
Po slávnostnom otvorení školského roku 2022/2023 na pôde Základ-
nej školy s Materskou školou Jána Hollého v Pobedime smerovali 
kroky prváčikov v sprievode rodičov na Obecný úrad v Pobedime. 
V obradnej miestnosti sa nielen im, ale i riaditeľke školy Mgr. Jarmile 
Pastulovej a triednej učiteľke prváčikov Mgr. Ľuby Gálovej prihovoril 
starosta obce. Prihovoril sa im milými slovami i želaním, aby sa im 
v škole darilo, aby boli zdraví a zaželal všetkým veľa úspechov v práci. 
Na vyzvanie Bc. Gabriely Kamenskej postupne prichádzali prváčikovia 
ku starostovi, ktorý im odovzdal knižku a malú sladkosť. Rodičia sa 
medzitým zapísali do Pamätnej knihy Obce Pobedim. Po rozlúčkových 
slovách starostu obce nasledovalo spoločné fotenie. Prváčikovia so 
svojimi rodičmi odchádzali plní dojmov a zážitkov zo slávnostného 
dňa. Všetkým prajeme, aby sa im od prvého dňa v škole darilo a aby 
mali príjemný pocit z toho, že sú školákmi. Eva Pogranová

V súčasnom volebnom období sa dňa 11. júla 2022 uskutočnilo v poradí 
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na programe bolo, okrem pravi-
delných bodov, prerokovanie projektov Komunitné centrum v obci 
Pobedim, Rekonštrukcia a nadstavba zdravotného strediska Pobedim 
a Rekonštrukcia budovy pre hasičskú techniku. Tieto body sa presunuli 
z predchádzajúceho 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Po otvorení zasadnutia v bode Podnety občanov pani Anna Vallová 
podala podnet - sťažnosť na suseda, z ktorého nehnuteľnosti, súp. č. 367 pri 
väčších dažďoch zateká voda do jej nehnuteľnosti. Podnet prečítal poslan-
com starosta obce. Pani A. Vallová uviedla, že podnet podáva opätovne, 
nakoľko problém, ktorý sa riešil už v období okolo roku 2008, doteraz nebol 
vyriešený. Starosta navrhol sťažnosť riešiť najskôr formou výzvy pre 
vlastníkov nehnuteľnosti, s čím sa aj súhlasilo. Inak sťažnosť sa bude riešiť 
oficiálnou cestou a to formou výzvy pre vlastníkov nehnuteľnosti č. 367. 

V 4. bode programu sa prerokoval projekt Komunitné centrum v obci 
Pobedim. V úvode starosta obce predniesol 4 možnosti riešenia projektu 
Komunitné centrum v obci Pobedim. V prvej možnosti uviedol variantu 
s využitím súčasného nastavenia - t. j. cca 250 000 EUR nenávratný finanč-
ný príspevok na Komunitné centrum a k tomu 130 000 EUR úver zo strany 
obce, aby boli splnené merateľné ukazovatele. Túto možnosť však nevidí 
ako pravdepodobnú, a to z viacerých príčin: záver volebného obdobia, 
súčasná situácia na stavebnom trhu a okrem iného dlhodobá nevôľa niekto-
rých poslancov voči projektu. V druhej možnosti uviedol vrátenie peňazí 
a odstúpenie od zmluvy z už spomenutých dôvodov. 

Pokračovanie na s. 4 

Školský rok 2022/2023 sa začal slávnostne 

Prijatie prváčikov u starostu obce Pobedim 

/22. zasadnutie/ 

Dva mesiace voľna ubehli, ani nevieme ako a prázdninám už zvonec 
odzvonil koniec. Deti sa vracajú do škôl, aby nadobudli nové vedomosti. 
Rovnako tomu bolo aj v našej Základnej škole s materskou školou Jána 
Hollého v Pobedime 5. septembra 2022. Do prvej triedy zasadlo 24 prváči-
kov. Ostatní sa posunuli do ďalšieho ročníka a bývalí deviataci sa rozbehli 
do sveta.

