ŠTATÚT OBCE
VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ

Obec VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ
ŠTATÚT OBCE
Obecné zastupiteľstvo v obci Vyšná Šebastová, v súlade s ustanovením §11 ods. 4
písm. k) zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje pre územie obce Vyšná Šebastová tento

ŠTATÚT OBCE

PREAMBULA
Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce Vyšná Šebastová,
ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravuje najmä postavenie a pôsobnosť
obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej
samosprávy, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, normotvornú
činnosť obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva a cien obce ako aj vzťah obce k
ostatným subjektom verejnej správy.

ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1
Názov obce
(1)
(2)

Názov obce je „Vyšná Šebastová“.
Názov obce sa uvádza v štátnom (slovenskom) jazyku.

§2
Postavenie obce
(1)

Obec Vyšná Šebastová je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom
Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

(2)

Obec Vyšná Šebastová je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Vyšná Šebastová
zároveň hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec Vyšná Šebastová môže nakladať aj s
majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie splnomocnená
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodou.

(3)

Základným poslaním obce Vyšná Šebastová pri výkone samosprávy je starostlivosť o
všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosť o potreby svojich obyvateľov.
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(4)

Obec Vyšná Šebastová má vlastné symboly.

(5)

Obec Vyšná Šebastová sa združuje s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu.

(6)

Úradné tabule obce sú umiestnené vo Vyšnej Šebastovej pred obecným úradom
a v miestnej časti Severná na oplotení pred kostolom. Sú verejné prístupné.

§3
Územie obce
(1)

Územie obce Vyšná Šebastová je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.

(2)

Obec Vyšná Šebastová určuje a mení všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných
verejných priestranstiev s prihliadnutím na históriu obce.

ČASŤ DRUHÁ
OBYVATELIA
§4
(1)

Obyvateľom obce Vyšná Šebastová je osoba, ktorá má na území obce Vyšná Šebastová
trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitný právny
predpis.1

(2)

V rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov má na samospráve obce Vyšná
Šebastová právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území obce Vyšná Šebastová nehnuteľný majetok alebo v obci Vyšná Šebastová
platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci Vyšná Šebastová prihlásený na prechodný pobyt.

§5
Práva a povinnosti obyvateľov
(1)

Obyvateľ obce Vyšná Šebastová sa zúčastňuje na samospráve obce výkonom svojich práv
a povinností v zmysle § 3 z.č. 369/1990 Zb.

(2)

Obec Vyšná Šebastová poskytuje nevyhnutnú pomoc obyvateľovi obce v zmysle § 3 ods.
4, zákona č. 369/1990 Zb.

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
1
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ČASŤ TRETIA
OBEC
HLAVA I.
SAMOSPRÁVA OBCE

§6
(1)

Obec Vyšná Šebastová samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so
správou obce a jej majetku, v zmysle § 4 zákona č. 369/1990 Zb.

(2)

Samosprávu obce Vyšná Šebastová vykonávajú obyvatelia obce Vyšná Šebastová
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

1. ODDIEL
ORGÁNY OBCE
§7
Základné ustanovenia
Orgánmi obce sú:
a. obecné zastupiteľstvo
b. starosta obce

§8
Obecné zastupiteľstvo
(1)

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Vyšná Šebastová zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Vyšná Šebastová na štyri roky. Volebné
pravidlá do orgánov územnej samosprávy upravuje osobitný všeobecne záväzný právny
predpis. 2

(2)

Počet poslancov na celé volebné obdobie v obci Vyšná Šebastová určuje obecné
zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb.

(3)

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené vykonávať úkony v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

(4)

Obecné zastupiteľstvo sa schádza v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. Podrobnosti a
pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová.
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2

zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§9
Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:
a) obecná rada
b) komisie

§10
Obecná rada
(1)

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 14 zákona č. 369/1990 Zb., môže zriadiť obecnú radu.
§11
Komisie obecného zastupiteľstva

(1)

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová môže zriadiť v zmysle § 15 zákona č.
369/1990 Zb., stále alebo dočasné komisie.

