ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, konaného dňa
28. 7. 2015 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Hodkovciach

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia :
1. Prejednanie návrhov zmlúv medzi obcou a Centrom regionálneho rozvoja, plán
PHSR v rámci MAS Rudohorie do roku 2020
2. ČOV vytýčenie geometrického plánu na odkúpenie pozemkov a určenie ceny
3. Zriadenie komisie finančnej s náplňou práce
4. Zriadenie komisie stavebného poriadku s náplňou práce
5. Upresnenie na ktorých miestnych komunikáciach bude realizovaná pokládka asfaltu
6. Zriadenie parkoviska pri OÚ
7. Riešenie ponuky Kosit na zber a likvidácie TKO /cenová kalkulácia /
8. Ponuka firmy na verejné obstarávanie
9. Rôzne
Zapisovateľ: Miroslav Dubovský
Overovatelia : Ing. Martina Sičáková , Ing. Branislav Potočňák
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce v úvode privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj
občanov obce Hodkovce, ktorí prišli na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, 2
zástupkyne Centra regionálneho rozvoja s ktorou obce miniregiónu Rudohorie spolupracujú
vo veci Plánu rozvoja PHSR v rámci MAS Rudohorie. Zasadnutia sa nezúčastnil poslanec
Jaroslav Dubovský a s 20 minútovým meškaním sa zasadnutia zúčastnil Mgr. Milan Naster.
Zasadnutia sa s 25 minútovým meškaním zúčastnila aj kontrolórka obce p. Terézia
Kinlovičová.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice starosta obce určil p. Miroslava Dubovského, za overovateľov
zápisnice určil Ing. Martinu Sičakovú a Ing. Branislava Potočňaka.
3. Schválenie programu 7. zasadnutia OZ
Starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ , čím je obecné
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Následne opätovne prečítal návrh programu
zasadnutia. Nakoľko na doplnenie programu neodzneli žiadne návrhy, starosta vyzval
poslancov k hlasovaniu. Program rokovania bol jednohlasne schválený.
4. Kontrola uznesení
1. Sťažnosť p. Baňasa /zvolané konanie s predchádzajúcou obhliadkou, zúčastnení všetci
zainteresovaní, dohodli sa, spísaný zápis - splnené