Otvorenie školského roka 2022/2023 sa začalo štátnou hymnou Sloven-
skej republiky. Po odznení hymny predniesla krásnu báseň Adelka Krajčí-
ková, žiačka šiesteho ročníka. Po jej vystúpení sa slova ujala riaditeľka 
školy Mgr. Jarmila Pastulová. Z jej príhovoru vyberáme: 

„Vážený pán starosta, milí hostia, milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia! 
Dovoľte mi, aby som Vás privítala v priestoroch našej školy. Po horúcom 
lete sme sa zišli, aby sme oddýchnutí a s novými silami začali školský rok 
2022/2023.Spolužiaci, kamaráti, s ktorými ste sa možno s mnohými nevi-
deli dva mesiace. Čakajú Vás nové zážitky, nové situácie. A kto Vás bude 
nimi sprevádzať?

V materskej škole to budú 4 pani učiteľky. Triede tých najmenších sa 
bude venovať p. uč. Zuzana Paulechová a p. uč. Sláva Beluská, ktorú týmto 
zároveň vítam v našom kolektíve. S triedou starších detí bude pracovať 
p. uč. Daniela Čechvalová a p. uč. Zuzana Hajdínová. P. uč. Hajdínová je 
zároveň zástupkyňou riaditeľky školy pre materskú školu. Materskú školu 
bude navštevovať 45 detí.

V základnej škole v 9 triedach sa bude vzdelávať 134 žiakov. V 1. roční-
ku bude tr. p. učiteľkou p. uč. Ľuba Gálová. V ďalších ročníkoch budú títo 
triedni učitelia: V 2. ročníku bude triednou p. učiteľka Andrea Hermanská. 

V 3. ročníku to bude p. uč. Zuzana Krajčíková, ktorá vystrieda p. uč. Benko-
vú. Štvrtú triedu povedie p. uč. Janka Škanderová. 5. triedu vovedie do 
života na 2. stupni p. uč. Slávka Miková. 6. trieda bude pracovať pod vede-
ním p. uč. Jely Košútovej, ktorá je zároveň aj zástupkyňou riaditeľky školy. 
Na siedmakov sa už teší p. uč. Eva Haládiková. V 8. ročníku pokračuje 
v triednictve p. uč. Dagmar Madacki. Deviatakom pomôže ukončiť štúdium 
na našej škole ich triedny, p. uč. Tomáš Galbavý. Na našej škole budú učiť aj 
p. uč. Kvetoslava Zajacová, p. uč. Ladislav Loužecký, páni farári Ľuboš 
Tvrdý a Branislav Dolinský.

V práci budú pedagógom, tak ako aj minulý rok, pomáhať piati pedago-
gickí asistenti, o ekonomické záležitosti sa bude starať p. ekonómka, o čis-
totu v škole dve p. upratovačky a o stravu zamestnankyňa výdajnej školskej 
jedálne. Milí žiaci, tešia sa na Vás dve pani vychovávateľky v ŠKD, 
p. Veronika Loussif a p. Eva Drengubiaková. 

Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a iný-
mi spoločenskými organizáciami v obci. Prajem vám všetkým zdravý, 
pohodový a úspešný školský rok!“

Po príhovore riaditeľky školy sa slova ujal starosta obce Mgr. Martin 
Lednický a všetkým rodičom i žiakom zaželal veľa zdravia a úspechov 
v novom školskom roku.

Aby celý program nebol len o hovorenom slove, na pódium sa postavilo 
päť dievčat z druhej triedy. Z ich úst zaznela krásna pieseň. Druháčky 
vystriedali deviataci, niečo si medzi sebou hovorili, keď k nim prišla devia-
tačka sovička. Neprišla len tak. Urobila rozruch a na pódium začali prichá-
dzať malí škôlkari, aby ich pasovali na školákov prvej triedy. Triedna učiteľ-
ka Mgr. Ľuba Gálová každému odovzdala uvítaciu listinu i medailu. Medzi-
tým sa ich rodičia zapísali do pamätnej knihy základnej školy.

