Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vojčiciach konaného dňa 17. októbra 2016
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny








Bajus Jozef
Borov Vincent, Ing.
Jeňo Dušan
Kolody Lukáš
Konečný Martin, Ing.
Kopečková Marta
Ujhely František

Ospravedlnení: - Michal Pencák, Marián Vilus
Verejnosť: Viera Čopáková, Dušan Čopák, Františka Baranová, Mariana Vaňová, Milan Krajňák

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 11. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2.
Interpelácia poslancov
3.
Kontrola uznesení
4.
Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti, Milan Krajňák, Vojčice prerokovanie
5.
Žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy v bare Elixír, Viera Čopáková – prerokovanie
6.
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci, Iľko Martin, Vojčice - prerokovanie
7.
Podanie žiadosti o NFP na stavbu: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku obce Vojčice“
prerokovanie
8.
Žiadosť o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540 – Martin Barilla
9.
Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na schválenie uznesenia
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 11. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Starosta obce privítal prítomných poslancov na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že
z 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať.
Starosta navrhol doplniť program rokovania o body: Presun finančných prostriedkov v rozpočte v roku
2016 – ŠKST Sokol Vojčice a Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 č. 6/2016. Poslanci pozmenený program
rokovania schválili.
Hlasovanie poslancov za pozmenený program rokovania OZ obce Vojčice.
Za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Schválený pozmenený program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 11. zasadnutia OZ, určenie zapisovateľa
zápisnice overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
2.
Interpelácia poslancov
3.
Kontrola uznesení
4.
Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti, Milan Krajňák, Vojčice prerokovanie
5.
Žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy v bare Elixír, Viera Čopáková – prerokovanie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci, Iľko Martin, Vojčice - prerokovanie
Podanie žiadosti o NFP na stavbu: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku obce Vojčice“
prerokovanie
Žiadosť o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540 – Martin Barilla
Presun finančných prostriedkov v rozpočte v roku 2016 – ŠKST Sokol Vojčice
Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016
Rôzne
Diskusia
Návrh na schválenie uznesenia
Záver

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli určení a schválení:
- Marta Kopečková
- František Ujhely
Hlasovanie poslancov: za: 6 (Jeňo, Bajus, Borov, Kolody, Kopečková, Konečný) proti: 0 zdržalo
sa: 1 (Ujhely)
Za zapisovateľa bola určená:
 Iveta Popovičová
Za overovateľov zápisnice určení a schválení:
- Vincent Borov
- Lukáš Kolody
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 2: Interpelácia poslancov
Ako prvý o slovo požiadal František Ujhely - Pýtam sa p. starosta ako je to v súčasnej dobe s dokončením
stavby vodovodu a kanalizácie v obci?
Odpovedal starosta – Obec do 31.10.2016 tak ako každoročne podá žiadosť o podporu formou dotácie na
rok 2017 na projekt ČOV a kanalizácia a vodovod Vojčice na Enviromentálny fond Bratislava.
- František Ujhely – na minulých zasadnutiach OZ bolo povedané, že sa najprv dokončí chodník na
Horovskej ulici a potom sa začne rekonštrukcia chodníka na ulici Ľ. Štúra. Všimol som si, že sa začala
rekonštrukcia chodníka na ulici M. R. Štefánika pýtam sa prečo?
Odpovedal starosta – obec pristúpila k rekonštrukcií chodníka na ulici M. R. Štefánika z dôvodu
havarijného stavu a neukončenia stavby ešte z minulých rokov. Menili sa tam vstupy k rodinným domom
a bola vykonaná pokládka žľabov v priekope pracovníkmi MOS. Pôvodné žľaby sa vyberú a budú
použité v roku 2017 na dokončenie chodníka a priekopy na ul. Horovská. V súčasnosti vyrábame
zámkovú dlažbu na pokládku chodníka. Pokiaľ počasie vydrží a bude vyrobenej dosť zámkovej dlažby,
pokládka chodníka by sa realizovala ešte do konca roka. V súčasnej dobe firma realizuje pokládku
betónových tvárnic v priekope a obrubníkov na ul. M.R.Štefánika. Kvôli úspore finančných prostriedkov
pokládku zámkovej dlažby budeme realizovať sami, no aj napriek tomu bude potrebné vykonať zmenu v
rozpočte obce rozpočtovým opatrením na údržbe miestnych komunikácií (pozn. Rozpočtové opatrenie
č.6/2016)
- František Ujhely – ako je to s rozhlasom v obci a chcel by som upozorniť na havarijný stav strechy
telocvične, cez ktorú preteká.
Odpovedal starostu – Z dôvodu výmeny elektrického vedenia v obci, ktorú realizovala VSE boli
potiahnuté nové vedenie na silnoprúd a slaboprúd. Týka sa to hlavne ulíc za mostom. Staré rozhlasy
nebolo už možné zapojiť na nové vedenie. Je potrebný súhlas VSE. Museli by sa robiť nové rozvody na
rozhlas, ktoré by boli umiestnené na betónových stĺpoch, ktoré sú ich majetkom. Z uvedeného dôvodu
a hlavne informovanosti občanov obec pristúpila k zasielaniu správ formou esemesiek, tým občanom,
ktorí sprístupnili svoje telefónne číslo, alebo niekoho z príbuzných. Ulice, na ktorých nie je nové vedenie
elektriny sú informovaní ako doteraz. Kto má záujem o zasielanie správ touto formou môže svoje

