
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pruţine, zo dňa 11. júna 2010 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

Program: tvorí prílohu zápisnice 

K bodu 1: 

     Rokovanie obecného zasadnutia otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak, ktorý 

privítal prítomných poslancov a konštatoval, ţe zasadnutie OZ je uznášaniaschopné. 

Prítomných poslancov oboznámil s programom zasadnutia a o tomto dal hlasovať.  

Za prijatie navrhnutého programu: 8 poslancov, Proti: 0, Zdrţal sa: 0.  

Zasadnutie OZ pokračovalo podľa schváleného programu. 

K bodu 2: 

     Starosta obce predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie k vypracovaniu uznesenia 

z OZ a to nasledovne: predseda Ing. Beňadik, členovia: p. Jozef Kuco a Ing. Stanislav 

Paţitný. 

Hlasovanie: Za:  8                                Proti:   0              Zdrţal sa: 0 

     Za overovateľov zápisnice starosta navrhol: p. Dušana Jance a p. Ing. Petra Kvaššaya 

Hlasovanie:  Za: 8                                 Proti:   0                Zdrţal sa: 0 

K bodu 3: Rekonštrukcia Základnej školy Š. Závodníka Pruţina 

     Starosta obce podrobne informoval o uvedenej investičnej akcii, financovanej 

z prostriedkov štrukturálnych fondov – konkrétne Fondu regionálneho rozvoja 

prostredníctvom MVaRR SR a 5 % spoluúčasti obce. Obec na túto akciu má vyčlenené 

vlastné prostriedky v rozpočte a to na investičné i beţné výdavky, v zmysle zmluvy, ktorá uţ 

bola podpísaná. Rozpočet na uvedenú stavbu je 668 896 €, pričom nenávratný príspevok činí 

635 451 €. Na základe transparentného výberového konania víťazná firma DOSS Ţilina uţ 

začala  práce na rekonštrukcii. Tieto práce by mali byť v zmysle zmluvy v trvaní od 5/2009 -  

07/2011. Od rekonštrukcie sa očakáva úspora energií, ako i skvalitnenie výchovno-

vyučovacieho procesu /počíta sa s vybudovaním 2 špeciálnych učební v ZŠ/. Obec zatiaľ 

financovala externý manaţment z vlastných prostriedkov.   O ďalšom postupe bude starosta 

priebeţne informovať. 

Diskusia k bodu: 

Ing. Paţitný Stanislav – spýtal sa na zatepľovací systém . 

 Ing. Jaroslav Beňadik – mal dotaz, kto na uvedenej stavbe vykonáva stavebný dozor. 

Dušan Jance –dotaz, či v plánovaných prácach je aj výmena zvodov, treba upozorniť deti na 

bezpečnosť, aby nedochádzalo k úrazom. 

K týmto dotazom podal vysvetlenie starosta obce. 



K bodu 4: Viacúčelové ihrisko 

     Starosta obce informoval poslancov o realizácii výstavby viacúčelového ihriska a jeho 

areálu. Obec  má schválenú účelovú dotáciu z Úradu vlády SR s objemom 39 833 €. Rozpočet 

na túto stavbu bol pôvodne schválený z vlastných zdrojov 20 000 €. Nakoľko však ihrisko je 

väčších rozmerov a po dohode s členmi obecnej rady sa pristúpilo ku prácam naviac a to 

vybudovaním beţeckej dráhy /ovál 208 m/, ako i ďalšieho ihriska, čo však bude uţ 

financované z vlastných zdrojov. Podľa rozpočtov a zmlúv z vlastných prostriedkov je 

potrebné zdruţiť cca 39 000 €. Z uvedeného dôvodu pri zmenách rozpočtu budú navýšené 

výdavky na investíciu o 19 000 € a to z prebytku r. 2009. Dodávateľmi stavby sú: Športové 

stavby Trenčín – vrchná časť, Adozep P.Bystrica- zemné práce, Bekam – Ţilina- dodávka 

štrkov a kameniva, Raven – stavebný materiál, Anton Gabriš – spodná časť stavby, Ján 

Haviar – osvetlenie a revízie. Nakoľko sa ihrisko dokončuje, starosta pozval poslancov po 

ukončení vykonať poslanecký prieskum priamo na miesto výstavby. Zároveň informoval 

o podaní ţiadosti TJ Stráţov Pruţina na Nadáciu Slovenskej sporiteľne k vybudovaniu tribúny 

s moţnosťou dotácie 10 000 €, čo by obec privítala. Ukončenie stavby sa odhaduje do l 

týţdňa.  

