
Zápis do obecnej kroniky za rok 2015 

 

      Úvod: 

      Najdôležitejšou udalosťou uplynulého roka bol prílev vyše milióna prevažne moslimských 

migrantov do Európy. Tisícky migrantov sa každodenne, často bez ochrany schengenských 

hraníc valilo cez hranice, čo nemalo obdobu v moderných európskych dejinách. Vznikla 

utečenecká kríza v Európe. Slovensko prijalo 149 prenasledovaných asýrskych kresťanov. 

 

Na Slovensku sa v roku 2015 

- vyrobilo vyše milióna osobných áut, 

- dávky v hmotnej núdzi poberalo vyše 118 tisíc osôb, 

- stalo 73 130 trestných činov, objasnených bolo 57 %. Zavraždených bolo 48 osôb. Bolo 

zaznamenaných 539 lúpeží a 6 859 krádeží vlámaním. Bolo ukradnutých 1 931 áut. Na 

slovenských cestách zahynulo 274 ľudí 

- v obci Revúcka Lehota nebol spáchaný  v roku 2015 trestný čin 

Komisie obecného zastupiteľstva. 

Na prvom zasadnutí OcZ boli vytvorené a schválené komisie: 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov: Predseda Mgr. 

Miriam Ištóková, členovia Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco. 

Komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia: 

Predseda Miroslav Balco, členovia Radoslav Johan, Dušan Stanko. 

Finančná komisia: Predseda Ing. Ján Šmídt, členovia Bc. Jana Čížová, Mgr. Ondrej Belica. 

Kultúrno-športová komisia: Predseda Dušan Stanko, členovia Mgr. Miriam Ištóková, Bc Jana 

Čížová, Jaroslav Belica, Ing. Slavomír Belica, Patrik Stanko, Mária Repáková. 

 

   Občania, poverení úlohami obce v minulom volebnom období, budú plniť zverené úlohy aj 

naďalej. Sú to : Ing. Ondrej Kučerák - správca cintorína, Elena Balciarová a Lýdia Gažúrová - 

správkyne domu smútku, Mgr. Ondrej Belica - kronikár obce, členovia ZPOZu - MVDr. Ján 

Šeševička - starosta obce, Mgr. Ondrej Belica - smútočný rečník, Mgr. Elena Belicová a 

Kristína Matejková - recitátorky. O verejné osvetlenie sa bude starať Milan Balciar. 

 

Zveľaďovanie obce: 

   V jarných mesiacoch na náklady Východoslovenskej energetiky a. s. Košice v sume 173 tisíc 

Eur bolo v obci zrekonštruované doterajšie elektrické vedenie na vzdušné káblové. Dve 

trafostanice boli nahradené jednou novou, umiestnenou pri predajni COOP Jednoty. Bolo 

vymenené elektrické vedenie pre verejné osvetlenie, opotrebované stĺpy, upravené domové 

prípojky v celej obci. Rekonštrukčné práce realizovala Východoslovenská distribučná a.s. 

Košice. 

     Pri hlavnej ceste boli postavené dve autobusové zastávky v sume 3 379 €, 1500 € prispel 

BBSK. 

      Boli pripravené projekty na rekonštrukciu chodníkov v obci a domu smútku. 

      Boli namontované žalúzie v sále kultúrneho domu. 

      Pred predajňou Jednoty boli osadené dve moderné lavičky. 

      Zrekonštruovali sa šatne pri futbalovom ihrisku. 

      Občianske združenie / OZ / Lehvačen v spolupráci s OcÚ na nádvorí kultúrneho domu 

vybudovalo zónu oddychu pre deti. V detskom ihrisku je šmýkalka, preliezka, pieskovisko, dve 

lavičky. Oddychovú zónu financovalo OZ Lehvačen od dobrovoľných darcov z 2 % z daní v 

sume 1 441 € a z dotácie BBSK vo výške 1500 €. Realizáciu detského ihriska zabezpečila za 

OZ Ing. Iveta Pavláková a starosta obce MVDr. Ján Šeševička. 

 



     Firma PMIT s. r. o. Lubeník zabezpečila zlepšenie internetového signálu pre 20 domácností 

najmä v hornej časti obce. Poďakovanie patrí aj vedeniu evanjelickej cirkvi za súhlas na montáž 

potrebnej techniky na vežu kostola.  