§12
Poslanci obce
(1)

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Výkon
práva poslanca obecného zastupiteľstva sa riadi v zmysle § 25, 26 zákona o č. 369/1990
Zb.

§13
Starosta obce
(1)

3

Starosta obce3 je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce (štatutárom
obce). Výkon práva starostu obce sa riadi § 13, 13a zákona č. 369/1990 Zb.

§13 zákona o obecnom zriadení

5

Obec VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ
ŠTATÚT OBCE

§14
Zástupca starostu
(1)

Starostu zastupuje4 zástupca starostu. Výkon práva zástupcu starostu sa riadi § 13b zákona
č. 369/1990 Zb.

§15
Obecný úrad
(1)

Obecný úrad5 zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2)

Obecný úrad najmä zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce, zabezpečuje odborné podklady
a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií, vypracúva
písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3)

Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

(4)

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
Organizačný poriadok obecného úradu obce Vyšná Šebastová.

(5)

V zmysle § 17 zákona č. 369/1990 môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

§16
Hlavný kontrolór obce
(1)

Hlavného kontrolóra obce6 volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

(2)

Výkon práva hlavného kontrolóra obce sa riadi podľa § 18,18a,18b,18c,18d,18e,18f,18g
zákona č. 369/1990 Zb.

§13b zákona o obecnom zriadení
§16 zákona o obecnom zriadení
6
§18 a nasledujúce zákona o obecnom zriadení
4
5
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2. ODDIEL
MIESTNE REFERENDUM
§17
(1)

Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum7, v zmysle § 11a zákona č. 369/1990
Zb.

3. ODDIEL
ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE
§18
(1)

Na prerokovanie vecí územnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta
obce zvolať zhromaždenie obyvateľov8 obce alebo jej časti.

HLAVA II.
VZŤAH ŠTÁTU A OBCE
§19
(1)

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy9, ak je ich plnenie týmto
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

§11a zákona o obecnom zriadení
§11b zákona o obecnom zriadení
9
§5 zákona o obecnom zriadení
7
8
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HLAVA III.
HOSPODÁRENIE A MAJETOK OBCE
1. ODDIEL
FINANCOVANIE OBCE
§20
(1)

Obec Vyšná Šebastová financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií
zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných
predpisov sú najmä:
a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania,
b) výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky a správne delikty.

(2)

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.

(3)

Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnym krajom a s inými právnickými alebo fyzickými osobami.

2. ODDIEL
MAJETOK OBCE
§21
(1)

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

(2)

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

(3)

Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať.

(4)

Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, podnikateľskú činnosť a výkon
samosprávy obce.
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(5)

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon,10 podrobnosti nakladania
s
majetkom obce sú upravené v Zásadách hospodárenia s majetkom obce, ktoré sú schválené
uznesením obecného zastupiteľstva.

3. ODDIEL
ROZPOČET OBCE A ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
§22
(1)

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka.

(2)

Rozpočet aj záverečný účet sú pred ich schválením zverejnené, aby sa k nim mohli
obyvatelia obce vyjadriť.

(3)

Rozpočet aj záverečný účet schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.

(4)

Tvorbu rozpočtu obce, jeho obsah aj pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie
mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania, vzťahy k štátnemu rozpočtu
a k rozpočtu samosprávneho kraja upravuje osobitný zákon.11 Podrobnosti obec upravuje v
Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce, ktoré sú schválené uznesením
obecného zastupiteľstva.

(5)

Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.12 Podrobnosti pravidiel účtovania obec
upravuje v interných predpisoch obce o vedení účtovníctva.

4. ODDIEL
POKUTY UKLADANÉ OBCOU
§23
(1)

Obec uloží pokutu za správne delikty13 podľa stanovení zákona o obecnom zriadení do
výšky 6 638 eur.

