Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa § 4 ods. 3 písmena e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a

VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE
č. 101 /2013
na ochranu verejného poriadku
čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len „nariadenie“ / je v rámci svojej
právomoci v súlade s platnými predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého
životného prostredia v katastrálnom území obce Smižany, upravenie podmienok ochrany pred
zneužívaním alkoholických nápojov, ochrana nefajčiarov, ochrana verejného poriadku,
vymedzenie a ochrana miest osobitného významu v katastri obce Smižany vzhľadom na ich
osobitný význam pre obec.
2 / Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky kvalitnom
životnom prostredí, zodpovedajúcom čo najúplnejšie potrebám a požiadavkám rozvoja
občanov, podieľať sa na starostlivosti o neho, byť informovaný o stave životného prostredia,
jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania a poškodzovania
životného prostredia.
3/ Každý je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi
ohrozoval alebo zhoršoval zdravotný stav životného prostredia a oznamovať príslušným
orgánom všetky prípady ohrozovania a alebo zhoršovania stavu životného prostredia.
4/ Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného
priestranstva.
5/ Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách je spoločnou povinnosťou všetkých
občanov, ktorí v obci žijú, alebo sa len prechodne zdržujú. Preto všetci občania obce musia
dbať o čistotu verejných priestranstiev, zdržiavať sa všetkého, čo by priestranstvo
znečisťovalo, pôsobiť v tomto smere i na svojich spoluobčanov a byť nápomocní
organizáciám a osobám, ktoré obec čistia i orgánom, ktoré na čistotu obce dohliadajú.
čl. 2
Čistota verejných priestranstiev
1/ Za verejné priestranstvo sa podľa toho nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia
verejnému užívaniu, sú to najmä obecné komunikácie, ulice, námestie, chodníky, cesty,
prechody, obecný cintorín a pod. Bližšie vymedzenie verejného priestranstva obsahuje
všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
2/ V záujme zdravia, bezpečnosti občanov pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa
v obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá najmä:
a/ odhadzovať odpadky / smeti, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky
jedál, ohorky cigariet, popol a iné nepotrebné veci a pod. /
b/ znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými znečisťovacími
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tekutinami, včítané tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu, olejmi a chemikáliami
najrozličnejšieho druhu.
c/ vylievať znečistené úžitkové vody do uličnej kanalizácie
d/ znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel a všetkého
druhu, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových svetiel a
pozostávajúcej značky /ŠPZ/ čistou vodou.
e/ vyklepávať šatstvo a koberce, príp. iné predmety mimo vyhradených priestorov, vešať
koberce na zábradliach mostov a iných zariadeniach nie na to určených.
f/ znečisťovať cesty chodníky a vozovky pľuvaním, ohorkami z cigariet a žuvačkami
g/ znečisťovať chodníky vodou, ktorou sa umývali výkladne skrine
h/ vyberať z odpadkových košov akýkoľvek odpad
i/ akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať, a ničiť obecnú zeleň, verejné objekty
a zariadenia, pamiatkové objekty, cintoríny, informačné pútače, dopravné a turistické značky
j/ zakazuje sa vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín
k/ nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať alebo znečisťovať
komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá
3/ Dvory, záhrady a ploty ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným
priestranstvom je povinný vlastník, resp. užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby
sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvo.
4/ Vlastníci, resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov
a iných porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice – na verejné priestranstvo –
pravidelne obstrihávať a upratovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov
a nerušili cestnú premávku.
5/ Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov
a nevhodných kresieb.
Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ / - lia nehnuteľnosti. Obchodné reklamy
a firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby nevyčnievali
na chodníky, aby neohrozovali a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky
v cestnej premávke.
6/ Za čistotu a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ
priľahlej nehnuteľnosti. Je zakázané v zimných mesiacoch odpratávať sneh z chodníka na
komunikáciu.
7/ O poriadok a čistotu obecného cintorína a jeho bezprostredného okolia dbá každý
jeho návštevník.
čl. 3
Udržiavanie čistoty v obci pri práci s materiálmi
1/ Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve sa
povoľuje vtedy, ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste. Po ukončení
práce je prepravca povinný, príp. príjemca, verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do
pôvodného stavu. Takéto užívanie verejného priestranstva podlieha oznamovacej
a poplatkovej povinnosti v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Smižany
o miestnych poplatkoch.
2/ Skladovanie tovarov, obalov alebo akéhokoľvek materiálu na ceste alebo chodníku sa
zakazuje.