- Bol vypracovaný PHSR Mikroregiónu Magnezit na roky 2015 – 2022. 

- Obec sa stala súčasťou Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer (VSP-SG) 

      6 občanov z radov nezamestnaných pracovalo na aktivačných prácach. Starali sa o 

kvetinovú výzdobu obce, poriadok na cintoríne, ihriskách a na verejných priestranstvách. Boli 

to Mária Kaloová, Štefan Kovalčík, Miroslav Málik, Eva Švagerková, Eva Topoliová, Dušan 

Klementis. Záverom roka bolo z našej obce nezamestnaných 15 občanov, z toho 7 mužov a 8 

žien. Okresná miera nezamestnanosti bola 19,97 %, celoslovenská miera nezamestnanosti bola 

10,63 %. Okres Revúca prvýkrát klesol v nezamestnanosti pod 20%. 

 

 

Kultúra a spoločenský život. 
 

      70. výročie od konca 2. svetovej vojny si obec pripomenula vatrou, ktorú pripravila mládež 

a rozhlasovou reláciou starostu obce. 

       Oslavy Dňa matiek sa uskutočnili za peknej účasti občanov v sále KD. V kultúrnom 

programe vystúpil folklórny súbor RADZIM z Vyšnej Slanej. Vystúpenie sa našim občanom 

veľmi páčilo. Starosta obce s poslancami venovali matkám karafiáty a všetkých prítomných 

pohostili. Oslavy prebehli na dôstojnej kultúrnej a spoločenskej úrovni. 

        Z podnetu poslancov OcZ sa pri altánku na Doline uskutočnila oslava Dňa detí. Všetky 

prítomné deti plnili zábavné a poučné úlohy. Pripravili im organizátori v spolupráci so 

zamestnancami Správy Národného parku Muránska planina. Deti boli odmenené hodnotnými 

darčekmi od sponzora podujatia TESCO Revúca. V priateľskej atmosfére si na záver vyše 20 

detí pochutili pri spoločnej opekačke. Radosť  detí a spokojnosť rodičov a starých rodičov 

potešila organizátorov podujatia. 

          Na Dni mesta Jelšava sa družstvo našej obce už po 12-týkrát zúčastnilo súťaže vo varení 

gemerských guliek. Z 11-tich súťažiacich družstiev, naše súťažiace v zložení Eva Šeševičková, 

Ing. Iveta Pavláková a Eva Machavová sa umiestnili na 2. mieste. 

           O aktívny spoločenský život v obci sa v podstatnej miere pričinila aj Základná 

organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska / ZO JDS/. Na výročnej schôdzi vo februári 

zhodnotila svoju činnosť za roky 2013 - 2015. ZO mala 47 členov. Na ďalšie obdobie boli 

zvolení: Za predsedníčku Mgr. Margita Mladšia, za podpredsedníčku Elena Balciarová, za 

hospodárku Mgdaléna Kučeráková, za členky výboru Lýdia Gažúrová a Perla Mladšia. 

Predsedom revíznej komisie sa stal Viliam Machava, členkami Darina Šmídtová a Juliana 

Barišová. 

              Koncom septembra si seniori pripomenuli Mesiac úcty k starším. Po príhovoroch 

nasledovalo zábavné popoludnie. Medzi sebou súťažili muži proti ženám v hádzaní zemiakov 

do vedra, v strúhaní zemiakov, v skladaní puzzlov, v odhade hmotnosti ale aj vo vedomostných 

súťažiach. Súťaživú, veselú atmosféru výborne dopĺňali melódie diskotekára. 

             Na okresných oslavách Mesiaca úcty k starším a z príležitosti osláv 25. výročia       

  založenia JDS na Slovensku boli vyznamenaní aj 4 naši seniori a to: Katarína Belicová, Anna 

Stanková, Dušan Pavlák a Mgr.Ondrej Belica. 

