
  

Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č. 80 

 
 

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 14. októbra 2020 

v Obci Veľké Chlievany. 
 

 Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) konané z dôvodu pandémie 
ochorenia COVID-19 v kultúrnom dome  so začiatkom o 18:15 hod. na deň 14. októbra 2020 
zvolala starostka obce Bc. Zuzana Flórová ako štvrté v roku 2020 s návrhom programu 
uvedenom v prílohe č. 1 tejto zápisnice. Vstup do sály kultúrneho domu bol povolený len 
v rúškach alebo inom pokrytí úst a pri vchode bola zabezpečená dezinfekcia na ruky. Za 
rokovacím stolom a v miestnosti kultúrneho domu sedeli poslanci aj zúčastnení 
s primeranými odstupmi od seba. Zúčastnili sa ho štyria poslanci podľa prezenčnej listiny, 
ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice a to Mgr. Mária Gunišová, Michal Kováčik, Mária 
Flórová, Mário Kližan. Rokovania sa nezúčastnil poslanec Patrik Urban.  Starostka obce Bc. 
Zuzana Flórová na úvod privítala hlavnú kontrolórku Ing. Máriu Hajšovú, poslancov                      
a ostatných prítomných. Podľa bodu programu č. 2 určila za zapisovateľku zápisnice Janu 
Kotvasovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Mária Kližana a pani poslankyňu 
Máriu Flórovú.  
  

Ďalej pokračovala bodom č. 3 a to voľbou návrhovej komisie (ďalej len NK). Do 
návrhovej komisie navrhla za predsedu poslanca Michala Kováčika za členov Mgr. Máriu 
Gunišovú a Máriu Flórovú. Potom dala hlasovať, kto je za to, aby návrhová komisia 
pracovala v takomto zložení. Za tento návrh hlasovali všetci štyria prítomní poslanci. 
Uznesenie č. 1/3/4/2020 k zloženiu návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 volí  návrhovú komisiu v zložení:                                                                                                 
Predseda Michal Kováčik, členovia Mgr. Mária Gunišová a Mária Flórová 

 ukladá návrhovej komisii: 
  sledovať priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, 
  predkladať k prerokúvaným bodom programu obecného zastupiteľstva  
  uznesenia tak, aby zodpovedali skutočnosti a program rokovania obecného 
  zastupiteľstva bol naplnený 
 
  V bode č. 4 predložila starostka obce program rokovania tak, ako bol uvedený na 
pozvánke v prílohe č. 1 a vyzvala k podaniu návrhov alebo pripomienok k uvedenému 
programu.  Nakoľko žiadne návrhy ani pripomienky neboli, vyzvala poslancov hlasovať za 
tento návrh programu OZ. Za jeho schválenie hlasovali všetci štyria prítomní  poslanci OZ. 
Program bol jednohlasne schválený. 
Uznesenie č. 2/4/4/2020 k programu obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10.2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch 

 schvaľuje program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých 
Chlievanoch v roku 2020   
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 V bode č. 5 poslanci prerokovali protest prokurátora č. Pd 80/20/3301 – 3 zo dňa 
27.08.2020 proti Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej VZN) obce Veľké Chlievany č. 
3/2011 o podmienkach podnikania na území obce Veľké Chlievany v znení Dodatku č. 1.              
Z toho dôvodu predložila starostka obce poslancom na schválenie návrh na nové VZN obce 
Veľké Chlievany č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území obce Veľké Chlievany, ktorého návrh bol vyvesený na úradnej tabuli                    
a zverejnený na webovom sídle obce dňa 21.09.2020 a ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Poslancom navrhla na odporúčanie prokurátorky v Článku 2 Určenie času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb vypustiť bod č. 6. a do Článku 4 Záverečné ustanovenia doplniť: 
Dňom účinnosti tohto VZN Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Chlievany zrušuje Všeobecné 
záväzné nariadenie obce Veľké Chlievany č. 3/2011 o podmienkach podnikania na území 
obce Veľké Chlievany zo dňa 06.08.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.11.2011. Potom 
predseda NK dal hlasovať, kto je za tento návrh VZN upravený a doplnený podľa návrhu 
starostky obce. Za jeho schválenie hlasovali všetci štyria prítomní poslanci. Nikto nebol proti 
ani sa nezdržal hlasovania. Schválené VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja                       
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Chlievany tvorí prílohu č. 4 tejto 
zápisnice.   
Uznesenie č. 3/5/4/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 berie na vedomie protest prokurátora č. Pd 80/20/3301 – 3 zo dňa 27.08.2020 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľké Chlievany č. 3/2011 o podmienkach 
podnikania na území obce Veľké Chlievany v znení Dodatku č. 1 