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3/ Odpadkové nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na
nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdňovaním. Po vyprázdnení sa musia uložiť na
vyhradené miesto.
4/ Zakazuje sa bicyklovanie na chodníkoch.
5/ Skladovanie materiálov nie je dovolené v prejazdoch domov, na prístupových
komunikáciách k objektom, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu a na mestskej zeleni.
čl. 4
Osobitné užívanie verejného priestranstva
1/ Každý, kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom /bližšie k vymedzeniu
pojmu pozri všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany o miestnych
poplatkoch/, je povinný:
a/ používať verejné priestranstvo tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie
obyvateľmi mesta
b/ zabezpečiť ochranu užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách
c/ zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení
d/ užívať verejné priestranstvo len vo vymedzenom rozsahu, dodržiavať podmienky
stanovené obecným úradom a po skončení prác uviesť verejné priestranstvo na
vlastné náklady do pôvodného stavu
e/ zabezpečiť označenie pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presným
označením firmy /organizácie/, prípadne majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením
doby povolenia k osobitnému užívaniu
2/ Umiestňovať plagáty, vývesky, reklamy, pútače sa povoľuje na miestach na to určených
3/ Vlastníci, resp. užívatelia stánkov, kioskov a pod. zariadení sú povinní udržiavať
poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia. Sú tiež povinní
zabezpečiť dostatočné množstvo odpadkových košov, starať sa o ich riadny stav
a pravidelné vyprázdňovanie.
čl. 5
Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva
1/ Za čistotu a čistenie verejného priestranstva zodpovedá ten, komu je zverené verejné
priestranstvo do užívania a ktorý toto priestranstvo spravuje.
Za čistenie chodníkov zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti, ktorý:
a/ znečistenie chodníkov odstráni sám
b/ zabezpečí vyčistenie chodníkov
c/ oznámi znečisťovateľa chodníka OcÚ resp. obecnej polícii
2/ Organizácia zodpovedajúca za znečistenie a údržbu verejného priestranstva je
povinná najmä:
a/ zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie, sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty
a poriadku na verejnom priestranstve
b/ zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva
c/ zaobstarávať a rozmiestňovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich
vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu
d/ zabezpečovať čistenie verejného priestranstva, predovšetkým vo večerných a ranných
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hodinách
e/ oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní
čistoty bezodkladne obecnému úradu v Smižanoch
3/ Organizácie, ktoré spravujú bytový fond, vlastníci domov a iných nehnuteľností sú povinní
zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou /a tiež schody/ boli riadne, včas
a v potrebnom rozsahu čistené a v zimnom období z nich odstránený sneh. Čistením sa
rozumie povinnosť kropiť a zametať, odstraňovať blato, sneh, odpadky a inú nečistotu.
Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka.
4/ Smeti z chodníkov sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa smeti ponechávať na
chodníkoch, alebo ho zhŕňať na okraj vozovky.
čl. 6
Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v zimnom období
1/ V zimnom období treba podľa potreby zbavovať chodníky snehu a posýpať ich, v prípade
námrazy aj viackrát za deň a to zásadne v celej šírke, len čo sneh napadol alebo sa vytvorila
námraza.
2/ Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať, aby neboli zatarasené prechody pre
chodcov, alebo vstupy a vjazdy do budov.
3/ Zimnú údržbu verejných priestranstiev a zjazdnosť komunikácií zabezpečujú obec Smižany
a Správa a údržba ciest Košického samosprávneho kraja, oblasť Spišská Nová Ves.
4/ Zimná údržba a zjazdnosť vozoviek sa zabezpečuje podľa vopred schváleného plánu
zimnej údržby. Prednostne sa zabezpečujú hlavné križovatky, výpadové cesty a frekventované
ulice.
5/ Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď by organizácia poverená
zimnou údržbou nestačila vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť bezpečnú
schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, bude obec Smižany a organizácia poverená
zimnou údržbou zabezpečovať výpomoc pracovnými silami a mechanizmami z voľných
zdrojov obce.
čl. 7
Vymedzenie nočného kľudu
1./ V záujme zachovania a ochrany verejného poriadku sa v obci Smižany stanovuje nočný
kľud v čase od 22.00 hod do 06.00 hod nasledujúceho dňa
2./ V čase nočného kľudu sa zakazuje akékoľvek hlučné správanie napr. vyspevovanie,
vykrikovanie, neprimerané používanie zvukových a iných zariadení na reprodukciu zvuku,
hluk motorov, strojov, výbušnín a pod.
