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za obec: 

Obecné zastupiteľstvo v Dubinnom v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanoveniami § 23 a § 36 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 

zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto: 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E  

č. 10 / 2017 

o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zneškodňovaní odpadových vôd 

a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd 

 

Čl. 1  

Predmet nariadenia 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pripojenie domácností a producentov 

odpadových vôd obce na verejnú kanalizáciu, užívanie verejnej kanalizácie, odvádzanie 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp, 

vymedzuje pojmy, kontrolnú činnosť a porušenie povinnosti 

 

 



Čl. 2  

Vymedzenie pojmov 

 

1.  Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich 

verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem od 

jednotlivých odberateľov, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Verejnou 

kanalizáciou ani jej súčasťou nie sú kanalizačné prípojky. 

2. Vlastníkom verejnej kanalizácie je Obec Dubinné. 

3. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je firma W-Control, s. r. o, Hraničná 668/4,   058 

01 Poprad   

4. Producentom odpadových vôd (pôvodcom) je každý, koho činnosťou vzniká odpadová 

voda. 

5. Užívateľ  je ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. 

6. Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, 

zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má 

po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok 

odpadu a odkalísk. Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna. Za 

použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná zo zariadení na chov rýb, rybníkov a vodných 

nádrží osobitne vhodných na chov rýb (zákon č. 569/2007 Z. z.). 

Komunálna odpadová voda vzniká každodennou ľudskou činnosťou - pochádza z domácností, 

škôl, úradov, od živnostníkov a podobne. Splašky majú približne rovnaké zloženie 

7. Komunálna odpadová voda vzniká každodennou ľudskou činnosťou - pochádza z 

domácností, škôl, úradov, od živnostníkov a podobne.  

8. Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a 

vteká do stokovej siete z terénu alebo vonkajších častí budov.  

9. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta 

vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po stokovú sieť 

verejnej kanalizácie. 

10. Revíznou kanalizačnou šachtou  je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do 

kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov. 

11. Čistiareň odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd 

pred ich vypúšťaním do povrchových vôd. 

12.  Nebezpečná látka je škodlivá látka, ktorá nie je súčasťou odpadových vôd. 



13. Stočné je poplatok spojený s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou vrátené 

ich čistenia. 

14. Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho 

vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Je to zakrytá podzemná vodotesná nádrž 

bez odtoku, určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácností. Vody zo 

žúmp sa odvážajú na likvidáciu do vhodných zariadení napríklad na čistiarne odpadových vôd 

(ČOV). Na žumpu sa vydáva stavebné povolanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) spolu s povolením stavby, z ktorej 

odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať 

dodatočne, povolí sa osobitne. 

15. Domová čistiareň odpadových vôd je zariadenie na čistenie odpadových vôd, ktoré 

k čisteniu odpadových vôd využíva mikroorganizmy pevne prisadnuté k podkladu vo forme 

rôznych systémov biofiltrov a biokontaktorov, ktoré sú zmáčané odpadovými vodami, alebo 

aktivačné systémy s kalom vo vznášaní, kde sú vločky kalu premiešavané s odpadovou vodou 

a vzduchom. Ide o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať 

okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami. 

 

Čl. 3  

Zneškodňovanie odpadových vôd  

1. Producent odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmto vodami, je povinný pri ich 

likvidácií dodržiavať všetky platné právne predpisy a je povinný vznik odpadových vôd 

čo najviac obmedzovať. 

2. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a 

životné prostredie. 

3. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 

predpisov pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú 

kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia 

na verejnú kanalizáciu, ak v príslušnej časti obce je verejná kanalizácia vybudovaná 

a daná do prevádzky a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie 

príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými 

vodami. 



4. Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy 

verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa 

verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú 

prípojku pre viac stavieb alebo viac pozemkov alebo viac kanalizačných prípojok pre 

jednu stavbu alebo jeden pozemok. 

5. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou 

znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie 

a čistiarne odpadových vôd, do ktorej je verejná kanalizácia zaústená, ak sa ich producent 

nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak. 

6. Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa 

prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie 

až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu 

prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie alebo rozhodnutiu obvodného úradu 

životného prostredia.  

7. Ak je súčasťou verejnej kanalizácie čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje 

zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami, je 

zakázané vypúšťať do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní 

odpadových vôd. 

8. Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu určenom prevádzkovým 

poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových 

vôd do verejnej kanalizácie s výnimkou vypúšťania odpadových vôd z domácností.   

9. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, je povinný 

preukázať sa povolením štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými 

vodami, ak sa na vlastníka nevzťahujú povinnosti podľa odsekov 3 a 4. V prípade 

domových čistiarní odpadových vôd podmienky budovania a prevádzky určí v rozhodnutí 

príslušný orgán štátnej vodnej správy.  

10. Kanalizačná prípojka musí byť vedená mimo žumpy. 

 

 

 

 

 

 



Čl. 4 

Práva a povinnosti 

1. Pri bežnom užívaní a prevádzke v rodinných domoch, stavbách, ktoré slúžia 

organizáciám a súkromným podnikateľom vzniká odpadová voda vrátane splaškovej 

a žumpovej vody. 

