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Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 5 písm. a) bod 5., § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov, zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov a zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku
na území obce Ličartovce

Článok 1
Všeobecné a úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN”) upravuje povinnosti vlastníkov,
správcov a užívateľov nehnuteľností a verejných priestranstiev, ako aj obyvateľov
a návštevníkov obce Ličartovce s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie,
udržiavať čistotu a poriadok na území obce.
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie
verejného poriadku a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia
a majetku na území obce Ličartovce a špecifikovať činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste v obci.
3. Toto VZN je záväzné pre všetkých obyvateľov obce, návštevníkov, fyzické a právnické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, zabezpečujúce zásobovanie,
pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a ostatných osôb prechádzajúcich cez obec
alebo zdržujúcich sa na území obce.
Článok 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú
svojim charakterom určené na všeobecné využívanie. Verejným priestranstvom sú najmä
všetky verejnosti prístupné pozemky, miestne a účelové komunikácie, ulice, cesty, chodníky,
schody, námestia, parkoviská, trhoviská, parky a ostatná verejná zeleň, ďalej priechody,
v správe obce, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb.
2. Zariadením na verejnom priestranstve sú predajné stánky, sezónne exteriérové
posedenia, lavičky, koše na odpadky, hracie prvky na ihriskách, mobilná zeleň, pamätníky,
reklamné, propagačné a informačné zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia, zariadenia
elektrických káblových rozvodov, zastávky (ďalej len „zariadenia”).
3. Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, všetky trvalé
a dočasné stavby, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia a stanovištia nádob na
odpad.
4. Spevnenými plochami verejného priestranstva sú plochy, na ktorých je vykonávaná taká
povrchová úprava, ktorej výsledkom je najmä iný ako zemitý alebo trávnatý povrch.
5. Čistými komunikáciami sú komunikácie po odstránení burín, lístia, blata, odpadu
anorganického a organického pôvodu a iných nečistôt, a po odstránení snehu a poľadovice,
a v prípade potreby kropenie a čistenie kanalizačných a uličných (dažďových) vpustí.
Článok 3
Zodpovednosť za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách
a na nehnuteľnostiach
1. Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a vo všetkých nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na území obce zodpovedá ich vlastník (správca), užívateľ alebo platca dane
z nehnuteľnosti bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu a narušeniu poriadku došlo,
ktorý je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie alebo iný neporiadok s výnimkou

ustanovenia § 12 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Právnická osoba a fyzická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo inému
umožní spôsobiť znečistenie alebo iný neporiadok na verejných priestranstvách alebo
na nehnuteľnostiach, na ktorých naruší vzhľad či prostredie v obci.
3. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných obdobných prác (napríklad:
výkopových, rekonštrukčných alebo iných) zodpovedajú vlastníci (užívatelia) a správcovia
nehnuteľností, ako aj právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce tieto stavebné činnosti.
Stavebník je povinný označiť stavbu stavebným povolením orgánu, ktorý stavbu povolil,
menom a adresou stavebníka, resp. realizátora stavby, údajmi o začatí a ukončení stavby
a pod.).
4. Žiadateľ o zaujatie verejného priestranstva je povinný počas zaujatia a po jeho ukončení
na vlastné náklady zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho
bezprostredného okolia, na ktorého použitie mal osobitné povolenie obce a v prípade škody
spôsobenej zaujatím verejného priestranstva a na zariadení, nachádzajúcom sa na verejnom
priestranstve toto uviesť do pôvodného stavu na základe podmienok určených obcou.
5. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve počas uskutočňovania verejných
kultúrnych podujatí alebo počas uskutočňovania verejných športových podujatí (ďalej len
podujatia”) zodpovedá organizátor alebo usporiadateľ podujatia. Organizátor, resp.
usporiadateľ je povinný v priebehu konania podujatia zabezpečiť jeho priebežné čistenie
a po jeho ukončení zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho
bezprostredného okolia, na ktorého použitie mal osobitné povolenie obce a je povinný
nahradiť obci prípadnú škodu spôsobenú účastníkmi podujatia na verejnom priestranstve,
na iných objektoch nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, na ktorom sa konalo
podujatie.
6. Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve pri zhromaždeniach zodpovedá zvolávateľ
zhromaždenia. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný po ukončení zhromaždenia na vlastné
náklady zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného
okolia, na ktorého použitie mal osobitné povolenie obce a nahradiť obci prípadnú škodu
spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na verejnom priestranstve a na iných objektoch
nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, na ktorom sa konalo zhromaždenie.
7. Zvolávateľ verejného zhromaždenia je povinný po jeho ukončení na vlastné náklady
zabezpečiť vyčistenie príslušnej časti verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia,
na ktorého použitie mal vydané osobitné povolenie obce a nahradiť obci prípadnú škodu
spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na verejnom priestranstve, a na zariadení
nachádzajúcom sa na použitom verejnom priestranstve.
8. Každý osobne zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo neporiadok
na území obce.
9. Ostatné podmienky starostlivosti o čistotu a poriadok na verejných priestranstvách
tu neuvedené sa riadia osobitnými predpismi.