3./ Zákaz uvedený v bode 2 sa nevzťahuje:
a) na podujatia organizované obcou alebo oznámené obci.
b) pri výročných, slávnostných akciách usporiadaných obcou za podmienok zabezpečenia
verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán;
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c) v prípade určeného plánu činnosti, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravu
komunikácii, čistenie, umývanie, zimnej údržby komunikácii, odstraňovanie havárii
inžinierskych sietí a pod.;
d) na posledný a prvý deň v roku.
čl. 8
Vymedzenie verejne prístupných miest osobitného významu
1./ Vymedzené verejné prístupné miesta osobitného významu na účely tohto VZN sú:
a) námestie M. Pajdušáka, park, fontána a okolie ZUŠ
b) Kultúrny dom a priľahlý park
c) Detské ihrisko na ul. Nálepkova pri bytových domoch a okolie,
d) Areál obecného cintorína,
e) Areál TJ Slovan Smižany
f) Okolie pošty a nákupného centra TESCO
2./ Na vymedzených verejne prístupných miestach osobitného významu sa zakazuje:
a) požívať alkoholické nápoje – liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú
viac ako 0,75 % objemového percenta alkoholu
b) fajčiť
c) zakladať oheň
3./ Zákaz uvedený v bode 2 písm. a, b, c ) sa nevzťahuje:
a) na podujatia organizované obcou alebo oznámené obci.
b) pri výročných, slávnostných akciách usporiadaných obcou za podmienok zabezpečenia
verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán,
c) na posledný deň v roku od 18.00 hod do 06.00 hod prvého dňa v roku
d) na reštauračné zariadenia na tento účel zriadené a ich letné terasy
e) na podujatiach organizovaných TJ Slovan Smižany a obcou v ich areále.
4./ Vymedzené verejne prístupné miesta osobitného významu sa viditeľne vyznačia vývesnou
tabuľou s obsahom obmedzení a zákazov podľa ods. 2 tohto ustanovenia VZN. Obsah textu
musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade.
Súčasťou tohto textu musí byť aj odkaz na znenie tohto VZN.
Čl. 9
Ochrana nefajčiarov
1/ Zakazuje sa fajčiť:
a) Na vymedzených verejné prístupných miestach osobitného významu uvedených v čl. 8
tohto VZN
b) v prostriedkoch pravidelnej osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov, v
prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, v čakárňach a v
prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých
nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou
určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 m od
vymedzenej plochy nástupíšť,
c) v zdravotníckych zariadeniach,
d) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských
zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem vyhradených fajčiarní,
f) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach,
g) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín,
výstavísk, múzeí a galérií okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
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h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem zariadení spoločného stravovania, ktoré
majú oddelenú časť pre fajčiarov
i) v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho stravovania.
j) na spoločenských a kultúrnych podujatiach organizovaných pre mládež,
k) v spoločných priestoroch, ktoré slúžia pre vstup do priestorov pre nefajčiarov,
čl. 10
Prevádzka vozidiel
1. V zmysle predpisov, upravujúcich zásady správania majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel
na komunikáciách, je na území obce Smižany zakázané:
a/ jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojím nákladom
znečisťujú vozovku,
b/ prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním alebo
odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie prachom,
c/ jazdiť motorovými vozidlami po obecnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich,
d/ vykonávať údržbu motorových vozidiel (výmena olejov, chladiacich zmesí a pod.) na
verejných priestranstvách
2. Občania alebo organizácie, vykonávajúci stavebné alebo poľnohospodárske práce, sú
povinní zabezpečiť očistenie vozidla pred vjazdom na komunikáciu alebo verejné
priestranstvo tak, aby nedošlo k ich znečisteniu.
3. Parkovanie nákladných motorových vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t, autobusov, návesov,
prívesov a kamiónov na verejných priestranstvách a na ostatných plochách pri bytových
domoch je zakázané.
čl. 11
Staré vozidlá
1/ Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo
má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30
dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie
potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
2/ Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo
nachádza.
3/ Staré vozidlá je zakázané umiestňovať na komunikácie alebo verejné priestranstvá.
4/ Držiteľ starého vozidla je povinný takéto vozidlo odstrániť z komunikácie alebo verejného
priestranstva v lehote 15 dní od písomného upozornenia obecnej polície alebo obce. V
prípade, že držiteľ nesplní túto povinnosť v určenej lehote, začne obec proti nemu konanie
a vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva počnúc dňom, kedy bol držiteľ písomne
vyzvaný na odstránenie starého vozidla.
