OBEC LIPTOVSKÁ PORÚBKA

ŠTATÚT
OBECNEJ POLÍCIE V LIPTOVSKEJ PORÚBKE

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke (ďalej len OZ) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) a §4 zákona
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva:

Štatút obecnej polície v obci Liptovská Porúbka
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom štatútu je v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p. - organizáciu
a štruktúru obecnej polície
- vzájomné vzťahy medzi náčelníkom, zástupcom a ostatnými príslušníkmi a zamestnancami
obce
- určiť vzájomné vzťahy a zodpovednosť
- postup pri vymenovaní a odvolávaní jednotlivých funkcionárov, príslušníkov polície a ďalšie
otázky
- vzťah obecnej polície k orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom a inštitúciám a
pod.
Čl. 2
Postavenie obecnej polície
1. Obec Liptovská Porúbka zriadila obecnú políciu (ďalej len OP) na základe prijatého
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o Obecnej polícii v Liptovskej Porúbke.
2. Obecná polícia je poriadkovým útvarom organizačnej štruktúry obce spolupôsobiacim pri
zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného
prostredia v obci a plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p., zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p., všeobecne záväzných
nariadení obce (VZN), uznesení OZ a rozhodnutí starostky.
3. Obecnú políciu tvoria príslušníci OP, ktorí sú zamestnancami obce. Príslušníci OP (policajti)
majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.
4. Činnosť OP riadi jej náčelník, ktorého na návrh starostky obce vymenúva a odvoláva OZ.
5. Pracovný vzťah OP upravuje zmluva medzi obcou a príslušníkom, ktorý prijíma podmienky
služby pre obec v policajnej profesii vyplývajúcej zo štatútu OP Liptovská Porúbka iných
všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich sa OP, platných v deň podpísania zmluvy a
za podmienok uvedených v zmluve.
Čl. 3
Pôsobnosť obecnej polície
1. Pôsobnosť OP je daná územím obce Liptovská Porúbka.
2. Mimo tohoto územia je pôsobnosť daná:
a) rozhodnutím starostky obce a dohodou s inou obcou alebo mestom
b) v prípade spolupráce a dokončenia akcie započatej na území obce.

3. Na území obce môžu pôsobiť aj členovia iných mestských alebo obecných polícií s
vedomím starostky obce pod velením náčelníka OP alebo ním povereného policajta.
Čl. 4
Vzťahy orgánov obce k obecnej polícii
1. Starostka obce:
a) je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov OP
b) je autoritou pre disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku OP
2. Obecné zastupiteľstvo:
a) zriaďuje alebo ruší OP ako poriadkový útvar obce
b) vymenúva, prípadne odvoláva náčelníka OP na návrh starostky obce
c) schvaľuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov
OP
Čl. 5
Organizácia obecnej polície a organizačná schéma
Organizačná štruktúra OP Liptovská Porúbka sa delí na dve hlavné zložky:
1. riadiaco-administratívna:
a) systém činnosti, vzťahujúci sa na riadiaco-administratívnu zložku je zameraný na
riadenie výkonnej služby, evidencie, administratívne úkony
b) riadiaco-administratívnu činnosť vykonávajú:
- náčelník OP
- zástupca náčelníka OP v jeho neprítomnosti
2. výkonná – činná služba:
a) je uskutočňovaná všetkými príslušníkmi OP v jednotlivých smenách
b) je vykonávaná prostredníctvom :
- hliadkovej činnosti
- vyhľadávacej činnosti
- zásahovej činnosti
- kriminálno-prevenčnej činnosti
- štatistiky a analýzy
Hliadková činnosť - je vykonávaná pešo alebo motorizovane tak, aby policajný výkon bol
efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v obci (prevencia).
Vyhľadávacia činnosť - je vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu
priestupkov a iných protiprávnych konaní, ich páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia
opatrení na udržiavanie verejného poriadku a ochranu občanov a ich majetku ako aj majetku
obce a ostatných právnických osôb.
Zásahová činnosť - vykonávajú ju príslušníci OP, ktorí vykonávajú hliadkovú činnosť
motorizovane. Je vykonávaná v prípade zistenia, príp. podozrenia zo spáchania priestupku
alebo iného protiprávneho konania, na základe oznámenia, prípadne vlastného zistenia.
Kriminálna – prevenčná činnosť - je vykonávanie osvety a výchovy verejnosti a iných činností,
najmä príprava a realizácia kriminálno-prevenčných programov v záujme predchádzania
kriminalite v obci.
Štatistika a analýza - vedú a vykonávajú ju všetci príslušníci OP jednotlivo, štatistiku a
analýzu za celú OP vykonáva príslušník poverený náčelníkom OP.

