
Mgr.Vladimíra Hermanovská, starostka obce Nižný Krucov

Pre HK obce, poslancov OZ a obcanov Nižného Krucova, dna 23.09.2015

VEC: Vyjadrenie starostky obce k správe o kontrole c.1/2015 HK obce Bartolomeja Marcincina

Najprv by som chcela informovat obcanov našej obce, že poslanci OZ od zaciatku svojho

zvolenia do funkcií poslancov OZ napádali a doslova dotlacili našu kontrolórku obce pani

Margitu Orlíkovú k stavu, aby sa nakoniec sama vzdala funkcie, pretože úmysel poslancov OZ

v Nižnom Krucove bol od zaciatku jednoznacný a to zbavit sa jej a zvolit si takého kontrolóra

obce, ktorý by bol na ich strane a doslova robil to, co 4 poslanci OZ diktujú. Zámer poslancov sa

aj podaril a po ich arogantných poznámkach a tvrdeniach, že kontrolórka obce porušuje zákon

a neovláda zákon (aj ked podotýkam,že v tejto oblasti mala HK obce 20 rocnú prax a pôsobila

ako kontrolórka v 3 obciach), sa kontrolórka našej obce pani Margita Orlíková vzdala funkcie a

to po udalostiach, ktoré na OZ v Nižnom Krucove zažila s poslancami OZ.Pani kontrolórka

tvrdí, že pocas svojej 20 rocnej praxe vo funkcii HK viacerých obcí takéto jednanie a postoj

poslancov OZ a arogantné správanie zo strany 4 poslancov OZ ešte nezažila.Tvrdí tiež,že

poslanci OZ sa ohradzujú zákonmi,ale ani jeden z nich 'Zákonyneovláda a vysvetluje si zákon po

svojom,proste ako komu pasuje.Pani kontrolórka tiež zdôraznila, že poslanci OZ jej úmyselne

zadávali úlohy,ktoré sú pre právnika a ona za mzdu,ktorú v našej obci mala t.j. 48 Eur v hrubom-

právnika oslovovat nebude a ona sama nieje vyštudovaný právnik. A preto nastala v našej obci

situácia, že sme museli vypísat nové volby HK obce.Prihlásili sa nám viacerí vzdelaní kandidáti,

ktorí v tomto obore majú prax a dlhorocné skúsenosti : Ing.Mária Tužáková, RNDr.Pavol

Kanuch, Ing.Ladislav Kalafa a náš obcan Bartolomej Marcincin.Poslanci OZ v Nižnom Krucove

si zvolili za HK obce Nižný Krucov pána Bartolomeja Marcincina.Úmysel poslancov OZ sa aj

naplnil a poslanci OZ si do funkcie HK obce zvolili cloveka z našej obce, ktorý nemá

ekonomické vzdelanie,nemá VŠ,nemá žiadnu prax v tomto obore,nemá certifikát na vykonávanie

cinnosti HK obce a nemá ani žiaden kurz alebo odbornú spôsobilost na to,aby takúto dôležitú

a nezávišlú funkciu HK mohol vykonávat. Možno si na to odpoviete otázkou,ved zákon

neukladá tieto povinnosti?A ja Vám odpovedám,že zákon nie,ale poslanci OZ mohli tieto

povinnosti uložit pri vypísaní volby HK.Jediný poslanec OZ Ján Hermanovský trval na tom,aby

bola vypísaná volba HK s podmienkou,aby mal HK našej obce ekonomické stredoškolské

vzdelanie alebo aspon ,aby mal HK našej obce prax v kontrolnej cinnosti,no bohužial ho ostatní

poslanci prehlasovali a tým aj uzemnili.Poslanci OZ si schválili podmienky na volbu HK
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také,aby im pasovali na dopredu zvoleného kandidáta- t.j.bez ekonomického vzdelania, bez VŠ,

bez praxe alebo akejkolvek odbornosti.