2. Žiadosť p. Michala Tokára, podaná ústne, vo veci prevádzkovania víkendového alebo
aj každodenného popoludňajšieho prevádzkovania letného občerstvenia s využitím
priestorov unimobuniek pri športovom areáli v miestnej časti obce Valkáreň /OZ
neschválilo prenájom majetku obce na vykonávanie občerstvenia v zmysle žiadosti ,
starosta obce túto skutočnosť ústne oznámil žiadateľovi – splnené
3. Prehlásenie odberného miesta elektrickej energie STRELNICA, z obce na nájomcu /
prehlásenie odberateľa zabezpečoval starosta obce, potvrdil, že dňa 28.7. 2015 došlo
k prehláseniu odberateľa elektrickej energie – splnené /
4. Z dôvodu krádeže kovovej brány zo severnej strany oplotenia cintorína mal starosta
obce pokúsiť sa zistiť informácie vo veci možného páchateľa / Nepodarilo sa zistiť
žiadne informácie – splnené/
5. Prejednanie návrhov zmlúv medzi obcou a Centrom regionálneho rozvoja, plán
PHSR v rámci MAS Rudohorie do roku 2020
Pracovníčkami „ Centra regionálneho rozvoja, Bernadett Kirliga a Andrea Sigmundová
bolo poslancom OZ a prítomným občanom podrobne vysvetlené, čo je to vlastne Centrum
Regionálneho Rozvoja (CRR), čím sa zaoberá čo je to PHSR v rámci MAS Rudohorie.
Zároveň bola podaná informácia prečo každá obec ktorá chce žiadať finančné prostriedky na
rozvoj z Európskych fondov, musí mať spracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) organizáciou ktorá má na to oprávnenie.
Na základe uvedeného bolo obecným zastupiteľstvom jednohlasne prijaté rozhodnutie vo veci
podpísania 3 zmlúv s CRR, pre spracovanie „ Plánu PHSR v rámci MAS Rudohorie na
obdobie 1 roka vo finančnej čiastke 2 990 Eur /990 +990 +910/. Zároveň bolo dohodnuté, že
obyvateľom obce bude doručený „Dotazník“, v ktorom obyvatelia Hodkoviec vyjadria svoje
postrehy, názory a návrhy, ktoré budú použité pre vypracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 351/2004 Z. z..
Termín a spôsob odovzdania vyplnených dotazníkov, samozrejme je to dobrovoľné, bude
starostom obce oznámený miestnym rozhlasom. Následne dôjde poslancami OZ a starostom
k štatistickému vyhodnoteniu dotazníkov. Na Centrum bude následne doručený zoznam akcii
na ktoré by bolo možné žiadať v rámci MASK finančné prostriedky v rámci štrukturálnych
fondov.
6. ČOV vytýčenie geometrického plánu na odkúpenie pozemkov a určenie ceny
Po zosumarizovaní poznatkov čo s týka typu ČOV, obslužného priestoru, ochranných
pásiem bolo OZ schválené prepracovanie geometrického plánu na výkup pozemkov pod
ČOV pre obec Hodkovce, na výmeru cca 1100 m2. Danú informáciu so zhotoviteľom GP
plánu firmou Geofix, dorieši starosta obce.
OZ schválilo pre výkup pozemkov podľa stavu E-KN diely parciel číslo 790/2, 791/2, 792/2
od vlastníkov ktorými sú fyzické osoby 5 násobné navýšenie kúpnej ceny za m2 ornej pôdy
podľa zákona 582/2004 Z.z.. Cena ornej pôdy v extraviláne obce v zmysle uvedeného zákona
a BPEJ predstavovala finančnú čiastku 0,22 eur/m2. Finančná čiastka schválená OZ je 1,11
eur/m2. Časť pozemku podľa stavu E-KN parcely 987/2, ktorý je majetkom štátu v správe
SPF bude riešený samostatnou žiadosťou.
7. Zriadenie komisií s náplňou činností
Na základe návrhov poslancov OZ odporúča zriadiť komisie. OZ rozhodlo o zriadení
finančnej a stavebnej komisie.
Do finančnej komisie boli navrhnutí poslanci: Predseda - Bc. Martina Sičáková, členovia
Miroslav Dubovský.
Úlohy finančnej komisie :