mobilné číslo nahlásiť na obecný úrad Vojčice. Na opravu budovy telocvične má vyjsť výzva. Keď bude
výzva zverejnená obec bude reagovať. V súčasnosti hlavne zateká, takže akútna je výmena strechy. Máme
vypracovaný projekt na samotnú strechu a máme projekt na celkovú rekonštrukciu telocvične aj
s výmenou okien, sociálnych zariadení, elektroinštalácie a samostatnej kotolne. Takže trošku strpenia.
- František Ujhely – chcem vás p. poslanci informovať, že som oslovil podnikateľa p. Milana Krajňáka
so súhlasom starostu obce na dokončenie opráv v klube dôchodcov v budove pošty. Pán Krajňák bol dnes
na obhliadke miestnosti, má vypracovať a doniesť cenovú ponuku.
- Dušan Jeňo – navrhujem prechod pre chodcov k Staničnej ulici
- Odpovedal starosta – zistím, čo sa s tým dá robiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
- Vincent Borov – ľudia sa sťažujú na voľný pohyb psov po obci,
- chcel by som sa spýtať, či sa už nastavovali svetlá v obci, ak nie navrhoval by som nastaviť sklon trošku
inak
- Odpovedal starosta – pán Igor Tomko, ktorý nám poskytoval služby ohľadom odchytu psov svoju
činnosť už ukončil. V urgentných prípadoch obec bude reagovať. Svetla boli osadené na stĺpy na výložník
podľa projektu. V prípade, že nebudú spĺňať normy na osvetlenie, zhotoviteľ stavby je povinný ich
nastaviť tak, aby spĺňali normy.
- Lukáš Kolody – do kedy sa plánuje ukončenie prác na chodníku na Ulici M. R. Štefánika? Plánuje sa
chodník aj na druhej strane ulice?
Odpovedal starosta – práce plánujeme ukončiť do konca roka, ak nám počasie dovolí a bude dosť
zámkovej dlažby. Chodník na druhej strane ulice obec neplánuje.
- Jozef Bajus – všimol som si, že chodník na Horovskej ulici, ktorý sa rekonštruoval minulý rok
má miestami praskliny, čo s tým obec bude robiť?
- Odpovedal starosta- firma, ktorá tieto práce realizovala už zo strany obce bola upozornená a nedostatky
odstráni. Na každé dielo je záruka zo strany zhotoviteľa.
K bodu 3: Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Poslanci vzali informáciu o plnení uznesení na vedomie.
Uznesenie č. 152/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
K bodu 4: Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti, Milan Krajňák, Vojčice
- prerokovanie
Pán Milan Krajňák MK STAVEBNÉ PRÁCE písomne požiadal obec Vojčice o vydanie záväzného
stanoviska k podnikateľskej činnosti. Menovaný v žiadosti uviedol, že sa jedná o prevádzku „Potraviny –
večierka“. Prevádzka bude umiestnená vo vlastnom novopostavenom objekte na Ondavskej ulici.
Poslanci žiadosť obdŕžali v písomnej forme a odporúčali starostovi obce vydať súhlasné stanovisko.
Žiadosť je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 153/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
súhlasí
a odporúča starostovi obce vydať súhlasné stanovisko na podnikateľskú činnosť pre p. Milana Krajňáka
MK STAVEBNÉ PRÁCE, Ondavská 482/3, 076 22 Vojčice a s umiestnením prevádzky na území obce
Vojčice.
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 5: Žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy v bare Elixír, Viera Čopáková – prerokovanie
Pani Viera Čopáková písomne požiadala obec o schválenie usporiadanie tanečnej zábavy – raz mesačne
v objekte Bar Elixír u Dušana, Hlavná 50 Vojčice, v čase od 20:00 hod. do 02:00 hod. za účastí ochranky.
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Reagoval poslanec Bajus - pokiaľ som si všimol nedodržujete schválené otváracie hodiny, minule keď