             Z príležitosti blížiacich sa Vianoc výbor JDS za spolupráce s OcÚ pripravil milé 

posedenie. Vysvietený vianočný stromček, vyzdobená sála, pripravené balíčky, chutne 

pripravené občerstvenie, emóciu blížiacich sa Vianoc len upevnili v každom z prítomných. Po 

spoločnom zaspievaní Tichej noci a Daj Boh šťastia a piesní na želanie jubilantov sa v speve 

pokračovalo. Každý z posedenia odchádzal s úsmevom na tvári a s darčekom. 



               Na veľmi dobrej spoločenskej úrovni sa uskutočnila Martinská zábava. Tradičná 

veselá nálada, hudba, večera, bohatá tombola navodila príjemnú atmosféru. Zabávajúci 

odchádzali zo zábavy po 5-tej hodine rannej. 

                6. decembra sa sála v KD zaplnila do posledného miesta deťmi rôzneho veku a ich 

rodičmi z našej obce a z obce Chyžné, aby spoločne privítali Mikuláša. Po rozprávke O 

snehuliakovej mrkve v podaní divadielka " Z klobúka " z Banskej Bystrice. Deti sa príjemne 

pobavili. Po rozprávke prišiel Mikuláš a doniesol plný kôš balíčkov. Mikulášsky večer sa 

vydaril. 

Začala sa nová tradícia rozsvecovania vianočného stromčeka. Spestrením bolo vyše hodinové 

vystúpenie folklórneho súboru Revúška z Revúčky. Ľudová hudba s mužským a ženským 

spevom, lahodné tóny fujaristu navodili príjemnú predvianočnú atmosféru. Poslanci OcZ počas 

vystúpenia ponúkli na zahriatie teplým čajom a prevareným vínom. 

 

 

Pozemkové spoločenstvo 

 

                  Valné zhromaždenie / VZ / Pozemkového spoločenstva bývalých pasienkárov a 

urbaristov v Revúckej Lehote zhodnotilo v marci činnosť za rok 2014. Zvolilo nových členov 

výboru a dozornej rady. Pozemkové spoločenstvo / PS / na dividendách vyplatilo členom 4.578 

€, za jeden podiel 0,10 €. PS malo 88 členov, ďalších 15 členov nemalo vysporiadané dedičstvo. 

                    VZ zvolilo nových členov výboru a dozornej rady. Za predsedu PS bol zvolený 

Ing. Dušan Stanko, za pomocného lesného hospodára Pavel Hrivnák, za hospodárku Eva 

Machavová, za členov výboru Jozef Lopušek a Ing. Ján Šmídt. Za predsedníčku dozornej rady 

bola zvolená Mgr. Viera Slotová, za členov Ondrej Belica rapi a Miroslav Balco. 

 

 

Spotrebné družstvo COOP Jednoty 

 
     SD COOP Jednoty v Revúckej Lehoty na členskej schôdzi v máji zhodnotilo činnosť 

členskej základne a stav združených prostriedkov členov za rok 2014. Členskú základňu tvorilo 

55 členov. Tržba v predajni bola 117 508 €. Mesačný priemer bol 9 792 €. Bol zvolený nový 

dozorný výbor v zložení: Mária Repáková - predsedníčka, Mgr. Viera Slotová - 

podpredsedníčka, Ing. Lýdia Smutná - pokladníčka. Členská schôdza s vedúcou predajne 

Alicou Gdovinovou vyjadrila spokojnosť. 

 

Zájazdy do zahraničia 

 
    V letných mesiacoch OcÚ zorganizoval dva zájazdy na termálne kúpaliská do Tiszaújvárosu. 

Autobusová zájazdy boli plne obsadené. V októbri sa 17 našich občanov zúčastnili 

poznávacieho zájazdu do Florencie, Ríma, Vatikánu. Úspešný zájazd zorganizovala Ing. Iveta 

Pavláková. 

 

Ukončenie štúdia na školách 
 

     V školskom roku 2014/2015 ukončili: 

Základnú školu Libor Mladší, 

Strednú odbornú školu s maturitou Radoslav Johan. 

Gymnázium M. Kukučína v Revúcej Veronika Kiselová, Anna Smutná, Pavol Ottinger. 

Vysokú školu 1. stupňa ukončili a získali titul bakalár - Bc. 