Po týchto udalostiach, po zvolení si poslancami OZ do funkcie HK obce Bartolomeja Marcincina

sa naša obec Nižný Krucov uberá asi takýmto smerom:

Zasadnutia OZ v Nižnom Krucove sa na návrh poslanca Pavela Gedora konajú každý mesiac (aj

ked pán poslanec sa zúcastnuje len obcas-skoro vôbec).Tu chcem zdôraznit,že poslanec,ktorý

tieto zastupitelstva sám navrhol sa na týchto zasadnutiach OZ niekolko mesiacov ani

nezúcastnuje a ani sa starostke doteraz neospravedlnil za svoju neúcast na OZ tak,ako to ukladá

rokovací poriadok.Odkedy si poslanci zvolili za HK obce B.Marcincina, tak OZ vyzerajú asi

tak,že co po.vieHK obce,tak to platí,poslanci HK obce pocúvajú na slovo a nemajú svoj vlastný

názor,len prikyvujú a doslova prídu s papiermi,kde majú nadiktované,ktorý má kedy co

hovorit.HK obce B.Marcincinje hovorcom poslancv a tí schval'ujú ,co kontrolór obce povie.Pán

HK obce po umožnení do nahliadnutia do interných predpisova do interných dokladov obce,do

úctovníctva a do agendy našej obce, hladá zámienku a podnety na to ,aby mohol s poslancami

OZ napádat starostku obce a to castokrát vo veciach, ktoré HK obce podla zákona ani

neprináležia, nemá na nich urcené kompetencie zákonom.Myslím si,že poslanci OZ zabudli

s pánom HK na jednu dôležitú a podstatnú vec,že som zvolená do funkcie starostky obce od roku

2006 a ako starostka obce som tu 9 rokov,poslanci sú ~ 11 mesiacov a HK obce po zvolení

poslancami OZ 26.6.2015 je tu v pracovnom pomere od 10.7.2015 (s platom 100,- Eur

v hrubom,co je 2x tolko,kolko mala HK doteraz),cím som chcela zdôraznit,že mám dlhorocné

skúsenosti v oblasti samosprávy.

Po 9 rokoch vo funkcii starostky obce za mnou v obci vidno dlhorocnú prácu,ktorá cez financné

prostriedky EÚ,Ministerstiev SR, Úradu vlády SR a sponzorských darov priniesla našej obci

nemalé financie a hodnotný majetok a nám obcanom Nižného Krucova osoh, potreby obcanov a

lepší život.Mojim poslaním a mojou prácou je uspokojovat potreby obcanov, starat sa o obcanov

našej obce a starat sa o obec ako najlepšie viem a dokážem.Mali by ste byt všetci radi,že tak aj

konám a pracujem na projektoch, ktoré budú slúžit pre nás všetkých.Vy poslanci OZ nerobíte

nic,len sa zúcastnuje OZ, na ktorých kritizujete starostku obce.Hladáte chyby vo mne,že všetko

robím zle,že porušujem zákon a podobne.Máme v obci zriadené z poslancov OZ komisie,

ktorých úlohou je zistovat v obci nedostatky a riešit problémy a podnety obcanov a Vy nerobíte

nic.Poslanci OZ nevedia o tom,že sa kosí cintorín,nevedia o tom,že obcania v obci robia cierne

skládky,nevedia o tom,že obcania obce konajú vandalizmus vokolí studnicky, že v obecnej

zastávke sú vybité plechy,že obcania našej obce svojvolne zapínajú osvetlenie na

multifunkcnom ihrisku bez toho,aby niekomu dali vediet, opýtali sa alebo za osvetlenie zaplatili
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aje potreba riešit to,že v case prívalových daždov je potrebné,aby sa vybagrovali a vycistili

obecné kanály,že je potrebné,aby športová komisia urobila brigádu na ihrisku,lebo sa

poroztahovali drôty apod. Záujem o obcanov,to by mal byt prvoradý záujem našich poslancov

a nie napádanie starostky,doslova až drzé osocovanie verejného cinitela,ktoré speje zo strany

poslancov k trestnému cinu.(napr.poslanec Ján Caraba mi nedávno na OZ položil otázku: "Ci

viem,co sú to biele kone?a že on mi žiadny projekt nepodpíše,lebo on nieje môj biely kôn

a tým,žeby mi podpísal nejaký projekt,tak to by bola pre mna bianko zmenka,ktorú mi vraj

doteraz poskytovala naša kontrolórka obce!") Tak, aj takéto úvahy a reci majú naši poslanci OZ.