Diskusia k bodu: 

Ing. Beňadik – dotaz na vyberanie poplatkov za pouţívanie ihriska, či sa uvaţuje 

s prevádzkovým poriadkom.  

Ing. Kvaššay – počul, ţe obce by nemali vyberať poplatky, nakoľko dotácia bola na podporu 

športu v obciach. Taktieţ mal dotaz na povrch na beţeckej dráhe. 

Ing. Zaťko – spýtal sa na prístupovú cestu – doporučil  zokruhovať aţ po cestu pri cintoríne. 

Starosta sa vyjadril v tom smere, ţe od našich občanov by sa cez deň poplatky vyberať 

nemali, avšak v prípade, ţe bude ihrisko osvetlené, poplatky sa budú vyberať. Dodatočne sa 

schváli prevádzkový poriadok aj s náleţitosťami podmienok pouţívania a platenia, nakoľko 

obec ihrisko buduje aj z vlastných prostriedkov.  

K bodu 5: Revitalizácia verejných priestranstiev v Obci Pruţina 

     Starosta obce informoval o schválenom projekte z Fondu regionálneho rozvoja a to 

v rámci operačného programu  Regenerácia sídiel – Revitalizácia verejných priestranstiev 

v objeme cca 659 115 € s financovaním 95 % NFP /návrat. Fin.príspevok/ a 5 % spoluúčasť 

obce.  V obci sa bude z týchto prostriedkov revitalizovať priestranstvo v okolí KD.   

V súčasnom období sa robí výberové konanie na dodávateľa stavby. Podrobne informoval 

o projekte. Projekt bol 2 mesiace vystavený na pripomienkovanie občanov vo vývesnej 

skrinke pri NS. K projektu zo strany občanov neboli vznesené ţiadne pripomienky. O ďalšom 

postupe a výbere dodávateľa bude starosta informovať. Zmluva s MV a RR SR zatiaľ 

podpísaná nebola. Projekt rieši aj 15 parkovacích miest.  

Diskusia k bodu:  

Jance Dušan – mal dotaz na p. starostu, či sa uvaţuje o obnove fasády KD, keďţe okolo 

budovy budú nové moderné priestranstvá.  

Ing. Peter Kvaššay – mal dotaz, či sa uvedený projekt nepredloţí na diskusiu občanom. 

K týmto bodom starosta podal vyjadrenie: V pôvodnom projekte predloţil návrh na 

rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD a zabudovanie kamerového systému, čo však 



v projekte neprešlo. Pokiaľ ide o verejnú diskusiu k projektu – tento bol zverejnený aj vo 

vývesnej skrinke aj oznamom  na internetovej stránke obce s moţnosťou oboznámenia sa na 

Obecnom úrade.    

K bodu 6: Účtovná závierka obce za rok 2009, záverečný účet obce a správa nezávislého 

audítora 

     V máji t.r. nezávislá audítorka Ing. Smatanová ukončila audit účtovnej závierky Obce 

Pruţina za rok 2009 a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. 

     P. Belavá oboznámila poslancov so záverečným účtom obce za rok 2009, výročnou 

správou,  účtovnou závierkou, ako i hodnotiacou správou k programovému rozpočtu za r. 

2009,  ktoré materiály mali poslanci k dispozícii. 

     V zmysle záverečného účtu obce a finančného zúčtovania za r. 2009 obec dosiahla schodok 

hospodárenia vo výške 367 173,08 €. Schodok bol krytý prebytkom finančných operácií v sume 

400 805,- €/príjem úveru ŠFRB/. Z toho vyplýva, ţe rozdiel vo výške 33 631,92 € je zdrojom 

Rezervného fondu. O pouţití RF rozhoduje OZ. Informovala, ţe v  RF by malo zostať 10 %,   t.j.:     

3 363 €.  Suma 33 631,92 € bude prevedená do RF, pričom sa tieto prostriedky navrhli čerpať 

v zmysle predloţeného návrhu p. Belavou, ktorý tvorí prílohu zápisnice.     