- Monika Rečníková na Mendelovej univerzite v Brne odbor biznis, manažment a 

ekonomika v anglickom jazyku. 

- Ján Repák na Technickej univerzite, Lesníckej fakulte vo Zvolene. 

- Richard Nagypál na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, odbor teológia a misia. 

- Barbora Repáková na Katolíckej univerzite Pedagogickej fakulte v Ružomberku, odbor 

predškolská a elementárna pedagogika. 

- Filip Krajčinovský na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 

 

Vysokú školu 2. stupňa ukončili 

- Bc. Mária Nagypálová, Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v 

Bratislave. Získala titul magister - Mgr. 

- Róbert Nagypál, Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Získal titul doktor 

medecíny - MUDr. 

-       

Každým rokom sa zvyšuje vedomostná úroveň obyvateľstva našej obce. Ku koncu roka 

2015 má vysokoškolské vzdelanie 68 občanov. Titul Bc. má 14 občanov, z toho 5 

mužov a 9 žien. Titul Mgr.má 26 občanov, z toho 7 mužov a 19 žien. Titul MVDr. majú 

3 občania - 2 muži a 1 žena. Titul MUDr. má 1 muž. 

 

Referendum 

           
     Vo februári sa uskutočnilo referendum o rodine, ktorého strojcom bolo združenie Aliancia 

za rodinu. Voliči sa mohli vyjadriť k otázke o ochrane manželstva, zákazu adopcií párom 

rovnakého pohlavia a o práve nepúšťať deti na sexuálnu výchovu v školách. V našej obci z 

počtu 267 zapísaných voličov sa referenda zúčastnilo 84, čo tvorilo 31,46 %. Okresná účasť         

bola len 8,62 %, v Banskobystrickom kraji 15,84 %, v rámci Slovenska 21,41 %. Naša obec 

mala najvyššiu účasť v okrese Revúca. Referendum nebolo platné, výdavky boli 6,3 milióna € 

 

 

Šport 
 

      Pekné výsledky dosiahli mladí biatlonisti súťažiaci za športový klub Biatlon Revúca. V 

rámci majstrovstiev Slovenska v zimnom biatlone o WISSMAN POHÁR v 3 kolách súťažili 

Andrej Mladší v kategórii 12-13 ročných, Libor Mladší v kategórii 14-15 ročných a Lukáš 

Ottinger za dorastencov. Súťaže prebehli v biatlonovom stredisku v Osrblí v okrese Brezno.    

V 1. kole Libor Mladší obsadil 3. miesto, Andrej Mladší 5. miesto, Lukáš Ottinger 1. a 4. miesto. 

V 2. kole sa Lukáš Ottinger umiestnil na 2. a 3. mieste a v 3. kole na 4. mieste. V konečnom 

rebríčku Slovenského biatlonu sa Lukáš umiestnil na 4. mieste. Predsedom šport. klubu Biatlon 

Revúca je náš občan Mgr. Libor Mladší. 

 

     Koncom februára OcÚ uskutočnil 20. ročník stolnotenisového turnaja. 30 účastníkov 

odohralo 327 setov v 114 stretnutiach. 

Výsledky:  Žiaci : 1. Marek Beňo, 2. Dušan Stanko, 3. Ondrej Králik z Košíc. 

                  Ženy: 1. Erika Stanková, 2. Jana Kovalčíková, 3. Zuzana Králiková z Košíc. 

                  Muži do  50 rokov: 1. Ing. Slavomír Králik z Košíc, 2. Ivan Beľák z Revúcej, 

3.Martin Balco. 

                 Muži nad 50 rokov: l. MUDr. Ján Králik z Košíc, 2. Štefan Kovalčík, 3. Ivan Stanko 

  Majstrom Rev. Lehoty na rok 2015 sa stal Ing. Slavomír Králik z Košíc. 

      Ani nadmerne vysoká teplota neodradila športovcov a obyvateľov obce od účasti na 21. 

ročníku športového dňa. Uskutočnil sa začiatkom júla. Športovo-kultúrna komisia ponúkla 



športové disciplíny ako preteky na bicykli, skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, skákanie 

cez švihadlo, behy, hod váľkom, hod granátom, pokutové kopy, šípky, futbal, nohejbal. 