Poslanci v našej obci sú o všetkom informovaní aj ked tvrdia opak,ved každý mesiac sa

schádzame. na OZ,no aj tak tvrdia,že o nicom nevedia.Tvrdia, že so mnou nieje komunikácia

a hladajú rôzne zámienky ako starostku obce ociernovat. Tvrdia, že porušujem zákon,ale na

svoju obranu len dodávam,že ja zákony ovládam. Mám vyštudovanú VŠ UPJŠ

v Košiciach,odbor verejná správa,kde som študovala zákony verejnej právy, štátnej právy,

samosprávy, zákonník práce, obchodný zákonník, obciansky zákonník, zákon o obecnom

zriadení, zákon o rozpoctových pravidlách, zákon o majetku obce atd.A za dalšie chcem

uviest,že mám aj dlhorocnú prax v samospráve. Poslanci a ani HK obce vysokú školu

nemajú,nemajú žiadnu prax,nemajú ani školenie a už vôbec nie certifikát v obore verejnej správy

alebo v obore kontrolnej cinnosti.Chcem tu len poukázat na to,že hladat negatíva je lahké, ale

preco nikto z vás nevidí pozitíva? Preco vidíte kolko pretelefonujem alebo kolko Eur

precestujem,ked na druhej strane nevidíte alebo nechcete vidiet,co to našej obci prinieslo

a nadalej aj prináša našim obcanom?

Preco sa mám obhajovat a co povedat na svoju obhajobu,ked možno stací len otvorit oci,

poobzerat sa len okolo seba a stací len vidiet? Pozrite si okolie svojej obce, ako sa zmenila za

tých 9 rokov odkedy mi dali obcania našej obce dôveru a potom sa zamyslite,ci konáte správne.

Namiesto toho,aby ste pre obec nieco aj Vy poslanci OZ urobili,tak radšej nevidíte tú

skutocnost,že sme už v našej obci nieco dokázali s predošlými poslancami OZ a nikdy si

nedovolili osocovat starostku alebo nepomáhat obecnému úradu,kde sme samé ženy.V našej

obci je potrebné ešte vela robit, al~ Vy terajší poslanci OZ s HK obce hladáte len plané reci

a nespokojnost.Pozeráte len svoje záujmy.

To som uviedla na ozrejmenie celej situácie na obci a teraz prejdem k jednotlivým bodom, ktoré

uvádza vo svojej správe pán HK obce Nižný Krucov pán Bartolomej Marcincin.

Na úvod chcem povedat,že pán HK našej obce ma zo svojou správou neoboznámil,poslal mi

meil,v ktorom bola jeho správa neúplná,obsahovala len 1 stranu, ale správu rovno predložil pred
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poslancov OZ na zasadnutí OZ,takže som sa nemohla k správe vyjadrit a preto sa vyjadrujem až

teraz.

l.Pán HK obce Bartolomej Marcincin vo svojej správe o kontrole c.1/2015 zo dna 27.8.2015

uvádza, že kontroloval súlad cerpania fin.prostriedkov so schváleným rozpoctom

obce,efektívnost nakladania s prostriedkami obce a efektívnost nakladania s majetkom

obce.Celkové vyjadrenie v správe HK obce speje z môjho pohl'adu k porušeniam zákona so

strany starostky,lebo za všetko je zodpovedná starostka obce.Ja dodávam,že k žiadnemu

porušeniu rozpoctových pravidiel v úctovníctve nedochádza a nedochádza tu ani k porušovaniu

zásad hospodáreniaobce a už vôbec nie k porušovaniuzákona.Všetkybody v správeHK obce

pána Bartolomeja Marcincina som si podrobne prešla aj s právnikom,ktorý mi len potvrdil moje

domienky a vyvrátil správu HK obce Nižný Krucov.Ved co sa týka rozpoctu obceJa ho

pripravujem a predkladám poslancom OZ návrh rozpoctu a poslanci OZ ho schvalujú a pocas

celého roka upravujú v jednotlivých položkách a položky v rozpocte aj presúvajú.Aj tohto roku

sme mali rozpoctové opatrenia v rozpocte,ale poslanci OZ neakceptujú môj predložený návrh,ale

popresúvajú položky v rozpocte ako chcú oni.