Čl. 6
Útvar obecnej polície
1. Pre výkon policajnej služby pre obec Liptovská Porúbka je územie obce.
2. Útvar OP je riadiace a komunikačné centrum OP, slúžiace pre styk verejnosti s
príslušníkmi OP počas pravidelných služieb.
Čl. 7
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície
Obecná polícia Liptovská Porúbka sa vo svojej činnosti riadi zák. č. 564/1991 Zb. v z.n.p.
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane VZN obce Liptovská Porúbka
a Štatútom OP Liptovská Porúbka. Všetci príslušníci OP sú povinní zachovávať mlčanlivosť
o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh OP, alebo v súvislosti s nimi a ktoré
v záujme osôb a organizácií vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou. Od
povinnosti mlčanlivosti ich môže oslobodiť starostka obce alebo náčelník obecnej polície
v prípadoch verejného záujmu.
Obecnú políciu Liptovská Porúbka tvoria:
a) náčelník OP
b) zástupca náčelníka OP
c) policajt
Náčelník obecnej polície
Náčelník zodpovedá za dodržiavanie zákonnosti, koncepcie vývoja a ďalšieho smerovania OP,
policajtov, dáva návrhy pre účinnú a efektívnu činnosť OP starostke a obecnému zastupiteľstvu,
je v priamom styku s verejnosťou, starostom a sleduje požiadavky na policajný výkon v obci.
Zodpovedá za svoju činnosť starostke obce.
Náčelník podáva správy starostke obce:
- o situácii na úseku dodržiavania verejného poriadku
- o výsledkoch činnosti OP
- o závažných udalostiach informuje starostku okamžite.
Ďalej plní nasledovné úlohy:
a) predkladá starostke a OZ požiadavky na zabezpečenie činnosti OP
b) predkladá návrh príjmov i výdajov kapitoly OP na ďalší kalendárny rok a návrhy
rozpočtových opatrení
c) zodpovedá za čerpanie výdajov OP podľa schváleného plánu
d) zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov OP
e) podáva starostke návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov a
zamestnancov OP
f) zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov
g) predkladá starostke návrhy na realizáciu kriminálno-prevenčných programov na
eliminovanie určitého druhu kriminality na území obce, prideľuje alebo ukladá špecifické
povinnosti alebo zodpovednosti podriadeným
h) je autoritou pre disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku (DP) OP
i) podľa potreby vykonáva alebo vedie vyšetrovanie v súlade s DP OP
j) zúčastňuje sa porád OP, vedie ich, vysvetľuje zámery v danej situácii, získava informácie
a poznatky