Na záver sa ešte raz všetkým prihovorila riaditeľka školy a úto malú 
slávnosť ukončila. Všetkým žiakom, učiteľom i nepedagogickým pracov-
níkom prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom školskom roku 
2022/2023. Eva Pogranová



Občianske združenie s názvom „Združenia otvárací vklad vo VÚB vložila 
pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v obci Obec Pobedim dňa 13.06.1996 
Pobedim“ (ďalej len Združenie) je pokračova- sumu 500 Sk a následne dňa 
teľom pôvodne obcou Pobedim založenej 15.07.1996 sumu 100 000 Sk. 
Nadácie s názvom „Nadácia pre ochranu a opra- Ďalšie vklady Obce Pobedim boli 
vu kostola sv. Michala v obci Pobedim“ (ďalej dňa 8.2.1999 150 000 Sk, dňa 
len Nadácia). Podnet na založenie Nadácie dal 21.12.1999 100 000 Sk, dňa 
ešte v roku 1994 starosta obce Peter Kotleba po 21.12.2000 100 000 Sk. Príspevky 
vykonaní obhliadok evidovaných pamiatko- jednotlivých darcov poukazované 
vých objektov v obci, a to vzhľadom na zlý poštovými poukážkami sa pohy-
technický stav týchto objektov, na problemati- bovali v rozmedzí od 100 Sk do 
ku finančného zabezpečenia ich opravy, a aj na 40 000 Sk. Prispievali aj spolo-
skutočnosť, že konkrétne práce na ich obnove čenské organizácie v obci i podni-
sa môžu vykonávať len so súhlasom ich vlastní- kateľské firmy v obci aj mimo 
kov a pamiatkových úradov. Ako najaktuálnejší obce, ich príspevky sa pohybovali 
pamiatkový objekt na obnovu bol kostol sv. v rozmedzí od 2 000 Sk do 55 000 
Michala archanjela, taktiež aj budova fary, Sk. V roku 1996 bola takto na účet 
pretože nielen technický stav ich fasády, ale Nadácie vo VÚB vložená suma 
i celého objektu si vyžadoval nevyhnutné opra- 237 800 Sk, v roku 1997 suma 
vy. Zámerom založenia Nadácie bolo získavať a 189 800 Sk, v roku 1998 suma 
kumulovať finančné prostriedky na ich postup- 207 500 Sk, v roku 1999 suma 
nú opravu a obnovu. V súlade s platnou legisla- 293 000 Sk, v roku 2000 suma 
tívou sa postupne pripravovali všetky doku- 122 600 Sk, spolu to bola za obdo-
menty potrebné na registráciu a činnosť Nadá- bie od roku 1996 do roku 2000 
cie. V roku 1995 Obecné zastupiteľstvo uznese- suma 1 050 700 Sk. Od roku 2001 
ním č. 33 schválilo zriadenie nadácie na ochra- sa už vklady a peňažné dary for-
nu kultúrnych a stavebných pamiatok v obci mou poštových poukážok na účet 
Pobedim a z radov poslancov obecného zastupi- Nadácie vo VÚB skončili.
teľstva stanovilo jej prípravný výbor v zložení Vzhľadom na to, že sa v tom 
Ing. Peter Kotleba, Mgr. Mariana Cagalová, období priebežne zmenila legisla-
Ing. Marián Lednický, Ing. Milan Kyselica, tíva pre zriaďovanie a pôsobenie 
ktorý mal pripraviť na schválenie všetku agen- nadácií, musela Obec Pobedim 
du potrebnú pre jej registráciu a činnosť. V roku pristúpiť na základe zákona č. 207/1996 Z. z. jeho činnosť. Prvé funkčné obdobie prvých 
1996 Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 74 o nadáciách k premene Nadácie na inú právnu orgánov Združenia začalo zvolením orgánov 
schválilo vypracovaný štatút Nadácie obce formu, a ako najvhodnejšia bola jej premena na Združenia dňa 10. 11. 1997 a skončilo dňa 
Pobedim s názvom „Nadácia pre ochranu a združenie občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. 31. 12. 2000. Ďalšie funkčné obdobia orgánov 
opravu kostola sv. Michala Archanjela v obci o združovaní občanov. Preto sa poslanci obec- Združenia podľa Stanov Združenia sú trojroč-
Pobedim“ so sídlom Pobedim, Z radov poslan- ného zastupiteľstva a zároveň štatutárni zástup- né, so začiatkom dňa 1. januára a s ukončením 
cov obecného zastupiteľstva schválilo ako covia a správna rada Nadácie v zostave lng. dňa 31. decembra. Ako správne orgány Združe-