     Starosta zároveň  oboznámil poslancov s  listom audítora s vyjadrením súladu účtovnej 

závierky so zákonom ako i medzinárodnými účtovnými štandardami. Nezávislý audítor 

odporučil OZ prijať  záverečný účet  - bez výhrad.  

Zároveň hlavný kontrolór obce p . Jakubech predloţil odporúčanie k prijatiu záverečného účtu 

taktieţ bez výhrad s vyjadrením tabuľkovou formou jednotlivých príjmov a výdavkov obce 

s vyčíslením výsledkom hospodárenia.  

Diskusia k bodu: 

Ing. Beňadik – informoval sa ohľadne prác na bytovke a odstránení kolaudačných závad. 

Zároveň tlmočil sťaţnosť p. Aleny Belavej ohľadne zavlhania v byte. V prípade, ţe je závada 

opodstatnená, doporučil toto riešiť k spokojnosti nájomníčky. 

Ing. Paţitný – informoval sa ohľadom projektov na kanalizáciu, či je v nich riešená celá 

obec.  

     Vzhľadom k tomu, ţe neboli ďalšie pripomienky, starosta  dal o záverečnom účte  

hlasovať: 

Za prijatie záverečného účtu s výrokom bez výhrad: 8 poslancov 

Proti: 0               Zdrţal sa: 0 

K bodu 7: Zásady odmeňovania poslancov po platnosti zák. č. 102/2010 Z.z. 

     Starosta obce informoval poslancov, ţe sa zúčastnil školenia, ohľadom nového zákona 

o obecnom zriadení č. 102/2010 Z.z., v ktorom okrem iných zmien – napr. povinnosť zvolať 

OZ minimálne 1-krát za 3 mesiace, je aj prijatie Zásad odmeňovania poslancov. Nakoľko uţ 

v minulosti boli prijaté zásady na odmeňovanie za zasadnutie OZ, starosta navrhol za l 

zasadnutie poslancom odmenu vo výške 13 €. Pokiaľ ide o odmeňovanie pracovníkov obce, 

táto kompetencia spadá do právomoci starostu obce. O odmeňovaní starostu obce 



a o úväzkoch budú poslanci rozhodovať najneskôr do konca septembra, kedy starosta predloţí 

materiál ku schválenia. Prechodné obdobie do  platí do 30. 09. 2010.  

Hlasovanie o návrhu odmeňovania poslancov: 13 €/zasadnutie 

Za: 8 poslancov                      Proti: 0              Zdrţal sa: 0 

K bodu 8:  R ô z n e  

 8.1  Starosta predloţil poslancom ţiadosti o odpredaj obecných pozemkov a to:p. Dušana 

Kavalca a manţ. Pruţina č.12  – pozemok pri dome – vlastníctvo obce č. KN E č. 5540/3 

o výmere 126,6 m
2 

 a pozemok KN C č. 2595/2 o výmere 119 m
2
 p. Šišolákovej  Daniele, 

Púchov a to v časti Chmelisko.  

Obidva pozemky navrhla rada odpredať a to v sume 3,32 €/m
2
. Starosta otvoril ku tomuto 

bodu diskusiu: 

Dušan Jance – v prípade p. D. Kavalca odporučil cenu zníţiť, nakoľko sú dosť poškodení 

z dôvodu novej výstavby na dolnom konci /znečisťovanie, hlučnosť/. 

Poslanci neodporučili tento pozmeňujúci návrh prijať.   

     Nakoľko iné návrhy ani dotazy k odpredaju neboli vznesené, starosta dal o ţiadostiach 

 jednotlivo hlasovať: 

Dušan Kavalec: odpredaj v sume 3,32 € - Za:  8 poslancov, Proti: 0, Zdrţal sa: 0 

Daniela Šišoláková – odpredaj v sume 3,32 €. Za: 8 poslancov, Proti: 0, Zdrţal sa: 0 

   8.2  Starosta informoval poslancov o rokovaní s p. Chudovským ohľadom zníţenia cien za 

vývoz odpadu – kuka nádob, ako i separovaného zberu, pričom tieto ceny sú niţšie ako po 

zmene s fi Marius Pedersen. Starosta chce túto ponuku prijať, preto poslanci doporučili 

rozviazať zmluvu s fi Pedersen a uzatvoriť novú zmluvu s fi Chudovský. Zároveň starosta 

informoval, ţe chce zamestnať p. Jána Janáča na VPP, pričom by mal na starosti skládky 

odpadu a poriadok pri kontajneroch.  

