Obec Obyce na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým s upravujú niektoré
podmienky držania psov, zák. NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov, zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí a vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 o chove spoločenských zvierat, divokých
zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 1/2007
o chove, držaní a ochrane psov a území obce Obyce
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Obyce (ďalej len nariadenie) je
upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri chove, držaní a ochrane psov na
území Obce Obyce.
2. Toto nariadenie je záväzné v kat. území Obce Obyce pre všetkých chovateľov psov obce
Obyce, prechodne sa zdržujúce osoby, fyzické a právnické osoby, úrady a ostatné inštitúcie so
sídlom alebo pôsobnosťou v obci Obyce.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia :
1. zvláštnym psom je pes :
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona (zákon NR SR
č. 379/1997 Zb. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností
v znení neskorších predpisov),
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany (zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov),
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku,
2. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
(§13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona NR SR č. 248/1994 Z. z.),
3. trpasličími a mini plemenami psov sú : Mops /mopslík/, Bišónik, Levík, Čínsky chocholatý,
Tibetský teriér, Lhas apso, Shi tzu, Japan Chin, Pekinský palácový pinč, Tibetský španiel,
Čivava, Gavalier španiel, Papilon, Pudel,
4. voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,
ktorá ho vedie.

Článok 3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len evidencii). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote
do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v
danom roku prevažne nachádza.
2. V obci Obyce vedie evidenciu psov Obecný úrad v Obyciach.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľ psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človek bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
4. Každý držiteľ psa je povinný do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto nariadenia
vyplniť Priznanie za psa, ktoré je prílohou č. l nariadenia. Toto priznanie je podkladom jednak
pre evidenciu psov, ako i pre vyrubenie miestneho poplatku za psa podľa Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Obyce o miestnych poplatkoch. Príslušný zamestnanec obecného
úradu vedie evidenciu psov.
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaj oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
6. Obecný úrad v Obyciach vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku
psa (ďalej len známka). Na známke s uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.
7. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do l4 dní odvtedy,
čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil Obecnému úradu v Obyciach. Obecný úrad
v Obyciach vydá držiteľovi psa známku za poplatok vo výške skutočných nákladov, ktoré
obec vynaloží na jej nákup. Za vydanie prvej známky je poplatok 0,- Sk .
Článok 4
Umiestnenie psa
1. Psa možno pri chove trvalo umiestniť iba v chovnom priestore alebo v zariadení určenom
na chov, ktoré
a) mu umožňuje vykonávať biologické a etologické potreby primerané jeho druhu, veku a
zdravotnému stavu,
b) spĺňa zoohygienické a hygienické požiadavky,
c) umožňuje jeho dennú kontrolu,
d) zabraňuje jeho úteku.
2. Ak je pes trvalo umiestnený vonku, má mať priestor na spánok a odpočinok a priestor,
ktorý ho chráni pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi, najmä pred dažďom, mrazom a
priamym slnečným žiarením.
3. Psa nemožno chovať potme alebo bez stáleho priameho prístupu čerstvého vzduchu.
4. Psa nemožno ponechať samého v osobnom aute alebo v kabíne nákladného auta, ktoré je na
priamom slnečnom žiarení alebo na mraze a nemá zabezpečené priame vetranie.

5. Psa nemožno ponechať v uzavretom chovnom priestore bez možnosti močenia a kalenia
dlhšie ako dvanásť hodín denne.
6. Stav chovného priestoru a stav zariadenia na chov treba kontrolovať denne a zistené
nedostatky neodkladne odstrániť.
Článok 5
Chov a držanie psa
1. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný pri chove alebo držaní psa zabezpečiť jeho ochranu a
pohodu, ktorou s rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým
individuálnym psom, ktorý s ohľadom na druh psa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a
domestikácie zaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby,
dostatočnú voľnosť pohybu a sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy
správania sa.
2. Pes starší ako šesť mesiacov sa označuje trvalo čipom alebo tetovaním, alebo počas
vodenia mimo chovateľského priestoru známkou umiestnenou na obojku (podľa článku 3).
3. Psa nemožno
a) chovať v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám,
najmä v pivnici, na povale, na balkóne, v garáži a pod., ani v zariadení na chov iného
spoločenského zvieraťa (napr. v klietke),
b) nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na mieste, kde je voľný pohyb
psov zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku,
c) podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem služobných psov
počas výcviku alebo služobného zákroku,
d) používať na psie zápasy, ani na prípravu na ne,
e) uviazať ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve (napr. pred
obchodom).
4. Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé
najmenej tri metre a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb najmenej
dva metre na každú stranu. Iný spôsob uviazania psa je možný len v nevyhnutnom prípade,
najviac na osem hodín, a to za predpokladu, že pes má vodidlo najmenej dva a pol metra dlhé
s dvomi otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi jeho skrátenie.
5. Suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa a šteňa mladšie ako šesť
mesiacov nemožno dlhodobo uväzovať.
6. Zakazuje s týranie psov, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a
schváleného pokusného dôvodu, ktorým sa
a) spôsobí psovi trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
b) spôsobí psovi trvalé alebo dlhodobé prerušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem
sterilizácie samíc a kastrácie samcov,
c) spôsobí psovi trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
d) prekračujú biologické schopnosti psa alebo sa spôsobuje neprimeraná bolesť, poranenie
alebo utrpenie,
e) obmedzuje výživa a napájanie psa, čo poškodzuje jeho zdravotný stav,
f) spôsobí psovi zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne chorý, slabý, alebo
vyčerpaný pes, pre ktorého je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpení, vydá
na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
g) spôsobí psovi bolesť alebo trpenie tým, že sa použije ako živá návnada.
7. Ďalej sa zakazuje
a) opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho,
b) usmrtiť psa bez primeraného dôvodu.