správnu radu a štatutárnych zástupcov Nadácie Peter Kotleba, Ing. Marián Lednický, Mgr. nia boli zvolení: predseda Združenia Ing. Peter 
v zložení Ing. Peter Kotleba, Ing. Marián Led- Mariana Cagalová podujali podľa zákona Kotleba, zástupca predsedu Združenia Mgr. 
nický, Mgr. Mariana Cagalová. Uložilo poslan- č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení Mariana Cagalová, do správnej rady Združenia 
kyni Mgr. Mariane Cagalovej zabezpečiť na neskorších právnych predpisov vytvoriť a aj v počte 6 členov boli zvolení Ing. Peter Kotleba, 
Obvodnom úrade v Novom Meste nad Váhom pôsobiť ako prípravný výbor občianskeho Mgr. Mariana Cagalová, Mgr. Ivan Pastorek, 
registráciu Nadácie s termínom do 20.3. 1996. združenia, pripraviť jeho agendu, vypracovať Ing. Marian Lednický, Ing. Milan Kyselica, 
Nadácia bola zaregist rovaná rozhodnu tím jeho Stanovy a zabezpečiť jeho registráciu na Viliam Klimo, od roku 2016 sa nástupcom 
Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, zomrelého Viliama Klima stal Ing. Vladimír 
o povolení zápisu do registra nadácií pod číslom sekcia verejnej správy (MV SR), a to s rovna- Dudík. Za štatutárnych zástupcov Združenia 
2/96 zo dňa 28. 3. 1996, dátum vzniku 19. 4. kým zámerom a cieľom činnosti, na aký Obec boli zvolení Ing. Peter Kotleba, Mgr. Mariana 
1996, zriaďovateľ Nadácie s názvom „Nadácia Pobedim Nadáciu zriadila, s prevodom celého Cagalová, Viliam Klimo; od roku 2016 sa 
pre ochranu a opravu kostola sv. Michala v obci majetku vloženého zriaďovateľom a darcami nástupcom zomrelého Viliama Klima stal Mgr. 
Pobedim" so sídlom „Obecný úrad v Pobedime, do Nadácie vo forme peňažných vkladov Ivan Pastorek. Za revízora Združenia bola 
916 23 Pobedim č. 435" bola obec Pobedim. Za a evidovaného výlučne vo forme peňažných zvolená Marta Jankechová, pre obdobie rokov 
účelom kumulácie finančných prostriedkov pre vkladov v peňažnom ústave VÚB pobočka 2001 až 2003 Katarína Likavčanová, od r. 2004 
Nadáciu bola dňa 13.6.1996 vo Všeobecnej Trenčín, expozitúra Nové Mesto nad Váhom, Ľubica Miklovičová. Marta Jankechová 
úverovej banke (VÚB) uzatvorená zmluva o na čísle účtu 1145408757/0200 do majetku jej od roku 2001spracováva účtovnú agendu Zdru-
zriadení bežného účtu, č. účtu 1145408757/200. nástupcu Združenia občanov, a zabezpečiť ženia. Združenie používa vlastnú pečiatku 
Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil registráciu a schválenia novovzniknutého s názvom Združenia. Činnosť v Združení je 
dňa 11. 6. 1996 pre Nadáciu identifikačné číslo Združenia na MV SR sekcia verejnej správy. podľa jeho Stanov dobrovoľná a bezplatná. 
organizácie (IČO) číslo IČO 35607726. Obec Združenie občanov s jeho Stanovami bolo Združenie uzatvorilo vo VÚB zmluvu o zriade-
Pobedim nechala vyhotoviť pre Nadáciu na zaregistrované a schválené na MV SR, sekcia ní bežného účtu dňa 25. 2. 1998, zriadené bolo 
zasielanie peňažných príspevkov od jednotli- verejnej správy dňa 18. 8. 1997, pod číslom číslo účtu 1145408757/200. Štatistický úrad 
vých darcov samostatné poštové poukážky spisu VSS/1-900/90-12940 s názvom „Združe- Slovenskej republiky dňa 26. 3. 1998 pridelil 
schválené Slovenskou poštou. Tieto poštové nie pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala pre Združenie identifikačné číslo organizácie 
poukážky boli distribuované v obci i mimo v obci Pobedim", so sídlom „Obecný úrad (IČO) číslo IČO 35607726. 
obec. Činnosť Nadácie a zasielanie príspevkov v Pobedime, 916 23 Pobedim č. 435", má schvá-
prebiehali v období rokov 1996 - 2000. Na lené Stanovy, dňom registrácie mohla začať aj 

Združenie pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim  I. 

l Oprava veže kostola sv. Michala archanjela 
v roku 2000.