    8.3 Starosta informoval o plnení úlohy z minulého OZ, pričom mal vyzvať kupujúcich 

z odpredaja pozemkov od obce k úhrade. Z 3 účastníkov 2 zaplatili a to p. Rybanská a p. 

Haviarová. P. Babušová zatiaľ sa neozvala ani nezaplatila. 

    8.4 Starosta informoval poslancov o odstraňovaní kolaudačných závad na bytovkách 

v zmysle odovzdávacieho protokolu. Tieto práce zabezpečovala fi Illo Sverepec. Taktieţ bola 

dobudovaná aj prístupová komunikácia k bytovkám. Informoval tieţ o vystavenej 

odberateľskej faktúre fi Rubus Real s vyrubením penále v sume 129 621 €, z dôvodu 

neplnenia odstránenia závad v dohodnutom termíne. Termín na úhradu je 30. 06. 2010. 

V prípade nezaplatenia bude zaslaná firme výzva.  

    8.5  Starosta informoval o liste Biskupskému úradu Ţilina ohľadom prenájmu budovy 

starého farského úradu, o ktorý má obec záujem. V prípade schválenia prenájmu sa chce obec 

uchádzať o NFP z fondov EÚ a vybudovať tu pamätnú izbu Š. Závodníka a  priestory 

vyuţívať pre mládeţ i duchovné akcie v rámci farnosti. V zmysle listu z Biskupského úradu  

bolo doporučené najskôr jednať so správcom Farského úradu Pruţina, ktorý je vlastníkom 

nehnuteľnosti. 



8.6  Starosta informoval poslancov o nenávratnom finančnom príspevku v rámci MAS- 

miestna akčná skupina Naše Povaţie, ktorej sme členom a to z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Z dotácie v sume 10 000 € by chcel 

vybudovať  ihrisko pre deti pri Materskej škole a to v rámci projektu . 

K bodu 9:   DISKUSIA 

Ing. Peter Kvaššay – upozornil na hlučnosť počas posledných zábav,  ako i neporiadok 

v okolí KD. Doporučil upozorniť usporiadateľov a navrhol vopred vyberať vopred  poplatok 

napr. 50 €. V prípade čistých priestorov okolo KD záloha sa usporiadateľom vráti.  

Zároveň upozornil, aby sa napísal list na Povodie Váhu na vyčistenia koryta Pruţinky. OZ 

doporučilo starostovi napísať list Povodiu Váhu s poţiadavkou čistenia koryta. 

p. Marta Belavá – upozornila na chýbajúcu zákazovú značku do CHKO  Stráţovské vrchy /z 

Dolných močiarov/, nakoľko táto tam uţ dlhšiu dobu chýba. Toto vyuţívajú motoristi 

a vchádzajú tam autami vo veľkom počte.  

P. Belavá informovala o zmene rozpočtu v rámci podielových daní, ktoré boli zníţené 

v mesiacoch marec a máj 2010. Zároveň informovala, ţe MF SR na preklenutie výpadku daní 

poskytlo dotáciu v objeme 10 642 €. Tieto finančné prostriedky navrhla pouţiť na mzdy 

opatrovateliek a ďalšie beţné výdavky, ktoré tvoria prílohu zápisnice. 

Starosta obce – informoval poslancov o moţnosti vykonávať sobáše aj mimo obecného 

úradu. Doporučil však po dohode s matrikárkou obce p. Kardošovou vyberať za toto poplatok 

vo výške 50 €.  

O tomto návrhu dal poslancom hlasovať: Za: 8 poslancov,   Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

Dušan Jance – upozornil na autá dlhdobo parkujúce na obecnom parkovisku pri MŠ – treba 

upozorniť majiteľov, resp. tieto dať odtiahnuť na náklady majiteľa. Starosta prisľúbil, ţe 

upozorní majiteľov a tieto budú odstránené v najbliţšom čase.  