 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja              
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Chlievany 
 

     Ďalej poslanci pokračovali podľa programu bodom č. 6, v ktorom starostka obce predložila 
poslancom na schválenie návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce 
Veľké Chlievany, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na  webovom sídle 
obce dňa 21.09.2020 a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. Skôr ako dal predseda NK hlasovať, 
vyzvala starostka obce prítomných poslancov na doplnenie tohto návrhu. Nakoľko poslanci 
nemali žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu tohto návrhu, dal predseda NK hlasovať za 
schválenie predloženého návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce 
Veľké Chlievany. Za jeho schválenie hlasovali všetci štyria prítomní poslanci. Nikto nebol 
proti ani sa nezdržal hlasovania. Schválené VZN obce Veľké Chlievany č. 2/2020                       
o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Veľké Chlievany tvorí prílohu č. 6 tejto 
zápisnice. 
Uznesenie č. 4/6/4/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  

 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na 
území obce Veľké Chlievany 

 
 V bode č. 7 k žiadosti o návratnú finančnú pomoc požiadala starostka obce                       
o stanovisko hlavnú  kontrolórku obce Veľké Chlievany Ing. Máriu Hajšovú PhD, ktorá 
informovala o výpadku výnosu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v sume 6 160 €. 
Z dôvodu kompenzácie tohto výpadku môže obec požiadať o bezúročnú návratnú finančnú 
výpomoc Ministerstvo financií Slovenskej republiky maximálne do výšky 6 160 €. Žiadosť je 
potrebné predložiť v termíne do 31. októbra 2020 s tým, že poskytnuté peňažné prostriedky 
možno použiť do 31. decembra 2020. Prvá splátka bude až v roku 2024. Hlavná kontrolórka 
predložila Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Chlievany k bezúročnej finančnej 
výpomoci zo štátneho rozpočtu k 30.09.2020, ktoré tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice 
a odporučila poslancom schváliť prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 6 160 €. 
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Potom starostka požiadala predsedu NK, aby dal hlasovať za návrh na prijatie návratnej 
finančnej výpomoci z MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 vo výške 6 160 €. Za tento návrh hlasovali všetci štyria prítomný poslanci. Nikto sa 
nezdržal a nikto nehlasoval proti. 
Uznesenie č. 5/7/4/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Chlievany  

 schvaľuje návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií 
Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 vo výške 6 160 € 

 
 V bode č. 8 Zmluvy predložila starostka obce poslancom OZ  dohodu  podpísanú po 
treťom zasadnutí OZ konanom dňa 21. augusta 2020: 
- Dohoda č. 20/09/010/71 uzatvorená s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske 
zo dňa 28.09.2020, ktorej predmetom je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe  na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.  
Uznesenie č. 6/8/4/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Chlievany  

 berie na vedomie Dohodu č. 20/09/010/71 uzatvorenú s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny Partizánske zo dňa 28.09.2020, ktorej predmetom je aplikácia § 10 
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe  na 
obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 