2. A už vôbec tu nedochádza k porušovaniu financnej disciplínyJa nepoužívam verejné financie

na súkromné pôžicky ako to uvádza pán HK obce pán Bartolomej Marcincin,co považujem za

nepravdu,klamstvo a verejné osocovanie verejného cinitela. Ide tu o napádanie verejného

cinitela HK obce ako aj o trestný cin osocovanie verejného cinitela. Pán HK obce mal na

mysli,že využívam služobný mobil,ktorý mám schválený OZ minulého obdobia ako aj mesacný

paušál vo výške 66,-Eur ,ktorý mám tiež schválený OZ. Ak sa stane,že prekrocím sumu

telefonovania tých 66,-Eur a nabíjam si aj kredit a tiež využívam aj internet,tak tu chcem

zdôraznit,že to,co pretelefonujem nad 66,-Eur + kredit+ internet si platím sama zo svojho

vrecka.Ked príde fa na OCÚvycíslim celú ciastku,ktorú som pretelefonovala nad schválený limit

t.j.nad 66,Eur + pripocítak nabíjanie kreditu a + pripocítam internet a dám peniaze do pokladne

OcÚ pani Zuzane Marcincinovej-pokladnícke OcÚ,ona odvedie z pokladne peniaze na úcet

a následne potom uhrádzame fa za hlasové a telefónne služby.Aj ked ma právnik upozomil,že ja

v tomto prípade dotujem a sponzorujem obec,lebo je to fa obce a poslanci OZ by mi mali

schválit takú fmancnú ciastku v rozpocte obce,aby pokryla komplet hlasové služby t.j.celú

faktúru obecného úradu. Pretože kto telefonuje v rámci obce,kto rieši cez telefón veci,ktoré sú

potrebné pre obec?Takže aj fakturacné služby má zaplatit obec.Pre obcanov uvádzam,že paušál

na mobil mi schválilo OZ na svojom zasadnutí c.2/2007.A pretelefonovanie paušálu nad limit,tak

to považuje HK obce pán Bartolomej Marcincin za súkromú pôžicku, ktorú si platím zo svojho

vrecka.
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3.Chcem sa vyjadrit tiež k cestovnému. Cestovné náhrady doposial niesú prekrocené a sú

v rozpocte schválené OZ na celý rok vo výške 2.500,- Eur.Nakolko som tieto cestovné náhrady

vycerpala v júli tohto roku,pretože som riešila projekty v Bratislave,tiež kolaudáciu kanalizácie

v Košiciach a tiež nehovorím o tom ,kol'ko som sa nabehala na VÚC do Prešova kvôli

chodníkom,tak v súcastnosti si od júla platím cestovné náhrady sama.Ale tiež ma na to upozornil

právnik, aby som to nerobila,pretože ja vybavujem a cestujem kvôli našej obci a mám právo na

uplatnenie cestovného ako aj prekrocenie cestovného,ktoré mi v rozpocte obce musia poslanci

schválit. Služobné cesty mi podla zákona nemusí schval'ovat a podpisovat nikto,pretože mám na

to položku v rozpocte,na ktorú mi poslanci OZ majú presunút takú ciastu,ktorú v rámci obce ako

starostka ,ktorá robí pre obec aj potrebujem,pretože ide o našu obec a s nou spojené náklady-

t.j.riešenia všetkých vecí v rámci obce,ktorými ma poslanci uznesením zaviazali.Alebo cestuje

niekto z poslancov OZ ,aby vybavil nieco pre našu obec?Alebo rieši a cestuje kvôli obci náš pán

HK obce do Bratislavy? Kto rieši všetky projekty a veci dôležité pre našich obcanov? Vážení

páni poslanci OZ,mali by ste byt radi,že využívam na služobné cesty svoje súkromné auto,na

ktorom sa mi nicia pneumatiky,ktoré musím pravidelne menit a platit výmenu oleja a to už

nehovorím o diagnostike auta,že co všetko si musím platit sama.Za 9 rokov mi na moje

súkromné auto neprispela naša obec ani korunu a ani cent.Prispieva mi len na cestovné,ktoré sa

Vám poslancom zdá byt také vel'ké.Ale ked už ste spocítali moje náhrady na cestovné,tak

spocítali ste aj projekty,ktoré som za 9 rokov do obce priniesla,spocítali ste aj financné

prostriedky a majetok,ktorý som za svojho pôsobenia starostky obce do obce doniesla?Vycíslil

niekto z Vás kol'ko vecí a starostí sa v obci za ten cas poriešilo? Co hovoríte o mojom 8 rocnom

trápení sa s kanalizáciou a vodovodom v našej obci?Co hovoríte o 3 miliónovom dlhu,ktorý som

musela poriešit s vodovodom,lebo zostal visiet po starostovi Carabovi na mojich pleciach?..a

mohla by som tu za 9 rokov klást nesmieme vel'a otázok,ktoré mi po nociach nedali

spávat,mohla by som napísat aj román o tom,co všetko som v Bratislave zažila a kol'ko krát som

sa musela pre obec obetovat na úkor svojho casu a na úkor svojej rodiny...HANBA vÁM PÁNI

POSLANCI A HANBA HK OBCE!!!