k) informuje sa o problematike OP v iných obciach, mestách cez masmédiá a spoločné
stretnutia,
l) zúčastňuje sa zasadnutí OZ, ktorému predkladá Správu o činnosti OP polročne
m) spolupracuje s riaditeľmi iných bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území obce
n) vystupuje a koná v mene OP voči orgánom PZ SR, prokuratúry, štátnym orgánom, orgánom
obce a organizáciám, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom, je obec
o) má všetky právomoci a oprávnenia ako ostatní členovia OP.
Zástupca náčelníka OP
Zástupca náčelníka OP je menovaný náčelníkom OP.
V prípade neprítomnosti náčelníka OP ho zastupuje v rozsahu úloh určených náčelníkom OP.
Za svoju činnosť zodpovedá náčelníkovi.
Hlavné úlohy:
a) kontroluje výkonných policajtov
b) je v styku s podriadenými, kontroluje ich policajný výkon, informuje ich o mimoriadnych
pokynoch náčelníka o pridelených úlohách a iných činnostiach,
c) najmenej jedenkrát štvrťročne hodnotí členov OP a ich hodnotenie predkladá náčelníkovi
d) kontroluje služobné záznamy
e) sleduje aktivity policajtov vo výkone služby a kontroluje kvalitu ich písomných správ
f) dáva návrhy v oblasti disciplinárnej právomoci náčelníka
g) zabezpečuje pravidelný výkon cvičných strelieb
h) má všetky právomoci a oprávnenia ako ostatní členovia OP
i) plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka.
Policajt
Policajtom je príslušník OP po ukončení skúšobnej doby, preukázaní odbornej spôsobilosti a
zložení sľubu.
Hlavné úlohy:
1.) plní úlohy stanovené v § 3 zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p.:
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných
osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku obce,
majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo
pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov (pulty centralizovanej ochrany, kamerový systém a pod.)
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miest
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia OZ a rozhodnutia starostky obce
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným
predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané
neuposlúchnutím pokynu v zmysle § 3 ods.1 písmeno f zákona č.564/1991 Zb. o obecnej
polícii v platnom znení.
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Orgány obce môžu vymedziť OP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
2.) V zmysle ustanovení § 7 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p. je pri plnení úloh
povinný najmä:
a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť
pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostky
b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v
súvislosti s činnosťou polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a
slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom
c) zakročiť podľa svojich možností a schopností a v medziach tohoto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia,
ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok alebo
iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok
d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť,
ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby
e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo
prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto
činu
f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach
g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú
výkon jeho činnosti.
3.) V zmysle ustanovení zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p. je pri plnení úloh
oprávnený:
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného
protiprávneho konania
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh
c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a
ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru PZ, ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar
OP za účelom podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov
d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec,
ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takúto vec odobrať, odobratú vec
alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru PZ spolu so zadržanou osobou
e) prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich
nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh OP, obce a orgánov
činných v trestnom konaní,
f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods.1
písm.f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
g) požadovať preukázanie totožnosti (za podmienok ustanovených v § 9)
h) požadovať vysvetlenie (za podmienok ustanovených v § 10)
i) otvoriť byt (za podmienok ustanovených v § 11)
j) odňať vec (za podmienok ustanovených v § 12)
k) použiť donucovacie prostriedky (za podmienok ustanovených v § 13 odsek2, odsek 3)
l) použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (za podmienok
ustanovených v § 16a)
4.) Policajt okrem úloh a povinností uvedených v zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p.:
a) neodkladne hlási všetky zmeny pohybu, zistené skutočnosti, začiatok, priebeh a ukončenie
riešených prípadov, použitie donucovacích prostriedkov náčelníkovi

b) prejednáva v blokovom konaní a objasňuje priestupky proti verejnému poriadku.
c) vyvíja ďalšie aktivity a predkladá návrhy na účinnejšiu ochranu verejného poriadku a
ochranu osôb a majetku
d) pokuty vybrané počas služby bezodkladne odovzdáva náčelníkovi OP alebo ním
poverenej osobe
e) sústavne si zvyšuje odbornú úroveň a fyzickú pripravenosť
f) plní aj iné úlohy podľa pokynu náčelníka, zástupcu náčelníka.
Čl. 8
Prijímanie príslušníkov obecnej polície
1. Počet príslušníkov OP stanovuje OZ podľa potrieb obce.
2. Príslušníci OP sú prijímaní na základe výberového konania.
3. Predpokladmi pre zaradenie do výberového konania sú:
a) vek najmenej 21 rokov
b) fyzická spôsobilosť
c) duševná spôsobilosť
d) morálna bezúhonnosť
e) ukončené úplné stredné vzdelanie.
4. Výberové konanie uskutočňuje komisia menovaná starostkou obce.
Čl. 9
Vybavenie príslušníkov obecnej polície
1. Súčasťou výstroje a výzbroje každého príslušníka OP je okrem policajnej rovnošaty:
a) prenosná rádiostanica (mobilný telefón)
b) baterka
c) obušok (tonfa)
d) putá
e) záznamník a pero
f) gumené rukavice
g) resuscitačné rúško
h) pokutové bloky
2. Príslušníci OP vykonávajúci zásahovú činnosť na základe určenia veliteľa majú okrem
základného vybavenia pridelené:
a) fotoaparát
b) hasiaci prístroj
c) lekárničku
d) technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
3. Podľa potreby môžu byť OP pridelené aj ďalšie technické prostriedky.
Čl. 10