    
 V bode č. 9 poslanci nepredniesli žiadne interpelácie a tak pokračovali bodom číslo 10 
Diskusiou, ktorú otvorila starostka obce informáciou o prijatí do zamestnania od 16.9.2020 
pracovníka na obecný úrad na plný pracovný úväzok  na pozíciu remeselník. 
 Potom predložila poslancom Žiadosť  o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - záhrady pri 
RD súp. č. 117  podanú Filipom Kolembusom na obec. Starostka pripomenula, že tento 
pozemok má byť použitý na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenie v obci Veľké 
Chlievany. Pán poslanec Mário Kližan, ku ktorému sa pripojili aj ostatní prítomní poslanci, sa 
k odkúpeniu tohto pozemku zatiaľ nechcel vyjadrovať s tým, že potrebuje viac času na 
premyslenie a zoznámenie sa s celkovou situáciou. K tomu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka, 
že ak obec má s danou nehnuteľnosťou zámer, tak v tom prípade sa majetok nestáva 
prebytočný a poslanci majú právo žiadosť zamietnuť. Poslanci zatiaľ vzali žiadosť pána Filipa 
Kolembusa na vedomie.     
Starostka ďalej informovala o aktuálnej povodňovej situácií a vodou ohrozenej bytovky pri 
ihrisku, kde v týchto dňoch pomáhajú aj dobrovoľní hasiči. Na otázku pána Molnára aký 
stupeň povodňovej aktivity je, odpovedala, že na obci je vyhlásený 2. stupeň povodňovej 
aktivity, čo je aj zverejnené na webovom sídle obce.   
Ďalej pokračovala starostka informáciou Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
Trenčín o povinnosti registrácie chovu ošípaných v termíne najneskôr do 23.10.2020. Tlačivo 
na registráciu chovu je zverejnené na webovom sídle obce www.velkechlievany.com a je 
možné sa informovať a získať tlačivo aj na obecnom úrade. 
Potom sa o slovo prihlásil pán Jozef Molnár, ktorý sa informoval, prečo nebola zverejnená 
zápisnica z 3. zasadnutia OZ. Starostka obce mu odpovedala, že dodatočne predložil otázky 
do diskusie 3. zastupiteľstva OZ počas dovolenky zapisovateľky. Po vyhotovení zápisnice  
nebola overená poslancami, hneď ako ju overia, zápisnicu zverejní.  Viac už ale nebude brať 
do úvahy dodatočne doručené otázky do diskusie po ukončení zastupiteľstva.  
Ďalej sa pán Molnár poďakoval poslancovi Máriovi Kližanovi, ktorému dal podnet na 
nepovolené pokračovanie stavebných prác na Investičnej bytovej výstavbe KOBIDA a on to 
tlmočil na stavebný úrad, ktorý následne práce zastavil. 
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Ďalej sa informoval, či starostka informovala o zániku parcely č. 373. Rozhodnutie 
katastrálneho úradu o tejto skutočnosti ešte nenadobudlo právoplatnosť. Jednalo sa o chybný 
záznam na mapách v katastri nehnuteľnosti, o čom poslanci vedeli, nakoľko už v minulosti 
mali stretnutie k tomu na obecnom úrade s geodetom pánom Kováčom. Toto vysporiadanie 
bolo ešte z minulosti ako náhrada pozemkov pre pána Flimela. Hranica obecného pozemku            
k pozemku pána Flimela a pána Molnára vzhľadom k povoleným odchýlkam zanikla. 
Zaujímalo ho, či si starostka bude stáť za chodníkom medzi pánom Flimelom a bratom pán 
Molnára. Starostka odpovedala, že áno podľa návrhu územného plánu obce. 
 Ďalej v diskusii pokračoval pán Molnár s tým, že sa mu zdá málo šírka 10 m na ochranné 
pásmo cintorína, ktoré sa má brať do úvahy ako pietne miesto. Starostka odpovedala, že je to 
kvôli družstevníkom, ktorí tam obrábajú pôdu a obec má pohrebisko dostatočne vzdialené od 
ruchu obce. Pán Filip Kolembus sa spýtal, či sa tam môžu v blízkej budúcnosti stavať domy. 
Na to starostka odpovedala, že áno, pod cintorínom chcel postaviť rodinný dom aj pána 
Marek Šúň.  
Opätovne sa pán Jozef Molnár pýtal na Rozhodnutie č. OU-TN-OVBP2-2020/019249-
002/Ka, ktoré vydal Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, a ktorým ruší 
prvostupňové rozhodnutie č. 1/2020/000070 vydané dňa 6.3.2020 obcou Veľké Chlievany  
o umiestnení stavby „Rodinný dom“ pre Mgr. Mareka Šúňa a jeho manželku a vec vrátil na 
nové prejednanie a rozhodnutie. P. Molnár vytkol starostke obce chyby v konaní o umiestnení 
stavby, a že za také pochybenia by obec nemala platiť celý poplatok financovania spoločnému 