Súťažilo sa do večerných hodín. Po športových disciplínach do skorých ranných hodín sa 

mládež zabávala na diskotéke. K športovému dňu patril aj výborný guláš, grilovaná klobása, 

čapovaná kofola, pivo, hudobná produkcia počas celého dňa a noci Milanom Klimekom. 

Športový deň patril medzi najlepšie v 21 ročnej histórii. 

 

 

         Futbalisti sa zúčastnili na 8. ročníku turnaja Chyžné cup. Z 8. mužstiev, v ktorých hrali 

prevažne aktívni futbalisti, naši hráči obsadili 5. miesto, zúčastnili sa aj turnaja v Betliari, kde 

obsadili 4. miesto. 

 

          Na 3. ročníku Okresných športových hrách seniorov, našu ZO JDS reprezentovali vo  

svojich kategóriách Dušan Pavlák v behu na 200 m - získal l. miesto, v behu na 400 m- 2. 

miesto. Mgr. Ondrej Belica získal 1. miesto v stolnom tenise. Športových hier sa zúčastnilo 110 

pretekárov. 

 

 

Počasie 

 

          Január a február sa vyznačoval hmlou, zamračenou oblohou, dažďom s teplotami -1° C 

až 8° C. Marec bol príjemný, teplý s teplotami s -2°až 15°C. Začiatkom apríla počas Veľkej 

noci bolo chladno, pršalo so snehom. 16. apríla vystúpila teplota na 25° C, 19. apríla už bolo  - 

2°C. V apríli bolo príjemné, jarné ale suché počasie.. Prvá polovica mája bola veľmi teplá. 

Napr. 6. mája teplota vystúpila až na 28°C. Druhá polovica mája sa vyznačovala výdatnými 

zrážkami. 

            V júni, júli, auguste Slovensko zasiahla jedna z najdlhších vĺn horúčav za posledných 

145 rokov, odkedy prebiehajú meteorologické pozorovania. Teploty vystupovali na 30 až 37°C. 

Po dlhom tropickom lete september bol chladnejší s občasnými dažďami. V októbri bolo krásne 

neskoré babie leto s dennými teplotami 10°C až 17°C. Noci však boli chladné s teplotami do -

3°C. Tri novembrové týždne pripomínali jar. V prírode sa vyskytovali aj rozkvitnuté kvety. 28. 

nov. napadol prvý sneh do výšky 2,5 cm, rýchlo sa roztopil. Teploty v decembri sa pohybovali 

v plusových hodnotách. Vianoce boli nadpriemerne teplé, oblačné, bez snehu. Na Silvestra 

klesla teplota na -11°C. 

            Rok 2015 čo sa týka počasia bol extrémny. Akoby príroda stratila kalendár. Lídri  

takmer dvoch stoviek štátov sa v decembri na klimatickej konferencii v Paríži dohodli na 

viacerých bodoch, kde majú možnosť zmierniť globálne otepľovanie a prispieť k zmenšovaniu 

stále sa zvyšujúcich extrémov v počasí. V praxi to znamená, že v 2. polovici storočia by mal 

nastať stav, že sa vypustí na svete len toľko emisií, koľko bude príroda schopná spotrebovať. 
. 

Rozpočet obce 

 
Celkové príjmy vrátane finančných operácií boli vo výške 75 702,26 €. Celkové 

výdavky vrátane kapitálových výdavkov boli vo výške 70 100,80 €. Zostatok finančných 

prostriedkov za rok 2015 bol 5 595,46 €. 

 

 

 

           

Rôzne 



 

      Štefan Bátori s priateľkou Beátou Fodorovou z Revúcej si v r. 2012 kúpili na bývalom 

hospodárskom dvore chátrajúci kravín. Obaja sú milovníci prírody, zvierat, zvlášť koní. V 

roku 2014 si kúpili mladé koníky. Svojpomocne so svojimi štyrmi deťmi postavili drevenú 

ohradu dlhú približne 600 m. V roku 2015 rozšírili chov zvierat. Na svojej farme chovali   4 

kone, kačky, sliepky, zajace, francúzske barany, kozy a ovečky. V budúcnosti majú v pláne 

opraviť budovu, naďalej zveľaďovať okolie, sprístupňovať zvieratá deťom i dospelým, 

povoziť sa na koníkoch. Upraviť časť budovy na bývanie. 