Čl. 4
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na nehnuteľnostiach
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce a ich okolie musia byť udržiavané tak, aby
nečistota z nich nebola zanášaná na verejné priestranstvo, a aby svojim stavom nenarúšali
vzhľad a prostredie obce, a neohrozovali bezpečnosť občanov.
2. Vlastníci alebo prevádzkovatelia stánkov, kioskov, pojazdných predajní a podobných
zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok, ak nie je určené inak, do vzdialenosti
najmenej dvoch metrov okolo týchto zariadení, a to najmä umiestnením dostatočného počtu
košov alebo nádob na odpadky a pravidelným čistením tohto priestoru. Koše alebo nádoby
na odpadky je potrebné pravidelne vyprázdňovať do osobitne objednaných nádob na odpad
zabezpečených u osoby oprávnenej vykonávať zneškodňovanie odpadu v obci.
3. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný udržiavať v čistote pás pozemku
o šírke dvoch metrov priliehajúci k nehnuteľnosti.
4. Pre vykonávanie podnikateľských činností vo vlastných priestoroch musí vlastník, správca
alebo užívateľ nehnuteľnosti zabezpečiť dostatočný počet nádob na odpad a postarať
sa o odvoz tohto odpadu.
5. Každá fyzická osoba a právnická osoba je povinná umiestniť nádoby na odpad vo vlastnom
objekte (zariadení) alebo v stanovišti nádob na odpadky na vlastnom pozemku.
6. Porušenie povinností v odsekoch 5 sa postihuje ako priestupok alebo ako iný správny delikt
podľa osobitného predpisu.
7. Nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť stále upravené a udržiavané
tak, aby nečistoty neboli na verejné priestranstvo zanášané, prípadne splavované (vetrom,
dažďom, polievaním), neprekážali chodcom pri používaní verejného priestranstva (konáre
stromov a kríkov). Ak pôvodca znečistenia alebo prekážky nebol zistený, nápravu zabezpečí
vlastník nehnuteľnosti alebo správca verejného priestranstva.
Článok 5
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
1. Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných
priestranstvách.
2. Vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ sú povinní udržiavať svoje nehnuteľnosti
a ich okolie, v čistote a poriadku tak, aby nečistota z nich nebola zanášaná na verejné
priestranstvo a aby svojím stavom nenarúšali vzhľad obce a životné prostredie a neohrozovali
bezpečnosť a zdravie občanov.
3. Právnické a fyzické osoby sú povinné odkladať vzniknutú nečistotu a iný odpad
do zberných nádob a kontajnerov určených na tento účel, udržiavať ich okolie v čistote a dbať
na pravidelný odvoz odpadu.
4. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, zdržať
sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie verejného poriadku a čistoty
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

5. Vlastníci (držitelia) a prevádzkovatelia motorových vozidiel sú povinní uvoľniť časť
miestnej a účelovej komunikácie (cesty) alebo iné verejné priestranstvo pre potreby čistenia
na základe výzvy cestného správneho orgánu obce a pre potreby údržby drevín z hľadiska
prevádzkovej bezpečnosti.
6. Všetky právnické a fyzické osoby (živnostníci, podnikatelia) vykonávajúce podnikateľskú
alebo inú činnosť na nehnuteľnostiach, ktoré užívajú (prevádzkujú) sú povinní triediť odpad
a ukladať ho do nádob na odpad umiestnených v príslušných stanovištiach.
7. Na verejných priestranstvách je zakázané:
a) trvalé umiestnenie nádob na odpad na komunikáciách alebo na verejnom priestranstve
okrem nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením, znemožňovanie odvozu
domového odpadu nevhodným parkovaním motorových vozidiel pred stanovišťom nádob na
odpad,
b) umiestňovať do stanovišťa nádob na odpad alebo jeho okolia objemný odpad určený na
zneškodnenie (napríklad: starý nábytok, opotrebované spotrebiče, stavebný odpad
z rekonštrukcií a iný odpad),
c) odkladať, odhadzovať alebo vyhadzovať odpadky (papier, obaly, škatule, fľaše, plechovky,
ohorky od cigariet a iné), mimo miest na to určených,
d) vysypávať a rozsypávať odpad mimo miest na to určených,
e) vyklepávať prach a vyhadzovať odpad, alebo zvyšky jedla z okien a balkónov,
f) vylievať alebo rozlievať kvapaliny mimo miest na to určených,
g) skladovať odpad mimo miest na to určených,
h) spaľovať akýkoľvek odpad,
i) skladovať stavebný materiál bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
j) roznášať blato a iné nečistoty na verejné priestranstvá kolesami motorových vozidiel,
k) znečisťovať komunikácie pri výjazde motorovými vozidlami zo stavenísk, blatistých alebo
inak znečistených ciest a plôch. V prípade znečistenia komunikácií alebo verejných
priestranstiev sú vodiči povinní zabezpečiť okamžité očistenie povrchu komunikácie alebo
verejného priestranstva,
l) vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové náplne vozidla
a umývať motorové vozidlá s výnimkou vysávania a čistenia interiéru, nutného čistenia skiel,
svetiel a evidenčných čísiel,
m) znečisťovať životné prostredie unikajúcimi pohonnými látkami, prevádzkovými náplňami
motorových vozidiel a splaškovými vodami,
n) vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami nápisy a zobrazenia a umiestňovať plagáty,
reklamy, inzeráty na plochy a objekty, mimo miest na to určených,

o) znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva sypaním krmiva
a prikrmovaním zvierat,
p) znečisťovať verejné priestranstvo, porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania
sa, morálky a etiky, zásady občianskeho spolunažívania najmä znečisťovaním verejného
priestranstva vykonaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov
oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a priestoroch
verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,
r) vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a smetných košov,
s) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať zariadenia,
t) robiť výtržnosti, vyvolávať bitky, požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách
mimo vyhradených priestorov, najmä v parkoch a v blízkosti školských, športových,
kultúrnych zariadení a pietnych miest,
u) nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, pachom, plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, odpadom, parami,
v) nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a verejná priestranstvá, v prípade
znečistenia verejného priestranstva zvieratami má povinnosť okamžite hygienicky odstrániť
znečistenie osoba, ktorá má v tej chvíli zviera vo svojej starostlivosti,
z) zakladať oheň,
aa) zakazuje sa ponechať vozidlo vyradené z evidencie dopravného inšpektorátu ORPZ alebo
vozidlo vyradené z cestnej premávky ( vrak) stáť viac ako 30 dní na verejnom priestranstve.
V prípade, že držiteľ vozidla takéto vozidlo po uplynutí zákonom stanovenej lehoty
neodstráni, zabezpečí jeho odstránenie obec na náklady držiteľa vozidla,
ab) poškodzovať majetok , znečisťovať majetok všetkých fyzických a právnických osôb
nachádzajúcich sa na území obce ,
ac) predávať tovar bez povolenia obce a bez ďalších potrebných povolení,
ad) parkovaním zamedzovať prejazd vozidiel záchrannej služby hasičov, polície, prístup
k stojiskám odpadových nádob a odvozu odpadu, zakazuje sa v zimnom období parkovať na
miestnej komunikácií a chodníkoch a znemožňovať tak vozidlám zimnej údržby ich čistenie ,
ae) robiť výtržnosti, vyvolávať bitky, požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách
mimo vyhradených priestorov, najmä v parkoch, v blízkosti školských a kultúrnych zariadení,
domu smútku a cintorína,
af) vykonávať nepovolený pouličný a podomový predaj tovarov, naplňujúci podstatu
priestupku na úseku podnikania podľa § 24 ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia pozemkov sú povinní udržiavať na pozemku čistotu
a starať sa o jeho estetický vzhľad, sú povinní udržiavať pozemok tak, aby sa na pozemku