stavebnému úradu. Jedno z pochybení uviedol pán Molnár doručovanie pošty e-mailom 
účastníkovi konania B. Bátorovi, na čo starostka sa vyjadrila, že obec pochybila, na základe 
toho, že vyšla  v ústrety občanovi, ktorý pracuje v zahraničí, čo bolo v rozpore so zákonom, 
nakoľko sa má doručovať prostredníctvom elektronickej schránky alebo doručenkou. Pán 
Ignác Baco, ktorý nebol vlastníkom susednej parcely, ktorá by susedila s parcelou riešenou            
v územnom konaní o umiestnení stavby rodinného domu sa nemal zúčastniť konania vôbec. 
Nakoľko starostka ide v ústrety občanovi, tak  nikoho z konania nevylúčila. Za Rozhodnutie 
o umiestnení stavby „Rodinný dom“ č. 1/2020/000070 zo dňa 06.03.2020, ktoré obec vydala, 
a ktoré za obec podpísala sa nehanbí, robí stavebné konania a všetko srdcom a v zmysle 
zákona a kto robí, robí aj chyby. Rozhodnutie je vrátené na obec ako prvostupňový orgán a je 
na pánovi Marekovi  Šúňovi, či bude podanie o umiestnenie stavby nanovo podávať. Počas 
rokovania sa dostavil na rokovanie pán Marek Šúň a pán Ingnác Baco aj pán Jozef Molnár si 
s ním vydiskutovali skutočnosti ohľadom uskutočneného územného konania plánovanej 
stavby rodinného domu. Pán Marek Šúň sa vyjadril, že vyhovel všetkým zúčastneným 
konania ohľadom prístupovej cesty k ich pozemkom, čo bolo v rozpore so zákonom. Dotknutí 
občania sa odvolali, čím išli samy proti sebe. Pán Marek Šúň sa vyjadril, že podá nové 
podanie.  
Pán Jozef Molnár sa pýtal aj na ostatné stavby v obci a na ich stavebné povolenia, na čo 
starostka odpovedala, že aj napriek situácií stavby už stavebné povolenia majú. 
 Ďalej sa informoval o konaní na životnom prostredí u pána Zajaca o odpade z chodníkov. 
Starostka sa opýtala, odkiaľ o tom konaní vie. Odpovedal, že zo životného prostredia nie od 
pána Zajaca. Potom starostka odpovedala, že práve prebieha správne konanie a čakáme na 
jeho výsledok. Zákon o životnom prostredí obec neporušila, nakoľko obci zákon ukladá 
predchádzať odpadom a z toho dôvodu obec tieto stavebné odpady uložila na základe dohody  
s nájomcom pozemku Poľnohospodárskym družstvom BEBRAVA a následne to zrecyklovala 
firma podrvením na stavebný materiál a tejto firme zaplatila obec vystavenú faktúru za 
drvenie v sume 3 002,82 €. Tento materiál sa použije na chodníky a ďalšiu výstavbu, čo 
hovorila starostka už aj na predchádzajúcom zastupiteľstve. 
 Na otázku pána Molnára na wifi pripojenie na verejných priestranstvách odpovedala, že 
financie sú schválené na projekt „Wifi pre Teba“, ale projekt sa ešte nezrealizoval, nakoľko je 
to na kontrole pre verejné obstarávanie. 
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 Ďalej sa pýtal, ako ďaleko sa postúpilo s Vodozádržným opatrením v obci a koľko to bude 
stáť, keď pri prvotnom informovaní sa hovorilo o sume 50 000 €. Starostka odpovedala, že 
zákon ukladá obci na základe klimatických zmien budovať Vodozádržné opatrenie a robíme 
jeden projekt s riešením dvoch miest, čo môže byť do maximálnej sumy 200 000 €. 
Vodozádržné opatrenie nesmie ísť do vodného toku. Spoluúčasť obce 5 % by činila 10 000 €, 
čím obec zveľadí životné prostredie a splní si zákonnú povinnosť. Na záhradu pri rodinnom 
dome č. 117 je už aj vydané povolenie na výrub stromov. Na pripomienku pána Molnára, či je 
zohľadnený prepočet zrážok, odpovedala, že projekt spracováva projektant pre vodné diela, aj 
keď to vo výzve nie je podmienka. Na projekt boli oslovení štyria projektanti.  
Potom starostke obce pripomenul, že na 2. zasadnutí OZ konštatovala, že bude presadzovať             
u Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti  odkanalizovanie obce. Spýtal sa, či to 
presadzuje a či boli nejaké konania. Starostka odpovedala, že v piatok 09.10.2020 so 
starostkami z Haláčoviec, Dvorca a starostami z Podlužian, Zlatník a Modrovej boli ako 
zástupcovia starostov na Ministerstve životného prostredia SR u pána ministra ohľadom 
odpadov. Rokovanie bolo zamerané na to, aby poplatky za tieto odpady od občanov  vyberali  
zberové spoločnosti, čo pán minister nevylúčil do budúcnosti, ale v súčasnosti to ešte nie je 
možné.   Zberné spoločnosti majú mať záujem na separovaní, nemajú byť ohodnotení na 