Činnosť komisie bude riadiť jej predseda
- sledovať a kontrolovať plnenie rozpočtu obce
- dávať stanoviská k rozhodovaniu o organizačných , ekonomických a iných
opatreniach s dopadom na rozpočet obce
- dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení verejnej
zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
- vyjadriť sa k návrhom o združení finančných prostriedkov s inými obcami
- kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
- vykonávať kontrolu, prevodov finančných prostriedkov z účtu obce
- vykonávať kontrolu účelu použitia finančných prostriedkov obce na zakúpenie tovarov
rôznych komodít na akcie organizované obcou a bežnú potrebu OÚ
- vykonávať kontrolu správnosti vyúčtovania cestovných príkazov, súvisiacich
s použitím súkromného motorového vozidla starostu obce, zamestnancov a poslancov
na úkony súvisiace s výkonom funkcie odsúhlasených OZ
- vyjadrovať sa k prenájmu, prevodu, presunu majetku obce z finančného hľadiska
- vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce
Do stavebnej komisie boli navrhnutí poslanci: predseda - Miroslav Dubovský, členovia Mgr. Milan Naster a Ing. Branislav Potočňák
Úlohy komisie stavebného poriadku a územného plánovania :
Činnosť komisie bude riadiť jej predseda
- prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku
pôsobnosti komisie a zaujíma k ním svoje stanovisko – ohlasovacia povinnosť, drobné
stavby
- prerokúva materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce,
z pohľadu životného prostredia a zaujíma k ním stanoviská
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
- prerokúva sťažnosti občanov stavebného charakteru a susedských sporov súvisiacich
so stavebnou činnosťou
- členovia komisie sa na základe požiadania starostom obce zúčastňujú v zmysle
pozvánok stavebného úradu územných a stavebných konaní
- podieľa sa na tvorbe a príprave podkladov a stanovísk k územnému plánu obce, jeho
doplnkov, stanovísk vo veci využitia územných celkov
8. Upresnenie na ktorých miestnych komunikáciach bude realizovaná pokládka asfaltu
Z dôvodu poškodenia miestnych komunikácii počas realizácie výkopových a pretláčacích
prác súvisiacich so zriaďovaním vodovodných prípojok k jednotlivým domácnostiam, ako aj
presunom ťažkých mechanizmov došlo k poškodeniu asfaltového povrchu miestnych
komunikácii. Starosta obce informoval prítomných poslancov a obyvateľov obce, že
v priebehu mesiaca august budú zahájené práce na obnove miestnych komunikácii formou
uloženia asfaltového koberca na poškodených miestach o hrúbke 20 cm s následným
vyasfaltovaním komunikácii v množstve 7000 m2 o hrúbke 5 cm. Písomné vyjadrenie
zhotoviteľa prác k množstvu a spôsobu výkonu starosta obce nemá.
9. Zriadenie parkoviska pri obecnom úrade
Z dôvodu stiesnených pomerov a bezpečnosti premávky pred Obecným úradom OZ schválilo
OZ schválilo zriadenie parkoviska na uvedenom mieste s prevedením nasledovných prác:

-

-

na Obec Nováčany/stavebný úrad / bude v zmysle stavebného zákona doručená
žiadosť obce Hodkovce, vo veci realizácie zemných prác a následných stavebno
udržiavacích prác v súvislosti so zriadením parkoviska
bude realizované vybratie ihličnanov ktoré sa nachádzajú pri oplotení a realizovaná
ich výsadba v inej lokalite obce
bude prevedená demontáž kovového oplotenia a rozbitie betónovej podmúrovky
kovového oplotenia v úseku od vstupnej brány južným smerom k susednému
pozemku
v úseku od vstupnej bránky na obecný úrad tesne popri asfaltovej ceste južným
smerom budú realizované výkopové práce s následným uložením betónových
prefabrikátov takzvaných korytok do suchého betónu s vyústením do zemného rigolu.
nové osadenie a odsadenie kovového oplotenie od miestnej komunikácie bude riešené
vo vzdialenosti dostačujúcej od komunikácie tak, aby osobné motorové vozidla
parkovali kolmo na oplotenie a aby vôbec nezasahovali žiadnou časťou vozidla do
cestného telesa, resp., aby kolesami nestáli v odvádzacom dažďovom rigole
celý povrch parkoviska v dostatočnej hrúbke bude vysypaný asfaltovou drťou, ktorá
sa vytvorí pri frézovaní poškodených úsekov na miestnych komunikáciach