Zároveň starosta oboznámil poslancov, ţe v sobotu 19. 6. budú obcou prechádzať veteránske 

autá a tieto budú odstavené  pri nákupnom stredisku, kde si môţu občania tieto prísť pozrieť.  

Ing. Zaťko – doporučil prijať opatrenia k vývozu fekálií v obci.  

Starosta obce informoval o rokovaní s Ing. Petríkom ohľadom likvidácie odpadových vôd a  

tieţ upozornil na upchávanie kanalizácie po tom, čo tam vyváţa ZO SZZ odpad fekálnym 

autom zo septikov občanom. Obec upchatú kanalizáciu musela dať vyčistiť na náklady obce. 

Na zákaz upozornil aj ZO SZZ a bez jeho súhlasu sa nemôţe takýmto spôsobom vyčerpávať 

fekál. Odteraz sa budú fekálie  zváţať do ČOV po dohode s prevádzkarom p. Petrom 

Veličom. Zároveň upovedomil poslancov o uplatnení VZN o odpadových vodách, ktoré je 

v platnosti od 1. 1. 2010 a pristúpi sa so spiatočnou  platnosťou k vyberaniu poplatkov  

v zmysle  uvedeného VZN  a to domácností napojených na kanalizáciu, ale aj tých, ktorým sa 

septik vyváţal. Ostatní občania sa vyzvú k preukázaniu spôsobu vývozu odpadových vôd 

a ţúmp. Obec má vysoké náklady na prevádzku ČOV a tieto sluţby nemôţe vykonávať 

zdarma. 

Starosta obce informoval poslancov o pripravovanej ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu verejného osvetlenia. V súčasnej dobe sa 

spracúva svetelno-energetická štúdia obce. Uvaţuje sa o rekonštrukcii jestvujúceho 

osvetlenia. Rozšírenie o nové osvetlenie sa z projektu nemôţe realizovať. Projekt rieši aj 



osvetlenie kostola. O ďalšom postupe podania ţiadosti a jej úspešnosti bude starosta 

informovať. Spoluúčasť obce na uvedenom projekte bude 5 %.  

Ing. Paţitný Stanislav – k poplatkom za likvidáciu fekálií sa vyjadril v tom smere, ţe je to 

nespravodlivé, keď občania, ktorí sa nemôţu napojiť na kanalizáciu budú musieť platiť 2-krát 

a to za samotný vývoz autom a obci poplatok za likvidáciu v ČOV. Taktieţ mal dotaz 

k ukončeniu šírenia TV signálu v obci. Treba toto zverejniť občanom.  

Starosta informoval, ţe ukončenie šírenia TV uţ bolo avizované, vzhľadom na vysoké 

náklady na prevádzku TV MMDS. Občania si túto sluţbu musia zabezpečiť sami. V rozhlase 

aj vo vývesnej skrinke bude obec informovať aj o moţnostiach  napojenia, čo si občania 

musia riešiť individuálne.  Pokiaľ ide o poplatky za odpadové vody, podľa VZN za l m
3 

poplatok činí 0,50 €. 

Ing. Bystrický Jozef – informoval sa ohľadom odpadu na Bobote v časti Priedhorie ešte 

z rekonštrukcie vodovodu, ktorý tam je uţ dlhú dobu a nelikviduje sa. Taktieţ upozornil na 

skládku piesku pri „obrázku“, kde majú vodári podsypový materiál a stala sa tam nehoda. 

Materiál je uloţený nevhodne v kriţovatke. 

Starosta informoval, ţe pokiaľ ide o skládku na Bobote, táto sa zlikviduje a bude jednať 

s Povaţskou vodárenskou spoločnosťou.  

Dušan Jance – mal dotaz, ţe treba nájsť vhodné miesto na umiestnenie odpočívadla 

v dolných Močiaroch. Návrh pod Rovencom nebude vhodný. Taktieţ by bolo vhodné, aby 

obec zabezpečila orientačnú mapu aj s legendou, aby sa turisti a návštevníci ľahko 

orientovali. 

 p. Štefan Jakubech – hl. kontrolór obce – doporučil, aby obec vyberala poplatky za 

prenájom na verejných priestranstvách napríklad – vraky áut, skládky dreva, ktoré nielen 

znečisťujú prostredie, ale naviac obec nemá z toho ţiadny príjem.  

p. Jozef Kuco – poţiadal starostu obce o pokosenie trávy a orezanie stromov v časti, kde sa 

nachádza prečerpávačka na Chmelisku, nakoľko často vypadáva energia a tým nefunguje ani 

čerpadlo na vodu. Upozornil tieţ na neudrţované plochy vedľa ciest, treba upozorniť 

Slovenskú správu ciest.  