som išiel do práce cca o 03:00 hod. ešte stále sa v Elixíre svietilo a na parkovisku stáli autá. František
Ujhely i ja som počul od ľudí, že sa nedodržujú zatváracie hodiny. Poslanec Borov - nesúhlasím s touto
žiadosťou, nakoľko je to v obývanej časti obce a pokiaľ viem ľudia sa sťažujú na hluk.
Žiadosť poslanci obdŕžali v písomne forme a je prílohou zápisnice. Poslanci žiadosť neschválili.
Uznesenie č. 154/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
žiadosť p. Viery Čopákovej o usporiadanie tanečnej zábavy raz mesačne v objekte Bar Elixír u Dušana,
Hlavná 50 Vojčice, v čase od 20:00 hod. do 02:00 hod. za účastí ochranky
Hlasovanie poslancov: za: 0 proti: 4 (Konečný, Bajus, Borov, Kopečková) zdržalo sa: 3 (Ujhely,
Kolody, Jeňo)
K bodu 6: Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci, Iľko Martin, Vojčice - prerokovanie
Iľko Martin písomne požiadal obec Vojčice o poskytnutie sociálnej pomoci – mimoriadna dávka na
pomoc občanovi. Menovaný je invalidný dôchodca a výdavky na mesačnú liečbu závažného ochorenia
výrazne zaťažujú rodinný rozpočet.
Po preskúmaní žiadosti obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že žiadateľ nespĺňa všetky potrebné
náležitosti uvedené vo VZN č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej
dávky občanom obce Vojčice a žiadosť neschválilo.
Žiadosť spolu s prílohami poslanci obdŕžali v písomnej forme a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 155/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
žiadosť o sociálnu pomoc – mimoriadnu dávku na pomoc občanovi - Martin Iľko, Letná 542/3, Vojčice
na liečbu závažného ochorenia - na výdavky, ktoré nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia,
najviac do výšky životného minima na obdobie rokov 2016 a 2017
Hlasovanie poslancov: za: 0 proti: 7 zdržalo sa: 0
K bodu 7: Podanie žiadosti o NFP na stavbu: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku obce
Vojčice“ – prerokovanie
Starosta obce informoval poslancov o možnosti požiadať o NFP na stavbu: „Protipovodňová ochrana
mimo vodného toku obce Vojčice. Jedná sa o Staničnú ulicu od domu čísla 180 po 221. Jednalo by sa
o rekonštrukciu priekopy a priepustov na odtok vody do recipienta Trnávka.
Uznesenie č. 156/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stavbu: „Protipovodňová ochrana mimo vodného
toku obce Vojčice“
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 8: Žiadosť o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540 – Martin Barilla
Martin Barilla písomne požiadal obec o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540.
V uvedenej izbe nájom končí 31.12.2016. Poslanci žiadosť obdŕžali v písomnej forme a prenájom
schválili do 31.12.2017 v sume 1,- €/mesačne, splatné vždy k 20 – tému dňu príslušného mesiaca.
Uznesenie č. 157/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
žiadosť o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540 od 1.1.2017 do 31.12.2017 v sume
1,- €/mesačne, splatné vždy k 20 – tému dňu príslušného mesiaca.

poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o nájme bytových priestorov s podmienkou, že v prípade predaja
nehnuteľnosti sa p. Martin Barilla do 7 dní od predaja nehnuteľnosti vysťahuje
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 9: Presun finančných prostriedkov v rozpočte v roku 2016 – žiadosť – ŠKST Sokol Vojčice
ŠKST Sokol Vojčice písomne požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie úpravy rozpočtu na rok 2016.
Jedná sa o presun jednotlivých položiek v rozpočte bez navýšenia rozpočtu. Poslanci žiadosť obdŕžali
v písomnej forme, schválili ju a je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 158/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
Žiadosť o úpravu rozpočtu ŠKST Sokol Vojčice na rok 2016 podľa priloženej prílohy
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 10: Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016
Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenie schválili.
Uznesenie č. 159/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č.6/2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice Vojčice
Hlasovanie poslancov: za: 7 proti: 0 zdržalo sa: 0
Zo zasadnutia sa ospravedlnili a odišli z dôvodu pracovných povinností Vincent Borov a Dušan Jeňo
K bodu 11: Rôzne
Starosta obce informoval poslancov a verejnosť, že v súčasnej dobe je v obci rozrobených niekoľko akcií
a niektoré sa už zrealizovali:
 klímatizácia v kultúrnom dome je nainštalovaná,
 pokládka zámkovej dlažby na parkovisku pri cintoríne je cca do 1/3 položená,
 oplotenie na cintoríne je ukončené, budú nové vstupné bráničky na cintorín
 pokračujú práce na rekonštrukcii chodníka na ulici M. R. Štefánika,
 opravu strechy na budove kaštieľa,
 vymenili sa okná a dvere na budove kaštieľa,
 výroba zámkovej dlažby a betónového oplotenia v kaštieli pokračuje a obec zakúpila ďalšie
formy.
K bodu 12: Diskusia
 Františka Baranová – som obyvateľkou tejto obce, bývam na Novej ulici, kde nie je voda ani
kanál. Niečo som sa dozvedela počas zasadnutia, ale napriek tomu sa pýtam p. starosta ako obec
chce tento problém vyriešiť. Aká je spoluúčasť obce pri realizovaní projektu?
 reagoval starosta – obec je odkázaná na dotácie od štátu . Do 31.10.2016 obec podá žiadosť na
poskytnutie finančných prostriedkov na dokončenie stavby vodovodu a kanalizácie v obci na
Enviromentálny fond. Spoluúčasť obce je 5%.
 Viera Čopáková – čo máte p. starosta proti tomu, aby sme raz mesačne usporiadali tanečnú zábavu
v bare Elixír
 reagoval starosta – pokiaľ ste si všimli ja nehlasujem. Žiadosť Vám neschválili poslanci, nakoľko
ste porušili uznesenie obecného zastupiteľstva o otváracích a zatváracích hodinách v bare Elixír u
Dušana a nie raz a usporiadali ste tanečné zábavy bez súhlasu obecného zastupiteľstva.