10. Riešenie ponuky spoločnosti KOSIT na zber a likvidáciu TKO /cenová kaukulácia
Starosta obce oboznámil zúčastnených s ponukou spoločnosti KOSIT a.s. Košice vo veci
likvidácie TKO, ktorú porovnával so súčasnými zmluvnými podmienkami spoločnosti AVE.
Nakoľko došlo k zisteniu, že súčasná zmluva s doterajším poskytovateľom je uzatvorená do
roku 2020 a je nevypovedateľná, nie je možné meniť dodávateľa.
11. Ponuka firmy na verejné obstarávanie
Starosta obce oboznámil zúčastnených s ponukou firmy MARIBU s. r. o. o poskytovaní
poradenských služieb v oblasti vereného obstarávania, ako aj prípravy a realizácie samotných
výberových konaní na základe uzatvorenej zmluvy.
OZ rozhodlo, že nielen so spoločnosťou MARIBU s.r.o., ale so žiadnou spoločnosťou nebude
uzatvorený zmluvný vzťah. V prípade potreby riešenia takejto záležitosti obec to bude riešiť
formou jednorázovej objednávky na potrebný výkon prác.
12. Rôzne
1.12 Starostom obce bola prednesená informácia o zastaralom počítači a staršej verzii
operačného systému Windows XP, ako aj jeho nekompatibilite s jednotlivými programami
pre samosprávu, napr. „Informačný systém registra adries - ISRA“
Na základe uvedeného bolo poslancami OZ schválené zakúpenie nového počítača s väčšou
operačnou pamäťou a novším verziou programu Windows 8.1. Zakúpenie bude možné až po
vykonaní prieskumu trhu a vyhodnotení doručených cenových ponúk oslovených firiem. Na
najbližšom OZ bude predložený návrh na úpravu rozpočtu.
2.12 Na základe pripomienky poslankyne Martiny Sičákovej čo s nebezpečenstvom ktoré
hrozí od vodnej nádrže nad dedinou pre maloleté deti v letných horúčavach, nakoľko ich to
bude lákať na kúpanie, bolo obecným zastupiteľstvom prijaté stanovisko.
Správcom vodných tokov je Slovenský vodohospodársky podnik Bratislava. Správcovskú
činnosť v našej lokalite zabezpečuje Povodie Hornádu a Bodvy so sídlom v Moldave nad
Bodvou. Na základe uvedeného bude zo strany obce zistené komu táto nádrž patrí, kto má
zabezpečovať jej udržiavanie a ochranu pred možnými následkami. Po získaní potrebných
hodnoverných informácii budú zo strany obce prijaté opatrenia.
3.12 Na základe pripomienok prítomných občanov obce, vo veci kvality chodníkov pri štátnej
ceste bolo starostom obce občanom vysvetlené, že pozemok pod chodníkmi patrí Košickému

samosprávnemu kraju. Ak by obec chcela realizovať úpravou chodníkov v prvom rade musí
mať k pozemku vlastnícky vzťah, alebo sa môže hľadať varianta dlhodobého prenájmu. Je
však potrebné túto možnosť overiť na KSK.
4.12 Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri prechode občanov obce a školopovinných deti cez
štátnu cestu k autobusovej zastávke je potrebné predložiť na Odbor dopravy Obvodného
úradu Košice okolie žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie prechodu pre chodcov
v úseku štátnej cesty smer Hodkovce - Košice v časti, kde je umiestnená autobusová zastávka.
Po vydaní rozhodnutia bude firmou ktorá sa zaoberá realizáciou vodorovných dopravných
značení zriadený v danom úseku pravdepodobne na náklady obce prechod pre chodcov.
5.12 Z dôvodu výkupu pozemkov pod ČOV, následných úkonov a úloh z toho vyplývajúcich
/ vypracovanie projektovej dokumentácie , predloženie žiadosti na územné stavebné
a vodohospodárske konanie/ pred podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z
Europských fondov alebo z MF SR, bol obecným zastupiteľstvom schválený odpredaj
pozemkov parcela č.KN-C 210/3 o výmere 372 m2 v celku, parcela č. KN-C 246/3 o výmere 59 m2
v celku nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Hodkovce, zapísaný vo vlastníctve obce na