    Starosta diskusiu ukončil a vyzval Ing. Beňadika na predloţenie návrhu na uznesenie.  

    O predloţenom návrhu na uznesenie zo zasadnutia OZ dal starosta hlasovať. 

Za prijatie uznesenia:   8 poslancov       Proti: 0              Zdrţal sa: 0 

     Tým rokovanie OZ starosta ukončil a poďakoval poslancom za účasť a aktívnu diskusiu 

a pozval ich na stavbu viacúčelového ihriska, ktoré je pred dokončením. 

Zapísala: Marta Belavá 

Overovatelia zápisnice:        

Dušan Jance 

Ing. Peter Kvaššay                                                          

                                                                                              Michal Ušiak, starosta obce  



N á v r h   na čerpanie prostriedkov z RF – zostatku z r. 2009 

/na schválenie v OZ jún 2010 – po audite/ 

 

     V zmysle záverečného účtu obce a zúčtovania za r. 2009 Obec dosiahla schodok hospodárenia vo 

výške 367 173,08 €. Schodok bol krytý prebytkom finančných operácií v sume 400 805,- € 

/príjem úveru ŠFRB/. Z toho vyplýva, ţe rozdiel vo výške 33 631,92 € je zdrojom Rezervného 

fondu. V RF by malo zostať 10 %, t.j.: 3 363 € 

     Z tvorby RF sa navrhuje: 

    Na investičné akcie:  

221   0520 716 46  Kanalizácia projekty 7 200 

221 09121 716 46  Viacúčelové ihrisko – projekty 474,01 

221 09121 717 001 46  Výstavba viacúčelového ihriska 19 000 

221 0630 716 46  Verejné osvetlenie – projekt  2 000 

221    0610    717 001    46  Stavebný dozor – bytovka A                                                    386,20  

221    0610   717 001  46       „                      bytovka B                                            317,79  

221   0610    717 001  46       „                          inţinierske siete                                176   

Na beţné výdavky:  

221   01116   637 005   46  Externý manaţment – Revital. ver.priestr. 2 213,80 

V prípade potreby čerpanie RF rozhodne OZ dodatočne. 

Návrh  na zmeny rozpočtu z dôvodu prijatej dotácie – na dofinancovie obcí z MF SR – výpadok daní  

Príjem:                                                                         V EUR 

 312 001  111 Príjem z MF SR – dofinancovanie  10 642 

Vo výdavkoch 

 221 10 2.0.2    641 006  111  Opatrovateľská sluţba  6 432 

221 01.1.1.6    633 001  111 OU-interiérové vybavenie 880 

221 05.2.0    637 004  111  ČOV – všeobec. sluţby 800 

221 05.5.0    632 001  111 ČOV – EE 300 

221   05.1.0      637 004  111  Odpadové hospodárstvo 1 250  

221 01.1.1.6   632 001  111  Telefonne popl. OU 100 

221  01.1.1.6   633 013  111 OU-sofware k vyúčtovaniu  za bytovky 330 

221 09.1.1.1  632 001  111  Telefonne popl. MŠ 50 



221 09.6.0.1  632 001  111  Telef. popl. ŠJ 50  

221    09.1.1.1   635 006 111   MŠ-údrzba budov 450 

 

S P O L U :     10 642  

 Príjem: 

 312 001  111 Príjem na voľby do NR SR  1 800 

Vo výdavkoch účelovo na voľby podľa pokynov Obvodného úradu 1 800 

 

     V rozpočte chýba na úhrady: 

 

Projart po úhrade z RF na projekty kanalizáciu obce   10 300,-  investičné výdavky 

Treba doriešiť dodatočne.  

 

Predkladá: Bc. Marta  Belavá   

 

V Pruţine, 9. júna 2010 

 

                                                                                                      Michal   U š i a k, starosta obce  

 

 