       V súkromnej pálenici Miroslava Balcu sa vypálilo 21 543 kvalitného destilátu, najviac 

slivovice a hruškovice. V októbri, novembri a decembri sa pálilo 24 hod. denne. 

        Ing. Jozef Martinkovič vyrobil 312 kg kozieho syra. Na kvalitnom údenom syre si 

pochutili občania obce, okolia ale aj v Košiciach, Brne, Prahe, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku 

a Rusku. Druhým výrobcom kozieho syra bol Štefan Kovalčík. Evidenciu vyrobeného syra si 

neviedol. 

         Už 2. rok Hudačekovci z Jelšavy dovážali každý pondelok a štvrtok čerstvé mlieko, 

tvaroch a syr k spokojnosti občanov. 

          Jaroslav Beňo kúpil rodinný dom č. 67 / od Mokränky / od sestier Bartókovej a 

Verešovej. 

          Hubári si nepamätajú na taký nepriaznivý rok. V dôsledku veľmi horúceho leta a 

nedostatku zrážok huby nerástli. V nepatrnom množstve sa vyskytli len kuriatka a bedle jedlé. 

          Včely oproti roku 2014 vypestovali dostatok kvetového, agátového a zmiešaného medu. 

Včelári boli spokojní. 

 

 

Štatistika obce 

 

            K 1. januáru 2015 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 320 občanov, z toho 158 mužov 

a 152 žien. V priebehu roka sa k trvalému pobytu nikto neprihlásil. Odhlásili sa 7 občanov a to: 

Mgr. Zuzana Takáčová, Matej Benkóczky, Peter Benkóczky, Lukáš Tóth, Dáša Chovanková, 

Mgr. Vladimír Wilson, Gizela Živčicová. 

 

Narodili sa 4 deti. 

Jakub Simon, matke Mgr. Simonovej Miroslave, rod. Hrivnákovej, 

Matias Hrivnák, matke Marianne Bosej a otcovi Michalovi Hrivnákovi 

Eliška Moravčíková, matke Mgr. Ďurejovej Diana, 

Ema Sojáková, matke Mgr. Bajúsovej Erike 

 

Sobáše uzavreli: 

Lukáš Tóth - Dagmar Čížová z Banskej Bystrice, 

Bc. Richard Nagypál - Tatiana Bodnárová z Revúcej, 

Bc. Monika Rečníková - Daniel Mark Blata z Kanady 

MUDr. Róbert Nagypal - Anna Kizeková z Banskej Bystrice, 

Dáša Hrivnáková - Mgr. Štefan Chovanko z Revúcej 

Mgr. Miroslav Hrivnák - Mgr. Diana Budjacová z Vejprt z Českej republiky. 

 

Zomreli: Mária Ďurejová-77 ročná, Ing. Viliam Živčic-88 ročný. 

               Na obecnom cintoríne boli pochovaní aj bývalí naši občania. V poslednom období ich 

života bývali v Dome opatrovateľskej služby v Revúcej a to : Zuzana Maková-77ročná, Martin 

Kučerák-96 ročný a Gabriela Chlebušová- 87 ročná. 



             Viac ako 90 rokov sa dožili: Anna Belicová od Gažúrov - 99 rokov, Mária Kučeráková 

- 93 rokov a Zuzana Belicová od Šošókov - 91 rokov. 

 

              K 31. decembru 2015 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 315 občanov, z toho 155 mužov 

a 160 žien. 

 

 

Záver 

 

              Uplynulý rok 2015 po nových voľbách starostu a poslancov OcZ sa ukázal ako 

progresívny v oblasti rozvoja obce a kultúrnych podujatí. Prehĺbil sa vzťah medzi OcÚ a 

občanmi. Počas roka sa v obci nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti. Občania rok 2015 prežili 

vo vzájomnej úcte a porozumení. 

 

 

 

Zápis schválený OcZ dňa 10. februára 2016 uznesením číslo  7 /2016. 

 

Spracoval a napísal kronikár obce Mgr. Ondrej Belica : 

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička : 

 