5/ Staré vozidlá, ktoré ani po písomnej výzve neboli odstránené, ako aj ktorých držiteľov
nebolo možné zistiť, budú z miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva odstránené
a umiestnené na miesto na to určené. Príkaz na odstránenie a umiestnenie starého vozidla,
ktorého držiteľ nie je známy, zverejní obec formou verejnej vyhlášky.
6/ Náklady spojené s odstránením, umiestnením a likvidáciou starých vozidiel znáša držiteľ
6

starého vozidla.
čl. 12
Podmienky športovania v obci
1/ Zakazuje sa bicyklovanie na chodníkoch, v parkoch a prejazd bicyklom po obecnej zeleni.
2/ Zakazuje sa vykonávať športové aktivity, najmä loptové hry a iné, v parkoch, na miestnych
komunikáciách a iných verejných priestranstvách vymedzených v čl. 2 ods. 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia okrem časti vyznačených dopravnou značkou IP 28a a IP 28b - začiatok
a koniec obytnej zóny.
3/ Športovanie je povolené len na športoviskách vyhradených na tento účel.
čl. 13
Ochrana zelene
1. Ochrana zelene je súbor pravidiel, opatrení a úkonov smerujúci k zachovaniu jestvujúcej
zelene, jej architektonických prvkov a jej funkcie v zmysle rešpektovania princípu trvalo
udržateľného rozvoja. Koncepcia a tvorba zelene je v súlade s územným plánom obce.
2. Opatrenia na ochranu verejnej zelene:
a/ pri príprave a realizácii stavebných prác v obci, je stavebník alebo investor, povinný
urobiť všetky opatrenia na zachovanie existujúcej zelene, vrátane zelene na súkromných
pozemkoch
b/ výrub stromov a okrasných kríkov verejnej zelene je možný len na základe povolenia
Obce Smižany
c/ obec môže uložiť vlastníkovi (nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie vykonať
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní
d/ škodu spôsobenú na obecnej zeleni je povinná uhradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju
spôsobila.
e/ za škody spôsobené osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škody spôsobené
zvieratami zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby, resp. zvieratá
dozerať.
3. Na verejnej zeleni je zakázané:
a/ lámať konáre, trhať kvety, plody alebo inak poškodzovať dreviny, trávniky, kvetinové
záhony, prvky drobnej architektúry a spevnené plochy
b/ vchádzať na plochy zelene vozidlami alebo parkovať na nich
c/ znečisťovať plochy zelene, svojvoľne premiestňovať verejné zariadenia na nich
d/ umiestňovať na plochy zelene plagáty, reklamné a iné objekty, odpadové nádoby bez
povolenia obce
e/ robiť úpravu zelene a výsadby bez povolenia správcu verejnej zelene f/ vedením psov
(mačiek) poškodzovať a znečisťovať verejnú zeleň, vypúšťať a pásť
zvieratá
g/ v intraviláne a extraviláne obce je zakázané vypaľovať akékoľvek porasty (medze, buriny,
kroviská.
čl. 14
Medziľudské vzťahy
1. V záujme vytvárania dobrých susedských vzťahov sú jednotliví vlastníci objektov alebo
pozemkov povinní zachovávať ich hranice a tieto svojvoľne nemeniť.
2. Odvod povrchových vôd usmerňovať tak, aby tieto neboli odvádzané na susedný pozemok
alebo na chodník
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3. Ovocné stromy a iné porasty umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od hranice susedného
pozemku a ich koruny udržiavať tak, aby nezasahovali na susedný pozemok
čl.15
Sankcie, kontrola dodržiavania VZN
1/ Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) obecná polícia
b) poverení zamestnanci obce Smižany
c) hlavný kontrolór.
d/ poslanci Obecného zastupiteľstva v Smižanoch
e/ osoby poverené obcou.
2/ Obec je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri ktorých
dochádza k porušovaniu ustanovení tohto nariadenia ( § 46, 47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov )
3/ Starosta obce môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa osobitného
zákona (§ 13 ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov).
4/ Pri porušení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu
podľa osobitného zákona (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov )
5/ Pokuta je príjmom obce.
čl. 16
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia c.101/2013 na ochranu verejného poriadku
bol vyvesený na úradnej tabuli od 9.4.2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením ho obecného
zastupiteľstva v Smižanoch č. 340/26/2013 dňa 25.4.2013 a nadobúda účinnosť od
10.5.2013.
Zároveň sa ruší VZN č. 77 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného
poriadku a zelene .

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
Smižany, 9.4.2013
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