K bodu 13: Návrh na uznesenie
Návrh na schválenie uznesení z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala poslankyňa Marta
Kopečková.
Hlasovanie poslancov: za: 5 proti: 0 zdržalo sa: 0
K bodu 14: Záver
Na záver 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce prítomným poslancom a občanom obce
poďakoval im za ich účasť a zároveň ich pozval na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:

Overovatelia zápisnice:

Iveta Popovičová

Vincent Borov
Lukáš Kolody

Uznesenie č. 152/2016
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. októbra 2016
K bodu 3: Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
berie na vedomie
informáciu, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia
Vojčice, 17.10.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 153/2016
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. októbra 2016
K bodu 4: Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti, Milan Krajňák, Vojčice
- prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
súhlasí
a odporúča starostovi obce vydať súhlasné stanovisko na podnikateľskú činnosť pre p. Milana Krajňáka
MK STAVEBNÉ PRÁCE, Ondavská 482/3, 076 22 Vojčice a s umiestnením prevádzky na území obce
Vojčice.
Vojčice, 17.10.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 154/2016
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. októbra 2016
K bodu 5. Žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy v bare Elixír, Viera Čopáková – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
žiadosť Viery Čopákovej o usporiadanie tanečnej zábavy raz mesačne v objekte Bar Elixír u Dušana,
Hlavná 50 Vojčice, v čase od 20:00 hod. do 02:00 hod. za účastí ochranky
Vojčice, 17.10.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 155/2016
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. októbra 2016
K bodu 6: Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci, Iľko Martin, Vojčice - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
neschvaľuje
žiadosť o sociálnu pomoc – mimoriadnu dávku na pomoc občanovi - Martin Iľko, Letná 542/3, Vojčice
na liečbu závažného ochorenia - na výdavky, ktoré nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia,
najviac do výšky životného minima na obdobie rokov 2016 a 2017
Vojčice, 17.10.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 156/2016
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. októbra 2016
K bodu 7: Podanie žiadosti o NFP na stavbu: „Protipovodňová ochrana mimo vodného toku obce
Vojčice“ – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vojčice
schvaľuje
podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stavbu: „Protipovodňová ochrana mimo vodného
toku obce Vojčice“
Vojčice, 17.10.2016

Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 157/2016
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. októbra 2016
K bodu 8: Žiadosť o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540 – Martin Barilla
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
žiadosť o prenájom izby v obecnom rodinnom dome na ul. Letná 540 od 1.1.2017 do 31.12.2017 v sume
1,- €/mesačne, splatné vždy k 20 – tému dňu príslušného mesiaca.
poveruje
starostu obce spracovaním zmluvy o nájme bytových priestorov s podmienkou, že v prípade predaja
nehnuteľnosti sa p. Martin Barila do 7 dní od predaja nehnuteľnosti vysťahuje
Vojčice, 17.10.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 158/2016
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. októbra 2016
K bodu 9: Presun finančných prostriedkov v rozpočte v roku 2016 – žiadosť – ŠKST Sokol Vojčice
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
Žiadosť o úpravu rozpočtu ŠKST Sokol Vojčice na rok 2016 podľa priloženej prílohy
Vojčice, 17.10.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

Uznesenie č. 159/2016
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vojčice
zo dňa 17. októbra 2016
K bodu 10: Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a č. 6/2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice Vojčice

Vojčice, 17.10.2016
Mgr. Vlastimil Kiral–Varga
starosta obce