predchádzalo výskytu a šíreniu burín, aby nedochádzalo k zriaďovaniu nepovolených skládok
odpadov na pozemku alebo k inému znečisťovaniu.
Článok 6
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, ako je určený možno len po vydaní súhlasu obce
na osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i trvalé parkovanie motorového vozidla,
prívesu, návesu na jednom mieste.
3. Každý, komu bolo povolené osobitné užívanie verejného priestranstva, je povinný:
a) Verejné priestranstvo užívať tak, aby bol čo najmenej obmedzený jeho účel,
b) Zabrániť poškodeniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) Vykonať opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti užívateľov verejného priestranstva,
d) Užívať len vyhradený priestor, dodržiavať stanovené podmienky,
e) Ihneď po skončení osobitného užívania verejného priestranstva dať verejné priestranstvo na
svoje náklady do pôvodného stavu.
Článok 7
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií a chodníkov v zimnom období
1. Zimnú údržbu verejných priestranstiev (zjazdnosť vozoviek a schodnosť peších
komunikácií a plôch) zabezpečuje obec zametaním a odstraňovaním snehu, ako aj posýpaním
chemickými, ako aj inertnými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu
poľadovice, prípadne šmykľavosti snehovej vrstvy. Priechodný pruh v snehovej vrstve na
chodníku sa vytvára minimálne v šírke 0,5 m.
2. V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba
uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných
právnych noriem.
Článok 8
Dodržiavanie nočného pokoja
Pre zabezpečenie nočného pokoja v obci je potrebné rešpektovať hlavne nasledovné zásady:
1. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom nad mieru primeranú pomerom (napríklad krikom,
spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, trúbením, strojov, výbušnín, štekotom psov,
a pod.).
2. Tento zákaz sa nevzťahuje ak je obec usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom
spoločenskej alebo kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je i hudobná produkcia počas nočného

pokoja; rodinných a iných spoločenských a kultúrnych akcií organizovaných fyzickými alebo
právnickými osobami po predchádzajúcom schválení obcou.
3. Všetky osoby nachádzajúce sa v obci, sú povinné zachovávať celoročne nočný pokoj
v súlade s týmto nariadením.
4. V čase nočného pokoja sú osoby prevádzkujúce, obsluhujúce alebo používajúce zariadenia
generujúce zvuk a vibrácie (stroje, technologické a technické zariadenia, vozidlá a pod.)
povinné zamedziť vzniku a šíreniu hluku a vibrácií nad prípustnú mieru.
5. Zvuková produkcia, reprodukovaná hudba, hudobné nástroje, rozhlasové a televízne
prijímače sa môžu používať len takým spôsobom, aby nezúčastnené osoby neboli
produkovaným hlukom a vibráciami rušené.
Článok 9
Používanie pyrotechnických výrobkov
1. Pyrotechnické výrobky je možné na území obce Ličartovce používať iba v termíne od 31.
decembra do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka a to aj v čase nočného pokoja v noci
z 31. decembra na 1. januára.
2. Výnimky v termínoch povoľuje starosta obce (výnimka musí byť podmienená súvislosťou
s:
- konaním významného rodinného podujatia – okrúhle životné jubileum, svadba a rôzne
výročia alebo s konaním významnej kultúrno-spoločenskej udalosti) na základe písomnej
žiadosti podanej obci najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným termínom použitia
pyrotechnických výrobkov.
3. Po udelení predmetnej výnimky je obec povinná zabezpečiť zverejnenie informácie o
dátume, mieste a čase použitia pyrotechnických výrobkov v obecnom rozhlase a na
internetovej stránke obce Ličartovce a to minimálne jeden deň pred, ako aj v deň konania
takejto činnosti.
Článok 10
Kontrolná činnosť, priestupky a sankcie
1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom:
-

poverených zamestnancov obecného úradu v Ličartovciach,
Komisiou pre ochranu verejného poriadku a podnetov občanov OZ,
starostka obce.

2. V zmysle § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, priestupku sa dopustí ten, kto
okrem iného:
a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci;

b) poruší nočný kľud;
c) vzbudí verejné pohoršenie;
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné
zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá
povinnosť upratovania verejného priestranstva;
e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje
alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie;
f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí
alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku;
g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie;
h) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo návodom na ich používanie.
i) priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností, ustanovených
týmto VZN, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok.
3. Pri ukladaní sankcií sa postupuje podľa všeobecne záväzných predpisov v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
4. Pokutu v rámci blokového konania môže ukladať starosta obce, ak je priestupok dostatočne
zistený a preukázaný. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do
100 eur, za priestupok podľa odseku 2 písm. e) až g) pokutu do 300 eur, za priestupok podľa
odseku 2 písm. h) pokutu do 500 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. i) pokutu do 33
eur.
5. Pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v tejto veci konanie o uloženie pokuty.
6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starostka dozvedela o porušení
VZN.
7. Pokuta uložená obcou je príjmom obce.
Článok 11
Spoločné ustanovenia
1. Povinné osoby uvedené v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia sú okrem tohto VZN povinné
dodržiavať všetky ostatné platné všeobecne záväzného nariadenia obce súvisiace
s dodržiavaním verejného poriadku.
2. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných platných
všeobecne záväzných nariadení obce a zo všeobecne záväzne platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
Ličartovce v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
2. VZN bolo schválené uznesením OZ č. 22/4/2019 zo dňa 16.04.2019 a nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

V Ličartovciach 16.04.2019

Starostka obce Ing. Mária Ščepitová