2. Pri likvidácii tohto druhu odpadovej vody je pôvodca tento odpad povinný likvidovať 

v ČOV Dubinné, alebo spôsobom inak ekologicky čistým, ktorý spĺňa zákonom 

stanovené podmienky likvidácie odpadovej vody.  

3. Občania, ktorí sa nachádzajú v časti obce, kde nie je vybudovaná kanalizácia sú 

povinní likvidovať odpadové vody ekologicky, t.j. vo vlastnej čistiarni odpadových 

vôd, ktorej stavba podlieha schváleniu vodoprávneho a stavebného konania alebo 

objednaním vývozu žumpových vôd na likvidáciu do obecnej ČOV.  

4. Pôvodca odpadových vôd je povinný riadiť sa pri likvidácii odpadovej vody v obci 

Dubinné nasledovnými podmienkami: 

A) Zakazuje sa lievať do domových odpadov: 

- silné koncentrácie chemikálií a iných škodlivých koncentrátov podobného 

druhu 

- motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky 

- farby rôzneho zloženia a riedidlá 

- hádzať do odpadov hygienické vložky, vlhčené obrúsky, igelitové fólie, 

obaly a ostré tvrdé predmety a iné do kanalizácie nepatriace materiály 

- odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovina 

- látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody 

          B) Zakázané je odvádzať do obecnej kanalizácie dažďové vody a vodu 

               z rodinných bazénov.  

          C) Zakazuje sa vývoz domových žumpových vôd do obecnej ČOV, v  

              prípade, že tieto vody sú usadené, zahnité, husté a nepravidelne 

               vyvážané.  

5. Pri likvidácii odpadových vôd mimo územia obce na inom zariadení je pôvodca 

odpadových vôd povinný uchovávať doklad o takejto likvidácii najmenej po dobu 12 

mesiacov a na požiadanie príslušného obecného úradu, prípadne príslušného 

obvodného úradu životného prostredia, či iného kontrolného úradu na takúto kontrolu 

oprávneného sa týmto dokladom o likvidácii preukázať. 

6. Odmietnutie likvidácie odpadovej vody cez kanalizačné rozvody v prípade, že 

kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenie odpadových vôd z daných objektov 



toto umožňujú, vytvára podmienku pre požiadavku zo strany obce vyžiadať si od 

pôvodcu odpadových vôd doklady o zabezpečení čistenia tohto druhu odpadu iným 

ekologicky čistým spôsobom, ktoré neohrozuje životné prostredie a nezakladá 

likvidáciu na postupe v rozpore so zákonom o likvidácii takéhoto druhu odpadu. 

7. Pôvodcovia odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto druhom odpadu a sú 

povinní vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať. 

8. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva 

a životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpoklady pre likvidáciu 

odpadových vôd spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami a možnosťami v obci na 

to vytvorenými. 

 

Čl. 5 

Stočné 

1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových 

vôd vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné.  

2. Potvrdenie o cene od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre regulovaný subjekt 

Obec Dubinné na obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021 je nasledovné: 

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou   

v hodnote 0,8858 €/m3, 

3. Smerné čísla spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody bytového fondu podľa 

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. Júna 2013, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽPSR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom  a množstva 

vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd 

z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (34,0  m3/osoba/rok) 

4.  Výška stočného sa vypočíta vynásobením smerného čísla spotreby vody (bod 3) 

a schválenej ceny  za prevádzkovanie verejnej kanalizácie v Obci Dubinné na úrovni 

0,7059 €/m3 (Uznesenie č. 17/2017 z  2. schôdze  Obecného zastupiteľstva obce 

Dubinné zo dňa 08. 03. 2017), čo po prepočítaní  (0,7059 €/m3 x 34 m3/osobu/rok) 

predstavuje 24 eur/osobu/rok -  t. j. 2 eurá/osobu/mesiac 

5.  Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Dubinnom alebo 

príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech vlastníka verejnej kanalizácie. 

 



Čl. 6 

Voda z povrchového odtoku – dažďová voda 

1. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných 

objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do 

podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa nachádza v blízkosti 

pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.  

2. V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické 

parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z 

povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na 

pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.  

3.  Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo 

vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.  

4.  Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu 

vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých 

nehnuteľnosti vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.  

 

Čl. 7 

Stavebné podmienky na budovanie žumpy 

1. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej 

kanalizácie. 

2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným osobitným právnym predpisom a technickým 

normám.  

3. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby 

na verejnú kanalizáciu. 

4. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil, 

aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od budov  

a vodných zdrojov stanovené technickými normami.   

5. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné. 

6. Stavebník je povinný predložiť doklad o vodotesnosti žumpy, vypracovaný osobou 

oprávnenou takýto doklad vydať, pri kolaudačnom konaní. Doklad o vodotesnosti žumpy 

je povinný uchovávať po celú dobu trvania stavby.  

 



 

Čl. 8 

Prevádzkové požiadavky na žumpy 

1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby 

nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo 

poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.  