Ing. Peter Kotleba



Pandémia ovplyvnila volebné obdobie 2018 - 2022 



o mieste objektu pre hasičskú techniku a zaují-
mali sa o to, či nevzniknú určité problémy 
v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou býva-

 du nedostatku finančných prostriedkov na 
lej MŠ prostredníctvom už spomínaného nové-

neoprávnené náklady projektu Komunitné 
ho projektu na využívanie pre účely materskej 

Treťou možnosťou riešenia projektu Komu- centrum a poverili starostu obce zabezpečiť 
školy. Po krátkej debate o niektorých aspektoch 

nitné centrum by bolo pokúsiť sa o predĺženie odstúpenie od zmluvy na projekt Komunitné 
rekonštrukcie sa poslanci dohodli, že v projekte 

platnosti zmluvy o rok pre prípadný záujem centrum obce Pobedim. 
sa bude pokračovať v plánovanom rozpočte 

budúcej samosprávy. V štvrtej možnosti staros- V ďalšom bode programu starosta obce 
29 365,72 EUR. Podľa vyjadrení dodávateľa ta informoval o výzve z Plánu obnovy a odol- informoval prítomných poslancov o možnos-
spoločnosti Zempres, práce na budove pre nosti, v rámci ktorej je možné predložiť žiadosť tiach zrušenia verejného obstarávania - súťaže 
hasičskú techniku začnú v auguste 2022 v o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na k projektu Rekonštrukcia a nadstavba zdravot-
rozsahu, ktorý si dohodnú po spoločnej podporu obnovy a odolnosti verejných historic- ného strediska Pobedim. Nakoľko ešte nie je 
obhliadke budovy. kých a pamiatkovo chránených budov. Súčas- s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva, 

V bode 7 - Interpelácie sa riešilo doplnenie ťou by bolo aj vypracovanie nového rozpočtu môže sa súťaž zrušiť podľa § 57, ods. 2 Zákona 
kontajnerov a zábradlie na stojisku na Staničnej rekonštrukcie budovy z roku 1911, ktorá má č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní 
ulici a tiež prepady na ceste po úpravách vodo-charakter pamätihodnosti. Poslanci v diskusii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Totiž 
hospodárov. Na dotazy odpovedal starosta obce riešili účel využitia objektu a rozvinula sa pri podmienkach súťaže nebolo uvedené, že 
s prísľubom riešenia problémov. diskusia ohľadom detailov rekonštrukcie budo- „Rekonštrukcia a nadstavba zdravotného 

V bode 8 sa informácie starostu týkali dele-vy bývalej MŠ. Podľa poslankyne Mgr. A. strediska Pobedim“ bude realizovaná len 
govania členov Rady školy, odkúpenia budovy Augustínovej je projekt Komunitné centrum už v prípade získania financií zo Štátneho fondu 
bývalej predajne tzv. bufetu, opravy cesty od neaktuálny z mnohých dôvodov a Ing. Ladislav rozvoja bývania. Starosta preto navrhuje verej-
bytoviek na Zákostolnej ulici, poďakovania za Melicher upozornil na predpokladané náklady né obstarávanie zrušiť. Projekt je možné zreali-
pomoc a spoluprácu v akcii Deň detí a rodiny, na prevádzku Komunitného centra. V ďalšom zovať do roku 2024 a rovnako stavebné povole-