4.Prejdime k právnym službám našej obce.Právne služby sú preto tak vysoké váž.obcania,lebo

poslanci OZ uznesením c.412015 požiadali obec kjednotlivým bodom oslovit právnika a tiež

žiadali o rôzne vysvetlenia k právnym službám. Právnik sa tiež zúcastnil aj rokovania OZ,ktoré

dlho trvalo a tiež riešil rôzne zmluvy pre obec,ktoré si dal zaplatit,d'alej právnik riešil pre našu

obec právne zastupovanie obce vo veciach trestno-právnych.Poslanci tvrdia,že právnika

nepotrebujeme, ale to je vel'ký omyl.Pretože trestnoprávne zodpovedná osoba je v konaní za

obec jej štatutár,ciže starostka obce.Poslanci OZ a HK obce nie sú trestnoprávne
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zodpovednLDnes už starostka potrebuje právnika ku každej jednej zmluve,ktolÚ za obec

podpisuje,potrebuje právnika ku každému udaniu,ktoré sa na polícii vyskytne.Každá obec,ci

mesto v našom okrese má právnika a pri tých problémoch,ktoré obec doposial mala a musela

celit jednotlivým trestným oznámeniam,tak ku všetkým udalostiam obec v zastúpení starostkou

obce právnika jednoducho potrebuje.A myslím si,že pri takých poslancoch OZ,akých ste si zvoli

na toto obdobie váž.obcania a pri HK obce,ktorého si zvolili poslanci OZ, tak pri nich budem

ako starostka obce potrebovat právnika aj nadalej.Takže ked v rozpocte je položka na právne

služby,tak mám zato,že ked obec právnika potrebuje,tak poslanci OZ majú tiež navýšit položku

tak,aby sme si mohli právnika aj zaplatit,ked ho potrebujeme.Na co sú potom rozpoctové

opatrenia?V súcastnosti je pravdou to,že poslanci OZ mi úmyselne bránia zaplatit faktúry,ktoré

nám právnik za svoje služby poslal,nárocky nechcú navýšit položku v rozpocte,aby som

nemohla fa zaplatit.

5.Co sa týka ihriska,slúži hlavne našej mládeži ,od ktorej nevyberáme poplatok ani vtedy ,ked si

castokrát pozvú svojich kamarátov z okolia,cudzí tu chodia na ihrisko málo a ked prídu,tak si

platia a domienky HK obce,že si tu starostka na ihrisku robí biznis , nie sú na mieste a doslova

ma urážajú.Ja beriem multifunkcné ihrisko pre našu obec ako svoj najväcší úspech,pretože to

boli prvé financné prostriedky,ktoré som priniesla do našej obce,bol to môj .prvý úspech aj

napriek tomu,že som politicky bola niekde inde ,ale hlavne preto,lebo sama mám deti a naša

mládež akútne potrebovala ihrisko.Vôbec nieje pravdou,že cudzí ludia nám tu chodia na ihrisko

aj 2x do týždna a najviac by o tom vedela porozprávat asi naša mládež,pretože ihrisko slúži

najviac im a zadarmo.A ked tu niekto príde cudzí si zahrat,tak budme radi,že aspon aké také

euro nám to do obce prinesie.Multifunkcné ihrisko nám prišiel slávnostne odovzdat sám Premiér

SR s pánom Ministrom vnútra SR a tešíme sa,že ihrisko máme a že slúži nám všetkým.