základe vyzbieraného komunálneho odpadu, ale na základe separovaného odpadu, ktorý  
prešiel pod organizácie zodpovednosti výrobcov a tieto spoločnosti profitujú z odpadu. Ďalej 
sa prejednávala potreba doriešiť spracovávanie odpadu, ktorý občania vyseparujú, lebo to je 
problém našej krajiny. Pán minister sa pýtal aj na ich názor budovania  kanalizácie                       
a vodovodu vodárenskými a kanalizačnými spoločnosťami za podmienky presunutia 
finančných prostriedkov z Environmetálneho fondu na tieto spoločnosti, čím ich milo 
prekvapil, lebo to je aj názor väčšiny starostov. Pán minister sa stotožnil s názormi starostov         
a informoval ich aj o novelizácií zákona o odpadoch, kde sa už niektoré zmeny  o odpadoch 
zakomponovali. 
Ďalej sa zaujímal o oplotenie pána Ladislava Škorvagu kvôli psom.  Starostka informovala, že 
bola z obecného úradu zaslaná výzva na oplotenie.  
 Ohľadom parkovania na chodníkoch p. Molnár uviedol, že problém stále pretrváva 
a chodníky sa poškodzujú, na čo starostka odpovedala, že chodníky časom sadajú, čo je 
hlavná príčina poškodenia chodníkov.  
P. Molnár opäť požiadal o informácie o moste medzi Dvorcom a Veľkými Chlievanmi. 
Starostka odpovedala, že to patrí do kompetencie Dvorca a Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Pani hlavná kontrolórka doplnila, ktorá je zároveň aj poslankyňou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, že na projektovú dokumentáciu mosta Dvorec bolo v rozpočte TSK na 
rok 2021 vyčlenených 20 000 €.  
Ďalej sa zaujímal o stavebné dokumenty z minulých rokov, na čo ho starostka odkázala na 
Archív na webovom sídle obce a pýtal sa aj na zápis krížov do pamätihodnosti obce, na čo mu 
starostka odpovedala, že osloví aj pána farára a s poslancami podajú žiadosť aj o zápis múzea, 
aby budovu múzea niekto nezrútil, alebo nepredal. Ďalej sa pýtal aj na projekt múzea, na čo 
starostka odpovedala, že projekt rekonštrukcie budovy na múzeum bol vyhotovený a bolo 
ukončené aj výberové konanie. Zmluva o dielo s rozpočtom je zverejnená na webovom sídle 
obce.  
Potom v diskusii pokračoval pán Miloš Kováčik ml., ktorý prišiel neskôr na rokovanie                    
a poukázal na to, že nie je zverejnená zápisnica z 3. zasadania OZ, na čo starostka opätovne 
odpovedala, že ju zverejní hneď po overení poslancami.  
Diskusiu uzavrela pani poslankyňa  Mgr. Mária Gunišová s tým, že pán Molnár sa poďakoval 
poslancom za údržbu obce počas leta, je to však zásluha starostky obce, ktorá na údržbu 
verejných priestranstiev zamestnala brigádnikov.  
 



6 
 

     Po diskusii a prednesení uznesení predsedom návrhovej komisie Michalom Kováčikom 
starostka obce poďakovala prítomným za pozornosť a účasť a štvrté zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v roku 2020 ukončila. 
 
     Návrh na uznesenia tvorí prílohu č. 8  a uznesenia z piateho zasadnutia OZ prílohu č. 9 
tejto zápisnice. 
 
 
 
Zapisovateľka:                                               Overovatelia:                                             Starostka obce  
Jana Kotvasová                                             Mário Kližan                              Bc. Zuzana Flórová                         
 
                                                                     
                                                                       Mária Flórová  
                                              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Prílohy:  
1.  Pozvánka 
2.  Prezenčná listina 
3.  Návrh VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce  
     Veľké Chlievany 
4.  VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké  
     Chlievany 
5.  Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Veľké Chlievany 
6.  VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Veľké Chlievany 
7.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Chlievany k bezúročnej finančnej výpomoci zo štátneho  
     rozpočtu k 30.09.2020 
8.  Návrh uznesení zo štvrtého zasadnutia OZ v roku 2020 
9.  Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ v roku 2020 