kroku by bolo potrebné ešte investovať financie nie je platné do uvedeného roku 2024. Po krát- sťahovania fy. Ulstrup Plast, termínu Dňa úcty 
do opätovnej rekonštrukcie na materskú školu. kej diskusii sa poslanci dohodli, že verejné k starším, a návštevy župana Jaroslava Bašku. 
Mgr. I. Pastorek navrhuje odstúpiť od projektu obstarávanie na projekt Rekonštrukcia a nad- V predposlednom bode programu Rôzne E. 
vzhľadom na už uvedené okolnosti a z jeho stavba zdravotného strediska Pobedim sa ruší Pogranová predniesla ponuku na nakrútenie 
pohľadu by bolo vhodné opraviť strechu (aj a v tomto zmysle prijali príslušné uznesenie . dokumentárneho filmu o historickom mlyne. 
formou úveru), aby sa vyriešil problém, ktorý je V bode č. 6 starosta obce prezentoval mož- Vzhľadom k problémom súvisiacim s technic-
najviac havarijný a zachrániť takto budovu nosti riešenia v súvislosti s projektom Rekon- kým a majetkovým stavom historickej pamiat-
bývalej školy. Poslanci uznesením zrušili štrukcia budovy pre hasičskú techniku. Po ky poslanci s natáčaním dokumentárneho filmu 
uznesenie č. 26/2019 zo dňa 15.4.2019 z dôvo- vyjadrení starostu obce sa poslanci informovali nesúhlasili. 
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Na 5. septembra 2022 bolo zvolané v poradí oboznámili poslancov zástupcovia fy 
23. zasadanie obecného zastupiteľstva s hlav- Axor o súčasnom stave prípravy 
ným bodom programu, a to návrh na schválenie výstavby sídelného komplexu Selan-
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Pobedim a tiež ky. Podľa tých to info rmác ií sa 
návrh na schválenie Všeobecne záväzného na v I. etape vybuduje 14 rodinných 
riadenia obce Pobedim č. 1/2022, ktorým sa domov a jeden bytový dom. Okrem 
vyhlasuje Záväzná časť územného plánu obce toho požiadali poslancov o súhlas 
Pobedim - Zmeny a doplnky č. 2. predniesť na nasledujúcom zasadnutí 

Pred rokovaním obecného zastupiteľstva obecného zastupiteľstva návrh na 
predaj vybudovaných komunikácií 
a chodníkov obci za symbolickú 
cenu . 

Obecné zastupiteľstvo po roko-
vaní v uvedenom hlavnom bode 
programu schválilo, podľa prísluš-
ných zákonov a nariadení, Územný plán obce školského roku, o termíne 1. zasadnutia voleb-
Pobedim - Zmeny a doplnky č. 2, Všeobecne nej komisie, prerušení prívodu elektrickej 
záväzným nariadením obce Pobedim č. energie pri dome p. Šmercelovej, o odstránení 
1/2022 zo dňa 5. septembra 2022, ktorým sa strešnej krytiny na budúcom sklade hasičskej 
podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhla- techniky a o rokovaní spoločnosti PRESS-
suje Záväzná časť územného plánu obce KAN. Upozornil poslancov na zoznam obcí, 
Pobedim - Zmeny a doplnky č. 2. ktoré sú navrhnuté na budovanie kanalizácie, 

V programe Interpelácie sa poslanci zaují- avšak v tomto zozname naša obec nefiguruje. 
mali o program hodových slávností 2022. V bode Rôzne sa riešil problém elektrického 
Starosta obce a predseda komisie pre kultúru uzamykania brány zberného dvora, dovozu 
a školstvo predniesli návrh programu hodov, kontajnerov na stojisko na Staničnej ulici a pre-
ktorý sa bude upresňovať. vádzkového poriadku zberného dvora, ktorý 

Ďalej starosta obce informoval o otvorení zatiaľ nie je oficiálne otvorený. 
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Pokračovanie zo str. 1

l Odstránenie strešnej krytiny na stavbe budovy 
hasičskej techniky.Privítali sme:

13.7.2022 Legenzová Ria, č.d. 362

Manželstvo uzavreli:
25.6.2022 Veronika Várková 

a Dominik Sedmina, č. 130
30.7.2022 Nikoleta Sedminová, č. l30 

a Martin Knopp
 
Rozlúčili sme sa:
30.6.2022 Benech Ján, č. 41, 61 r.
10. 7.2022 Macová Anna, č. 331, 70 r.
10. 9.2022 Klimo Štefan, č. 150, 75. r.