8. Primeraným dôvodom na usmrtenie psa je
a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b) bezbolestné usmrtenie psa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo
rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou
bolesťou alebo utrpením, bezbolestné usmrtenie psa po predchádzajúcom zbavení vedomia
môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia v naliehavých prípadoch, ak
nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára.
9. Vlastník alebo držiteľ psa jej povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a
neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.
10. Pri chove psov treba dodržiavať pravidlá chovateľstva a viesť chovateľské záznamy.
11. Chovných psov možno použiť na verejné predstavenia, výstavy, súťaže, alebo iný
obdobný účel, ak sú splnené podmienky na usporiadanie závodu.
12. Pri chove psa, ktorý je chráneným druhom, je potrebná evidencia a súhlas príslušného
orgánu.
13. Pri chove psa je majiteľ povinný nahlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi uhynutie
zvieraťa a so zvieraťom naložiť podľa pokynov.
14. Nie je dovolené dávať uhynuté zvieratá do odpadových nádob, kontajnerov, alebo
zakopávať ich na verejných priestranstvách.
15. Chovateľ alebo majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich
občanov. Na plot, na bránu, resp. na iné viditeľné miesto umiestniť tabuľku „Pozor pes!“
Článok 6
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a
zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Psa možno vodiť na verejné priestranstvá a na miesta, na ktorých je voľný pohyb psov
zakázaný, len na vôdzke.
4. Vôdzku, na ktorej je pes vodený mimo chovného priestoru alebo mimo zariadenia určeného
na chov, možno uviazať len na obojok. Nemožno ho uviazať na tŕňový obojok alebo ani na
elektronický obojok. Na sťahujúci obojok ho možno uviazať, ak ide o služobného psa počas
služobného zákroku.
5. Psa nemožno vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa
počas služobného zákroku a vodiaceho psa.
6. Psa nemožno vodiť bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde s pohybujú
alebo zhlukujú ľudia, okrem vodiaceho psa, a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol
ohroziť zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia (napr. bez
náhubku).
7. Psa nemožno nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na mieste, kde je
voľný pohyb psov zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku.
8. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
9. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe,

ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je
povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človek bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je
pes evidovaný.
10. Pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou
alebo čipom.
Článok 7
Voľný pohyb psa v obci Obyce
1. Voľný pohyb psa v obci Obyce je povolený na pozemku chovateľa (držiteľa), pokiaľ je
bezpečne ohradený tak, aby bolo zabránené unikaniu.
2. Obec Obyce zakazuje voľný pohyb psa na verejných priestranstvách, všetkých pozemných
komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách.
3. V ostatných častiach obce je voľný pohyb psa povolený, pokiaľ sa nejedná o miesto
uvedené v bode 2., alebo pokiaľ s nejedná o miesto, kde je vstup so psom zakázaný (článok 8)
alebo v ostatných častiach obce, pokiaľ nie je konkrétne miesto označené tabuľkou „Vstup so
psom zakázaný“, „Voľný pohyb psov zakázaný“, alebo logom s týmto významom.
4. Na verejných priestranstvách, ulice, cesty, parky, na dvoroch viacbytových budov a na ich
chodbách, možno psov vodiť iba na vôdzke a musia mať nasadený náhubok (okrem psov
trpasličích a mini plemien).
Článok 8
Zákaz vstupu so psom v obci Obyce
l. Obec Obyce zakazuje vstup so psom
a) do budovy obecného úradu, zdravotného strediska, základnej školy, materskej školy,
školskej jedálne, telocvične, na cintorín, na ihrisko v areáli základnej školy a materskej školy.
b) do kostola a areálu farského úradu, do ostatných úradných budov, obchodov, reštaurácii,
výrobných podnikov, okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník,
správca alebo užívateľ nerozhodol inak.
2. Vlastník, užívateľ alebo správca je povinný do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia označiť objekty príslušným piktogramom so zákazom vstupu.
3. Zakazuje sa vodiť psov bez vôdzky do areálov slúžiacich na kultúrno – spoločenské
a športové aktivity.
Článok 9
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvá výkalmi, je ten kto psa vedie povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do zberných odpadových nádob.
Článok 10
Cvičenie a odchyt psov
1. Cvičenie psov je možné uskutočňovať iba na pozemku chovateľa (držiteľa).
2. Výskyt túlavých psov je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade v Obyciach.
3. Voľne sa pohybujúce psy (bez dozoru spôsobilej osoby) budú odchytené, na základe
objednávky obce, firmou s príslušným oprávnením, na náklady držiteľa.