(2)

Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.

zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
12
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
13
§27b zákona o obecnom zriadení
10
11
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HLAVA IV.
NORMOTVORNÁ ČINNOSŤ OBCE
§24
(1)

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia.14
Takéto všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila
súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom.

(2)

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať všeobecne záväzné
nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.15 Takéto nariadenie
nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným
zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3)

Prijímanie a zverejňovanie všeobecne záväzných nariadení musí byť v súlade s
ustanoveniami zákona o obecnom zriadení.

(4)

Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému prístupné na obecnom úrade obce a na
webovom sídle obce.

(5)

Na riadenie, organizáciu a zabezpečovanie vnútorných procesov obce vydáva starosta obce
vnútorné predpisy: smernice, zásady a poriadky. Podrobnosti vydávania vnútorných
predpisov upravuje smernica o vydávaní vnútorných predpisov.

HLAVA V.
ORGANIZÁCIE A ÚTVARY ZRIADENÉ OBCOU
§25
Obec Vyšná Šebastová podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení16 zriaďuje:
a) Dobrovoľný hasičský zbor obce,
b) Materskú školu,
c) Školskú jedáleň,
d) Obecnú knižnicu.

§6 odsek 1 zákona o obecnom zriadení
§6 odsek 2 zákona o obecnom zriadení
16
§11 odsek 4 zákona o obecnom zriadení
14
15
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§26
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(1)

Dobrovoľný hasičský zbor obce je výkonným útvarom obecného zastupiteľstva17
zriadeného podľa osobitného zákona.18

(2)

Dobrovoľný hasičský zbor obce nemá právnu subjektivitu.

(3)

Podrobná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru obce je upravená v Štatúte
Dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§27
Materská škola
(1)

Materská škola je zriadená podľa osobitného zákona.19

(2)

Materská škola nemá právnu subjektivitu, je organizačným útvarom Obecného úradu
obce.

(3)

Podrobná organizácia Materskej školy je upravená v Štatúte Materskej školy, ktorý
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§28
Školská jedáleň
(1)

Školská jedáleň je zriadená podľa osobitného zákona.20

(2)

Školská jedáleň je súčasťou Materskej školy.

(3)

Podrobná organizácia Školskej jedálne je upravená v Štatúte Materskej školy, ktorej je
súčasťou.

§29
Obecná knižnica
(1)

Obecná knižnica je zriadená podľa osobitného zákona.21

§10 odsek 2 zákona o obecnom zriadení
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
19
zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
20
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21
zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o
galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení neskorších
predpisov
17
18
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(2)

Obecná knižnica nemá právnu subjektivitu, je organizačnou zložkou Obecného úradu
obce.

(3)

Podrobná organizácia Obecnej knižnice je upravená v Štatúte Obecnej knižnice, ktorý
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

HLAVA VI.
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE,
CENY A ODMENY OBCE, KRONIKA OBCE
1.ODDIEL
SYMBOLY OBCE
§30
(1)

Obecnými symbolmi sú:
a) erb obce Vyšná Šebastová,
b) vlajka obce Vyšná Šebastová.

(2)

Obec Vyšná Šebastová používa obecné symboly pri výkone samosprávy.

(3)

Podrobnosti o používaní obecných symbolov upravujú Zásady používania obecných
symbolov schválené obecným zastupiteľstvom.

§31
Erb obce
(1)

Erb obce Vyšná Šebastová tvorí v modrom štíte na zelenej vyššej trávnatej pažiti stojaca
strieborná labuť v zlatej zbroji, vpravo od nej stojace obrátené rovnako sfarbené mláďa;
vľavo od nej z pažite vyrastajúca zelená listnatá vetvička.

(2)

Erb obce je registrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou
V-106/98.