LVč.1. Využitie finančných prostriedkov z predmetného odpredaja je výlučne viazané na
úkony súvisiace s dokumentáciou, poplatkami a prípravnými prácami pre ČOV a kanalizáciu
v obci. Bolo dohodnuté, že starosta obce zabezpečí zverejnenie inzerátu o odpredaji
predmetného pozemku na stránke obce. Odpredaj sa bude realizovať formou buď žiadosti
s ponukou ceny záujemcov alebo súčasný znalecky posudok + indexácia ceny, čo bude
rozhodnuté na budúcom zasadnutí OZ.
6.12 Pán Papcún predložil ústny návrh na zriadenia stolnotenisového oddielu v obci
s využívaním priestoru kultúrneho domu, alebo variantu príležitostného využitia kultúrneho
domu na stolnotenisovú činnosť.
Zo strany obce zriadenie stolnotenisového oddielu bolo zamietnuté. Príležitostné hranie
stolného tenisu v sále kultúrneho domu zamietnuté nebolo, je však potrebné, aby záujemcovia
prišli s písomnou požiadavkou s návrhom kto, kedy, ako, s určením zodpovednosti,
s návrhom riešenia nákladov za energie, ako aj zabezpečenia samotných stolnotenisových
stolov. V prípade doručenia kompletnej písomnej žiadosti sa obecné zastupiteľstvo bude
požiadavkou zaoberať.
7.12 Kontrolórka obce požiadala o schválenie odmeny, ktorá môže byť do 30% z hrubej
mzdy hlavného kontolóra. Toho času ide o 5% pracovný úväzok s hrubou mzdou 50 Eur
mesačne. Obec má povinnosť v zmysle zákona 307/2014 o nahlasovaní protispoločenskej
činnosti, kde HK ako zodpovedná osoba má mať 24 hodinovú napojiteľnosť na e-mailovú
poštu. OZ schválilo mesačnú odmenu p. Kinlovičovej na realizáciu tohto zákona vo výške 5
Eur s účinnosťou od 1.9. 2015.
8.12 Starosta navrhol, odkúpiť obcou pozemky pod komunikáciami z dôvodu povrchovej
úpravy komunikácie na západnej časti obce, nakoľko vlastníctvo pozemkov je zásadnou
podmienkou firmy, ktorá bude povrchovú úpravu komunikácie realizovať. Cena pozemkov je
1 Euro od každého z dvoch vlastníkov.
14. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Hodkovciach, dňa 28. 9. 2015
Zápisnicu napísal : Miroslav Dubovský
Overili :
Ing. Martina Sičáková

......................................

Ing. Branislav Potočňák

......................................
Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

UZNESENIA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, zo dňa
28.7. 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom 7 zasadnutí prerokovalo :
1. Prejednanie návrhov zmlúv medzi obcou a Centrom regionálneho rozvoja, plán
PHSR v rámci MAS Rudohorie do roku 2020
2. ČOV vytýčenie geometrického plánu na odkúpenie pozemkov a určenie ceny
3. Zriadenie komisie finančnej s náplňou práce
4. Zriadenie komisie stavebného poriadku s náplňou práce
5. Upresnenie na ktorých miestnych komunikáciach bude realizovaná pokládka asfaltu
6. Zriadenie parkoviska pri OÚ
7. Riešenie ponuky Kosit na zber a likvidácie TKO /cenová kaukulácia /
8. Ponuka firmy na verejné obstarávanie
9. Odkúpenie pozemkov
Zapisovateľ: Miroslav Dubovský
Overovatelia : Ing. Martina Sičáková , Ing. Branislav Potočňák

A/ Obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce
schvaľuje:
Uznesenie č.17
Uzatvorenie zmlúv s Centrom regionálneho rozvoja Košického kraja
1. Vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec Hodkovce na
obdobie rokov 2014 – 2020
2. Poskytovanie objednávateľovi spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
3. Poskytovanie objednávateľovi služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti v obci Hodkovce