2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie a zneškodnenie obsahu 

žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom 

oprávnených právnických alebo fyzických osôb a v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených zamestnancov 

obce doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa 

považuje najmä doklad z čistiarne odpadových vôd, kde boli odpadové vody 

zneškodnené.  

4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo 

žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd. 

5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v odôvodnených prípadoch nechať vypracovať nový 

doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je zistené, že prevádzkou žumpy 

dochádza k znečisťovaniu vôd alebo je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy 

dochádza k znečisťovaniu vôd. 

 

Čl. 9 

Podmienky zneškodňovania obsahu žúmp 

1. Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade s platnými 

právnymi predpismi.  

2. Prepravca obsahu žumpy je povinný odovzdať ho k zneškodneniu len na miesto na to 

určené - do čistiarne odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje. 

3. Zakazuje sa vyvážať alebo vypúšťať obsah žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a 

všetky poľnohospodárske a lesné pozemky. Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do 

povrchových vôd a podzemných vôd a do stokovej siete verejnej kanalizácie. 

 

 

 

 



Čl. 10 

Ochrana verejnej kanalizácie 

1. K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej  

prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejnej kanalizácie (ďalej len 

„pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej 

kanalizácie.  

2.   Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1 m od vonkajšieho 

pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.  

3. V pásme ochrany je zakázané:  

a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia  alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii 

alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,  

b) vysádzať trvalé porasty,  

c) umiestňovať skládky,  

d) vykonávať terénne úpravy.  

 

Čl. 11 

Zodpovednosť za porušenie povinností 

 

1. Porušením povinností uvedených v tomto VZN, zákone o vodách a zákona 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa:                                                                        

- fyzická osoba dopustí priestupku, ktorý príslušný správny orgán rieši podľa zákona o  

priestupkoch v spojitosti s príslušnými ustanoveniami zákona o vodách a zákona o  

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

- právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie dopustí správneho deliktu, 

ktorý prejednáva príslušný správny orgán v zmysle správneho poriadku v spojitosti s 

príslušnými ustanoveniami zákona o vodách a zákona verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách 

- obec môže podľa § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu právnickej 

osobe oprávnenej na podnikaní za porušenie ustanovení tohto nariadenia podľa zákona 

do  výšky     6 638 €. 

 

 



 

2. Ten, kto vypúšťa do verejnej kanalizácie obsah žúmp a odpadové vody z domovej 

čistiarne odpadových sa dopustí priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. 

442/2002 Z. z. a odbor starostlivosti o ŽP Okresného úradu mu uloží pokutu za tento 

priestupok vo výške od 16 € do 829 €. 

3. Vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu 

alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa 

najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu sa dopustí priestupku podľa 

§ 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. a odbor starostlivosti o ŽP Okresného 

úradu mu uloží pokutu a tento priestupok vo výške od 16 € do 331 €. 

4. V prípade, že zo strany vlastníka nehnuteľností alebo užívateľa nedôjde k splneniu 

povinností stanovených týmto VZN, bude voči nemu uplatnený sankčný postih vo 

výške 166 € a bude mu určený náhradný termín pripojenia sa na kanalizáciu. 

5. Pri nedodržaní náhradného termínu sankčný postih bude dvojnásobok prvej pokuty. 

6. Priestupkom proti poriadku v správe, v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených 

týmto nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh obce. Za tento priestupok 

možno udeliť pokutu do 33,00 €. 

7. Pokuty sú príjmom obce Dubinné. 

8. Porušenie povinností právnických a fyzických osôb za priestupok na úseku verejných 

vodovodoch a verejných kanalizácií obec je povinná oznámiť príslušnému úradu ŽP. 

 

Čl. 12 

Výkon kontroly 

1. Každý účastník napojenia na obecnú kanalizáciu je povinný na svojom pozemku 

strpieť a umožniť prevádzkovateľovi kanalizácie výkon kontroly. Prevádzkovateľ je 

oprávnený vykonať kontrolu u účastníkov napojenia kanalizácie za účelom zistenia 

skutkového stavu technického riešenia napojenia. Toto oprávnenie sa týka taktiež 

výkonu kontroly odvedenia dažďových a bazénových vôd. Každý pôvodca 

odpadových vôd je povinný na požiadanie prevádzkovateľa kanalizácie, obecného 

úradu alebo príslušného obvodného úradu životného prostredia preukázať, akým 

spôsobom likviduje odpadové vody (faktúra za vývoz žumpových vôd, rozhodnutie o 

stavbe, umiestnení a povolení prevádzkovať domovú čistiareň odpadových vôd). 



2.  Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 

a) starosta obce Dubinné 

b) poslanci obecného zastupiteľstva Dubinné 

c) kontrolór obce Dubinné 

d) poverení zamestnanci Obce Dubinné 

 

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo v Dubinnom sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa: 15. 12. 2017 uznesením č.: 60/2017 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom      

01. 01. 2018. 

 

V Dubinnom, 15. 12. 2017     

    Ing. Milan Hudák, starosta obce 

 