(3)

Vyobrazenie erbu obce Vyšná Šebastová tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

§32
Vlajka obce
(1)

Vlajka obce Vyšná Šebastová má pomer strán 2:3, je rozdelená pozdĺžnymi piatimi
pruhmi, ukončená je 3 cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
12
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Farebnosť je odvodená od erbu obce. Poradie farieb: 2/5 modrá, 1/10 biela, 1/10 žltá, 2/5
zelená.
(2)

Vyobrazenie vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

2. ODDIEL
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE, CENY A ODMENY OBCE
§33
(1)

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová môže udeliť:
a) Čestné občianstvo obce Vyšná Šebastová,
b) Cena obce Vyšná Šebastová.

(2)

Starosta obce Vyšná Šebastová môže udeliť:
a) Cenu starostu obce Vyšná Šebastová,
b) Pamätný list obce Vyšná Šebastová.

(3)

Podrobné podmienky udeľovania čestného občianstva, cien a odmien obce schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.

3. ODDIEL
KRONIKA OBCE
§34

22

(1)

Kronika obce22 Vyšná Šebastová sa vedie v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku
národnostnej menšiny.

(2)

Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje
a odvoláva starosta.

(3)

Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po vyjadrení
príslušnej komisie.

(4)

Podrobné podmienky spracovania kroniky upravujú Zásady vedenia kroniky, ktoré
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§4 odsek 3 zákona o obecnom zriadení
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HLAVA VII.
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
§35
(1)

Obec Vyšná Šebastová poskytne obyvateľovi obce Vyšná Šebastová nevyhnutnú okamžitú
pomoc23 v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou
udalosťou, najmä mu zabezpečí prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2)

Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne alebo
iného nebezpečenstva miestneho významu podľa osobitného predpisu.24

HLAVA VIII.
SPOLUPRÁCA OBCE A ZDRUŽOVANIE OBCE
§36
(1)

Obec Vyšná Šebastová spolupracuje25 s ďalšími obcami na základe zmluvy uzavretej na
účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo uskutočňovania konkrétnych činností.

(2)

Obec Vyšná Šebastová sa združuje s inými obcami a ďalšími subjektmi na základe zmluvy
o zriadení združenia miest alebo obcí.26

(3)

Na platnosť zmluvy podľa ustanovení odsekov 1 a 2 je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov obce.

(4)

Spolupráca s inými obcami alebo mestami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej
výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.

§37
(1)

Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami
pôsobiacimi na území obce. Orgány samosprávy obce podporujú podnikateľskú a inú
činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja obce a v súlade
s
územným plánom obce a schválenými koncepciami obce.

§3 odsek 4 zákona o obecnom zriadení
napríklad zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010
Z. z. o ochrane pred povodňami
25
§§ 20, 20a zákona o obecnom zriadení
26
§20b zákona o obecnom zriadení
23
24
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(2)

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s
občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami a inými právnickými
alebo fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

(3)

Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami
alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie.27 V súlade so zákonom
o obecnom zriadení má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných
celkov alebo územných orgánov.

§38
Obec Vyšná Šebastová je jedným z účastníkov zmluvy o zriadení Spoločného obecného
úradu so sídlom v meste Prešov.

ČASŤ ŠTVRTÁ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§39

27

(1)

Štatút obce Vyšná Šebastová je základný interno normatívny akt obce Vyšná Šebastová.

(2)

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v obci Vyšná Šebastová
3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)

Štatút obce Vyšná Šebastová bol schválený Obecným zastupiteľstvom v obci Vyšná
Šebastová dňa 29.1. 2019 uznesením č. 5/2/2019.

(4)

Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Vyšná Šebastová sa ruší Štatút obce Vyšná Šebastová
účinný od 10. 10. 2018 a to vrátane všetkých jeho dodatkov, zmien a doplnení.

(5)

Štatút obce Vyšná Šebastová nadobúda účinnosť dňom 1.2. 2019.

§21 zákona o obecnom zriadení
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Príloha 1: erb obce
Príloha 2: vlajka obce

Príloha 1 Erb obce

Príloha 2 Vlajka obce
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