Uznesenie č.18
Zriadenie komisie finančnej s náplňou činností, určením predsedu a spôsobom oznámenia
termínu vykonania kontroly uvedenom v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo
dňa 28. 7. 2015 .
Uznesenie č.19
Zriadenie komisie stavebného poriadku a územného plánovania s náplňou činností
a formou prenášania informácii, pripomienok a návrhov uvedenom v zápisnici zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 28. 7. 2015.
Uznesenie č.20
Zriadenie parkoviska pri obecnom úrade za dodržania schváleného postupu prác uvedenom
v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28. 7. 2015.
Uznesenie č.21
OZ schválilo pre výkup pozemkov podľa stavu E-KN diely parciel číslo 790/2 – 458m2,
791/2 – 221m2, 792/2 – 41m2 od vlastníkov ktorými sú fyzické osoby 5 násobné navýšenie
kúpnej ceny za m2 ornej pôdy podľa zákona 582/2004 Z.z.. Finančná čiastka schválená OZ je
1,11 eur/m2.
Uznesenie č.22
OZ schválilo výkup pozemku, časti pozemku podľa stavu E-KN parcely 987/2 – orná pôda
o výmere 389m2, ktorý je majetkom štátu v správe SPF na základe predloženej písomnej
žiadosti.
Uznesenie č.23
OZ schválilo odpredaj pozemkov na IBV p. č. parcela č.KN-C 210/3 o výmere 372 m2 v celku,
parcela č. KN-C 246/3 o výmere 59 m2 v celku nachádzajúce sa v katastrálnom území obce
Hodkovce vo vlastníctve obce na LV č.1. s uvedením formy odpredaja a využitia finančných
prostriedkov z predmetného odpredaja.
Uznesenie č.24
OZ schválilo zakúpenie nového počítača s väčšou operačnou pamäťou a novšou verziou
programu Windows v zmysle zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28. 7.
2015.
Uznesenie č.25
OZ schválilo odmenu 5Eur v zmysle §18c ods.5a 307/2014 § zákona kontrolórke obce p.
Terézie Kinlovičovej o 5 Eur mesačne netto + odvodová povinnosť.
Uznesenie č.26
OZ schválilo zaslanie žiadosti na KSK vo veci odpredaja resp. dlhodobého prenájmu
pozemku pod chodníkmi z dôvodu úpravy chodníkov.
Uznesenie č.27
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri prechode občanov obce a školopovinných deti cez štátnu
cestu k autobusovej zastávke zaslanie žiadosti na Odbor dopravy Obvodného úradu Košice
okolie žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie prechodu pre chodcov v úseku štátnej cesty
smer Hodkovce - Košice v časti, kde je umiestnená autobusová zastávka.

B Obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce
neschvaľuje:
Uznesenie č.28
Ponuku firmy MARIBU,s.r.o. o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného
obstarávania, ako aj prípravy a realizácie samotných výberových konaní na základe
uzatvorenej zmluvy.
Uznesenie č.29
Zriadenia stolnotenisového oddielu v obci s využívaním priestoru kultúrneho domu,

C/ Obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce
berie na vedomie:
7/1/C. Upresnenie, informáciu starostu obce na ktorých miestnych komunikáciach
bude realizovaná pokládka nového asfaltového povrchu z dôvodu ich poškodenia počas
realizácie výkopových a pretláčacích prác súvisiacich so zriaďovaním vodovodných
prípojok
7/2/B. Informáciu starostu obce vo veci cenovej ponuky spoločnosti Kosit na zber
a likvidácie TKO.
7/3/B. Návrh p. Papcúna vo veci využívania priestoru kultúrneho domu
príležitostnú stolnotenisovú činnosť v zmysle pripomienok z OZ.
Zapisovateľ : Miroslav Dubovský
Overovatelia: Bc. Martina Sičáková,

na

Ing. Branislav Potočňák

V Hodkovciach, dňa 28. 9. 2015
Overili :
Bc.Martina Sičáková ....................................., Ing. Branislav Potočňák.....................................

Ing. Gabriel Sobota
starosta obce