6.Faktúry,zmluvy a objednávky zverejnujeme tak ,ako nám došli a nemáme s tým problém,len

pre vela ekonomickej práce,kvôli úctovníctvu,kvôli tomu,že poslanci OZ s HK obce zatažujú

obecný úrad dalšou prácou,tak preto nám zverejnovanie trvá dlhšie.Na našej web stránke

zverejnujeme všetko,co sa len dá,aby ste boli váž.obcania o všetkom informovaní.Tu tiež

k porušovaniu zákona zo strany starostky obce nedochádza.

7.Chcem-sa vyjadrit aj k obstaraniu zákazky a to práce na vycistenie a vybagrovanie obecného

kanála v našej obci.Sútaž obec vypísala na základe toho,ako to urcili poslanci OZ.Ponuky,ktoré

k nám na obec prišli vyhodnocovali poslanci OZ na 5.zasadnutí OZ dna 22.5.2015,kde urcili za

vítaznú firmu s najnižšou cenovou ponukou firmu pána Jozefa Homolu.Poslanci OZ

skontrolovali všetky náležitosti a poverili starostku obce s oslovením tejto vítaznej firmy ako aj

poslanci poverili starostku obce dojednat s touto firmou splátkový kalendár,pretože na to,aby

sme mu zaplatili v hotovosti,tak na to nemáme.Všetko som urobila tak,ako poslanci chceli
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a teraz ma pán HK napáda,že som ja porušila zákon a že za všetko zodpovedám ja-starostka?Že

ja som vybrala zlú firmu a že ja porušujem zákony? No prepácte, urobte si z toho úsudok

váž.obcania sami.Kto v tomto prípade je zodpovedný a za co!

Takže ked poslanci vyhodnotili ponuky ,podrobne prešli materiály každého uchádzaca

a schválili túto ponuku s najnižšou ponúknutou sumou na OZ,tak aj tak je zodpovedná starostka?

Môj názor je taký,že je tu velká nespokojnost pána HK obce pána Bartolomeja Marcincina a to

preto,lebo on-jeho spolocnost nevyhrala túto zákazku.A neporušuje tu konkrétne v tomto prípade

zákon náš pán HK obce už len tým,že sa do sútaže zapojil a dal tiež cenovú ponuku na

vycistenie a vybagrovanie kanála a že je ako HK obce v pracovnom pomere s obcou?

So správou HK nesúhlasím aje zaujímavé,že nikdy pocas 3 volebných období môjho pôsobenia

vo funkcii starostky obce t.j. 9 rokov nikdy nedochádzalo k porušeniam zákona,o com svädcia aj

správy HK obce doposial pani Margity Orlíkovej a tiež správy audítorky našej obce

Ing.Maskál'ovej. V tejto obci vždy všetko fungovalo,vždy o všetkom vedeli poslanci OZ,

kontrolórka obce a audítorka našej obce a vždy sa nakladalo s verejnými financiami efektívne

a správne.Domienky a nepodložené podozrenia HK obce sú len domienkami a nie faktami. Pán

HK obce spolu s terajšími poslancami OZ hladajú spôsob ako škodit a doslova sa hrajú na

právnika.Ja nie som právnik,nemám na to vzdelanie,ale dovolím si tvrdit,že podnety HK obce

pána Bartolomeja Marcincina ako aj 4 poslancov OZ spejú k osocovaniu verejného cinitela, co

je trestný cin, preto celú správu HK obce Bartolomeja Marcincina považujem za útocnú,

nepriatelnú, zavádzajúcu a zmätocnú.

O stanovisko a vyjadrenie k tejto správe za Obec Nižný Krucov, ktorú zastupujem ako štatutár

tejto obce následne požiadam aj právnika .Nenechám sa osocovat niekým,kto v tejto oblasti

nemá žiadne skúsenosti, nemá prax,nemá žiadne školenie, nemá kurz a ani žiadny certifikát a to

už nehovorím o vzdelaní, ktoré má náš HK obce, ktorého si poslanci OZ zvolili.Funkcia HK

obce má byt podla zákona nezávislá funkcia.Je to samostatný orgán obce a zo svojej pozície má

mat aj nezávislé postavenie vo funkcii HK. HK obce nemá nadržiavat poslancom OZ,ale nemá

nadržiavat ani starostke.Jednoducho má byt nezávislý, ako má byt aj nezávislá správa HK a to

presne taK,akoto ukladá náš zákonodarca.

V Nižnom Krucove, dna 23.9.2015 /

Mgr.Vladimíra Hermanovská

Starostka obce Nižný Krucov