Výstroj, výzbroj a technické prostriedky obecnej polície
1. Údržbu, drobné opravy a čistenie súčastí výstroje a výzbroje vykonáva každý príslušník OP
na vlastné náklady.
2. Poškodenie výstroje alebo výzbroje z nedbanlivosti je riešené opravou alebo náhradou na
náklady príslušníka OP.
3. Strata alebo poškodenie identifikačnej karty, alebo služobného odznaku OP bude
prešetrené a riešené i v prípadnom disciplinárnom konaní.
4. Rovnošata príslušníkov OP je majetkom obce.
5. Po uplynutí doby opotrebenia sa rovnošata a súčasti výstroje stávajú majetkom príslušníka
OP po odstránení a odovzdaní označenia príslušnosti k OP Liptovská Porúbka.
6. Súčasti výzbroje po uplynutí doby opotrebenia je možné odpredať po predchádzajúcom
súhlase starostky obce.
7. Každému príslušníkovi OP je umožnené zakúpiť si súčasti rovnošaty za nákupné ceny, za
ktoré ich nakupuje OP.
8.

Zmenu používania letnej, prechodnej a zimnej rovnošaty stanovuje rozhodnutím náčelník
OP, po konzultácii so starostkou.

9.

Každému príslušníkovi OP, ktorý ukončí pracovný pomer v OP, je umožnené odkúpiť
jednotlivé súčasti výstroje za rovnakých podmienok ako v bode 5, za zostatkovú hodnotu
(hodnota odvodená z nadobúdacej ceny s odpočítaním alikvotnej časti ceny podľa doby
používania).
Čl. 11
Hodnosti OP, insígnie, služobné odznaky a oblečenie

1. Obecná polícia Liptovská Porúbka používa hodnosti a označenia nasledovne:
- náčelník OP
- zástupca náčelníka OP
- veliteľ hliadky
- obecný policajt
2. Dôstojníci majú nosiť na svojich výložkách nasledovné insígnie opísané vo svojej hodnosti:
- náčelník OP – 3 zlaté symboly v tvare písmena V a strieborná hviezda
- zástupca náčelníka – 2 zlaté symboly v tvare písmena V a strieborná hviezda
- obecný policajt – 2 zlaté symboly v tvare písmena V.
3. Ak sú príslušníci OP v uniforme, nosia odznak OP na hrudi nad okrajom ľavého vrecka
kabáta alebo košele.
4. Tenká identifikačná karta veľkosti 85,7 x 54 mm je vydaná každému príslušníkovi na základe
menovania za poriadkového policajta.