Článok 11
Priestupky a pokuty vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov
1. Priestupku s dopustí držiteľ psa
a) ak neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 6,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku s dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak s nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Z priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500,- Sk
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5.000,- Sk
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty s prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút s vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7. Výnos pokút je príjmom obce.
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, ktorý psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
Článok 12
Priestupky a pokuty vyplývajúce zo zákona č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat
1. Priestupku na úseku ochrany zvierat s dopustí ten, kto
a) bez primeraného dôvodu usmrtí psa,
b) usmrtí psa iným spôsobom, ako je ustanovený v zákone č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat,
c) spôsobí psovi bezdôvodne utrpenie, bolesť, alebo poranenie,
d) ak chovateľ opustí psa s úmyslom zbaviť sa ho,
e) štve psov proti sebe,
f) podá psovi bez súhlasu veterinárneho lekára liečivé alebo podobné prípravky okrem tých,
ktoré sú voľne v predaji, ak nejde o schválené pokusy,
g) podá psovi nedovolené povzbudzujúce látky (doping) s cieľom zmeniť jeho výkon,
h) prepravuje chorého, zraneného alebo gravidného psa, u ktorého by mohol nastať pôrod
počas prepravy, alebo psa mladšieho ako dva dni okrem prípadov veterinárneho ošetrenia
alebo naliehavého usmrtenia,
i) chová nebezpečného psa v neregistrovanom zariadení,
j) chová psov na účely rozmnožovania alebo na obchod s nimi bez predchádzajúceho
oznámenia orgánom ochrany zvierat alebo bez spôsobilosti na túto činnosť,
k) cvičí psov na účely predaja alebo súťaže bez spôsobilosti na túto činnosť,
l) použije psa na účely predaja alebo súťaže bez spôsobilosti na túto činnosť,
m) použije psa ako cenu v anonymných súťažiach,

n) neoznámi prichýlenie túlavého psa najneskôr do troch dní orgánu ochrany zvierat,
o) predá alebo daruje psa osobe mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodič alebo zákonného
zástupcu,
p) poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
2. Za priestupok podľa odseku 1 možno okresnou veterinárnou správou uložiť pokutu do
10.000,- Sk.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obecný úrad v Obyciach
prostredníctvom povereného zamestnanca a kontrolóra obce.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o chove, držaní a ochrane psov na území
Obce Obyce bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Obyciach dňa 30. marca
2007 uznesením č. 4/2007 a nadobúda účinnosť dňa 17. apríla 2007.

Helena Filipčíková, v. r.
starostka obce

Obec Obyce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, zákona č. 488/2002
Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 o chove spoločenských zvierat, divokých
zvierat a o ochrane pokusných zvierat v y d á v a

DODATOK Č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č. 1/2007
o chove, držaní a ochrane psov na území obce Obyce z 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa na svojom 27. zasadnutí uznieslo na týchto
zmenách a doplnkoch vo Všeobecne záväznom nariadení obce Obyce č. 1/2007 o chove,
držaní a ochrane psov na území obce Obyce (ďalej len „VZN č. 1/2007“) :
(1) V Článku 11 – Priestupky a pokuty vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov – v odseku 3, písmeno a) – sa slová „500,Sk“ nahrádzajú slovami „15 eur“.
(2) V Článku 11 – Priestupky a pokuty vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov – v odseku 3, písmeno b) – sa slová
„5.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „160 eur“.
(3) V Článku 12 – Priestupky a pokuty vyplývajúce zo zákona č. 115/1995 Z. z.
o ochrane zvierat – v odseku 2 – sa slová „10.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.
Ostatné ustanovenia vo VZN č. 1/2007 zostávajú nezmenené.
Na vydaní dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 sa Obecné zastupiteľstvo v Obyciach
uznieslo dňa 15. 12. 2008 uznesením č. 27/2008.
Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1. januára 2009.

Helena Filipčíková, v. r.
starostka obce
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