade so zák. 369/1990 Zb. vyvesený dňa 

12.01.2015 a zvesený dňa 27.01.2015 

 počas zverejnenia návrhu neboli vznesené pripomienky  

 návrh dodatku k VZN bol každému poslancovi doručený na preštudovanie  

 poslanci k návrhu VZN nevzniesli pripomienky ani pozmeňujúce návrhy  

 Návrh na uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 15/2015 

         Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 
 Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky 

 

   Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., 

   Dubas J., Čurliková V. 

0 proti       0 zdržali sa 
 

K bodu 9: 

Prevádzkový poriadok – projekt Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky 

Starosta obce predložil na schválenie návrh vnútorného predpisu – Prevádzkový poriadok – 

projekt Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky. Návrh bol všetkým poslancom doručený na 

preštudovanie. K návrhu boli vznesené pripomienky: 

P. Dubas – vypustiť v čl. IV bod 4. a 6.  

Návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 16/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

1. schvaľuje pripomienky – vypúšťa z návrhu v čl. IV bod. 4. a 6.  

2. schvaľuje vnútorný predpis č. 01/2015 Prevádzkový poriadok – projekt 

Športová a relaxačná zóna v obci Lipníky 

 

  Hlasovanie:  4 za zo 4 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., 

   Dubas J., Čurliková V. 

0 proti       0 zdržali sa 
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K bodu 10: 

Nájomná zmluva č. 01/2015 o nájme nehnuteľnosti – klub mladých 

Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie návrh nájomnej zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti – klub mladých. Nájomcom je Miroslava Kováčová. 

- 19.20 hod., na zasadnutie prišla Bc. Červeňaková Jarmila 

Návrh zmluvy bol všetkým poslancom doručený na preštudovanie. K návrhu neboli vznesené 

pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

Návrh na uznesenie: návrh na uznesenie: 

 
 Uznesenie č. 17/2015 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky schvaľuje 

 Nájomnú zmluvu č. 01/2015 o nájme nehnuteľnosti-klub mladých  

  

      Hlasovanie:  5 za z 5 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J. 

   Dubas J., Čurliková V. 

                0 proti       0 zdržali sa 

 

K bodu 11: 

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní - návrh 

Starosta obce predložil návrh zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom 

obstarávaní s dodávateľom Alena Galbavá, Prešov. Vysvetlil dôvody záujmu o poradenstvo.  

K návrhu boli vznesené pripomienky: 

- Ing. Klimčo – navrhuje vypustiť bol 3.4 zmluvy 

 návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. 18/2015       

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky  

1. schvaľuje pripomienku – vypúšťa bod 3.4 zmluvy     

2. schvaľuje 

          Zmluvu o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom 

          Obstarávaní s dodávateľom: Alena Galbavá, Prešov, IČO: 45463441 

       

      Hlasovanie:  5 za z 5 prítomných poslancov   
                 Ing. Klimčo Š., Kováč M., Bc.Červeňaková J. 

   Dubas J., Čurliková V. 

                    0 proti       0 zdržali sa 

K bodu 12: 

Rôzne 

- 19.45 hod., zo zasadnutia sa ospravedlnila a odchádza Bc. Červeňaková J.  

     Starosta obce informoval o možnostiach využitia obecného pozemku p. č. 753/2 a vyzval 

poslancov k úvahe o možnosti využitia tohto obecného pozemku, a tiež požiadal poslancov 

o zváženie priorít pri budovaní a rozvoji obce. Starosta obce predložil svojich 10 priorít 

z volebného programu pre čerpanie fondov EÚ.  

     Starosta obce sa vrátil k nesplneným uzneseniam – otázka cintorína – pripraví sa novelizácia 

VZN, k spôsobu pochovávania na miestnom cintoríne sa uskutoční stretnutie poslancov v sobotu 

31.01.2015 o 9.00 hod. na cintoríne. 

     Starosta obce informoval o:  

-  jednaní so ŽSR a rodinou Kaščákových pri riešení otázky starého projektu „Protipovodňová  

   ochrana obce Lipníky“ 

- o čistení potoka Ladianka, rieši súhlasy so vstupom na pozemky 

- o výberovom konaní na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Lipníky 
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K bodu 13: 

Diskusia 

Ing. Klimčo Š. – navrhol zakúpenie bezpečnostných zámkov do dverí od hlavného vchodu budovy 

obecného úradu s bezpečnostným kódom. 

 

K bodu 14: 

Záver  

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

a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísal:   Čurliková Veronika         .................................   

            

Overovatelia: Ing. Klimčo Štefan   …............................. 

                     

                       Dubas Jaroslav         …............................. 

 

 

 

 

 

 

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

      Ing. Ľubomír Pankuch 

                          starosta obce 

Prílohy:        

 Prezenčná listina 

 Návrh programu zasadnutia  

 Návrh dodatku č. 1 k VZN 4/2013 

 Návrh prevádzkového poriadku – projekt „ŠaRZ“ 

 Návrh nájomnej zmluvy 

 Návrh zmluvy o poradenstve pri VO 

 Uznesenie OcZ č. 9/2015 - 18/2015 

  