5. Identifikačná karta je vo farbách obce Liptovská Porúbka, jasne identifikujúca samosprávu a
OP, obsahuje hodnosť, meno, podpis, vlastnú fotografiu menovaného, dátum narodenia a
podpis autority, ktorá ju vydala (starostka).
6. Nová identifikačná karta je vydávaná každému príslušníkovi pri zmene hodnosti alebo
každých päť rokov podľa toho, čo nastane skôr.
7. Všetkým hodnostiam je vydané puzdro z čiernej kože veľkosti náprsnej tašky, určené na
uchytenie identifikačnej karty a odznaku.
8. Uniformy a doplnky pre všetky hodnosti zahŕňajú nasledujúce položky aj ich materiál,
farbu a štýl nasledovne:
- košeľa – krátky rukáv bledomodrej farby s náramenníkmi tmavomodrej farby
- modrá kravata, clip-on style
- čierny kožený opasok na nohavice
- zimná obuv čiernej farby v úprave schválenej OP
- čiapka k uniforme obecného policajta
- zimná bunda farby tmavomodrej štýle schválenom OP
- poznávacie označenie na výložky
- kovový odznak na čiapku
- služobné a hodnostné insígnie
- odznak na hruď
- putá na ruky a uzatváracie puzdro na putá
- obušok (tonfa)
- puzdro na odznak a identifikačnú kartu
9. Menovanie do hodnosti:
a) každý príslušník OP môže byť menovaný do hodnosti na základe funkčného zadelenia s
prihliadnutím na preukázateľnú odbornú úroveň a osobné hodnotenia
b) do hodnosti OP je menovaný každý príslušník OP po zložení sľubu a podpísaní pracovnej
zmluvy
c) zníženie hodnosti je možné vykonať výlučne v súlade s disciplinárnym konaním v zmysle
DP OP rozhodnutím autority, ktorá vydala menovací dekrét
d) najvyššia dosiahnuteľná hodnosť vzhľadom na funkčné zadelenie príslušníkov OP je
zástupca náčelníka OP
Čl. 12
Policajný výcvik
1. Náčelník môže ustanoviť minimálny výcvik pre príslušníkov OP.
2. Výcvik sa uskutočňuje na základe spracovaného plánu výcviku, ktorý spracováva a za jeho
plnenie zodpovedá náčelník OP.
3. Výcvik sa musí uskutočňovať v súlade s prijatou koncepciou a smerovaním OP
vyplývajúcou z koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce Liptovská Porúbka.

Čl. 13
Dokumentácia mestskej polície
1. Obecná polícia vedie túto základnú dokumentáciu:
a) záznamy zo služby
b) záznamy o pohybe a činnosti príslušníkov OP
c) kniha o pohybe doporučenej pošty doručovanej príslušníkmi OP
d) inventárny zoznam materiálu, základných prostriedkov, ktoré používa OP
e) kniha faktúr a objednávok
f) záznamy o odvádzaní finančných prostriedkov z blokových pokút
2. Podľa potreby sa vedú aj iné záznamy a dokumentácie na základe nariadenia náčelníka OP.
Čl. 14
Pracovná doba
1. Do pracovnej doby príslušníkov OP sa započítava okrem času priameho výkonu
zamestnania taktiež:
a) čas strávený odborným a fyzickým zdokonaľovaním organizovaným OP na základe
rozhodnutia náčelníka OP
b) čas strávený svedeckou výpoveďou alebo podávaním vysvetlenia na súde, prokuratúre,
oddeleniach PZ SR ak to súvisí s výkonom práce v OP
c) čas strávený na pracovných stretnutiach OP na základe rozhodnutia náčelníka
d) čas strávený zabezpečovaním zvláštnych akcií na základe rozhodnutí náčelníka OP.
2. Náčelník OP môže nariadiť pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek alebo všetkým
príslušníkom OP.
3. Náhrady za práce nadčas sú riešené osobitne v odmeňovacom poriadku OP obce.
Čl. 15
Odmeňovanie príslušníkov obecnej polície
Odmeňovanie príslušníkov OP Liptovská Porúbka sa uskutočňuje v zmysle platných zákonov,
Poriadku odmeňovania obce Liptovská Porúbka.
Čl. 16
Spoločné a záverečné ustanovenie.
1.

Tento štatút bol schválený Uznesením OZ v Liptovskej Porúbke č. 54/2021, zo dňa 15. 06.
2021.

2.

Štatút nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2021.

V Liptovskej Porúbke dňa 15.06.2021

Mgr. Jana Gazdičová, starostka

