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   OBEC  SEŇA 

Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika 

IČO 00324698 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z riadneho zasadnutia zastupiteľstva v Seni, ktoré sa uskutočnilo 

 dňa 15.08.2018 o 16:30 

 

 

Miesto konania: OcÚ Seňa 

 

Prezenčná listina 
  

Prezencia riadnych členov orgánu 

 

Meno Funkcia Prítomnosť Čas 

Ing. Mgr. Miroslav Bačenko volený člen samosprávy prítomný 16:30 – 18:05 

Marta Bárányová volený člen samosprávy prítomná 16:30 – 18:05 

Ing. Štefan Čamaj volený člen samosprávy prítomný  16:30 – 18:05 

Mgr. Katarína Domonkošová volený člen samosprávy prítomná 16:30 – 18:05 

Gabriel Ficzere volený člen samosprávy neprítomný - ospravedlnený - 

Jozef Hudák volený člen samosprávy prítomný 16:30 – 18:05 

Silvia Langová volený člen samosprávy prítomná 16:30 – 18:05 

JUDr. Marta Probalová volený člen samosprávy neprítomná - neospravedlnená - 

Jaroslav Szabó Volený člen samosprávy prítomný 16:30 – 18:05 

 

Priebeh  rokovania 
 

Bod č.1.  Otvorenie zasadnutia  (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice) 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 
Pani starostka privítala obecné zastupiteľstvo na zasadnutí OZ. Na zasadnutí boli prítomní siedmi 

poslanci obecného zastupiteľstva. Pán poslanec Gabriel Ficzere svoju účasť na zasadnutí OcZ vopred 

ospravedlnil, účasť neospravedlnila pani poslankyňa JUDr. Marta Probalová. Pani starostka konštatovala, 

že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice boli určení pani poslankyňa Mgr. Katarína 

Domonkošová a pán poslanec Jozef Hudák, pričom zápisnicu zo zasadnutia vyhotovila starostka obce.  

 

Bod č.2 - Schválenie programu zasadnutia a kontrola uznesení 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 



2 

 

Starostka obce predložila na schválenie nasledovný program rokovania: 

 

1.  Otvorenie, (určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice). 
2.  Schválenie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Interpelácia poslancov. 

5.  

a) určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie 2018 – 2022; 

b) určenie počtu poslancov obce na nové volebné obdobie 2018 – 2022. 

6. Schválenie započítania pohľadávky za kanalizačnú a vodovodnú prípojku (p. Kapolka,  

p. Kolivoško)  

7. Schválenie audítorky Ing. Márie Pochovej na vykonanie zákonného auditu za rok 2017. 

8. Schválenie rozpočtového opatrenia. 

9. Schválenie žiadosti o úpravu splátkového kalendára (Mgr. Grega – lekáreň). 

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Záver 
 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 154 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje program zasadnutia uvedený v pozvánke.  

Číslo: 154 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 154/VII/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 154 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

prednesený program rokovania Obecného zastupiteľstva.  

 

Bod č. 3 –Kontrola uznesení 

 

Pani starostka obce prečítala uznesenia prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2018: 

 

Správa č. 7/2018 

o kontrole plnenia uznesení prijatých OZ v Seni dňa 27.06.2018  - ku dňu 15.08.2018. 

 

V súlade s §18d  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná 

kontrola plnenia uznesení prijatých OZ v Seni. 

 

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 149/VI/2018 až 153/VI/2018. 

Uznesenie č. 149/VI/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje program rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 150/VI/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Seňa. 

 

Uznesenie č. 151/VI/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Zmluvu č. 1128/3030/2018 o zriadení vecného bremena 
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v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (oprávnený), strpieť 

umiestnenie elektro – energetického zariadenia na parcele E KN č. 3509 a parcely C KN č. 521 v rozsahu 

geometrických plánov č. 3/2016, č. 43/2016, č. 44/2016, č. 409/2015, č. 412/2015, č. 442/2015. Vecné 

bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Oprávnený za zriadenie vecného bremena poskytne jednorazovú 

náhradu obci Seňa za obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške 576,-Eur. 

   

Uznesenie č. 152/VI/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje Zmluvu č. 1129/3030/2018 o zriadení vecného bremena 

v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (oprávnený), strpieť 

umiestnenie elektro – energetického zariadenia na parcele C KN č. 3515/1,  parcely C KN  

č. 436 a parcely C KN č. 521/1 v rozsahu geometrického plánu č. 410/2015. Vecné bremeno sa zriaďuje 

bezodplatne. 

 

Uznesenie č. 153/VI/2018 

Obecné zastupiteľstvo v SENI schvaľuje spoločnosti B-IMPER úpravu priestorov z východnej časti 

budovy so súpisným č. 199 na parcele č. 15 registra C a to výmenu okenného otvoru za dverný.  

 
 

Bod č. 4 – Interpelácia poslancov 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pán poslanec Jozef Hudák v tomto bode rokovania v súvislosti s úpravou terénu pred kostolmi v obci ešte 

navrhol, aby sa pozrelo aj na dlažbu pri sakristií, ktorá sa prepadáva a naďalej klesá. Takisto vyjadril 

obavu, že priestor sa bude zneužívať mládežou a že sa to bude devastovať.  

Pani starostka na to reagovala, že oboch kňazov už minulý rok oboznámila s týmto projektom a vyzvala 

ich k pripomienkovaniu, avšak ani jeden z nich sa neozval a neoznámil obci žiadnu pripomienku.  

Ale objasnila, že sa predmetná dlažba bude opravovať, ale až budúci rok, nakoľko v súčasnosti  

na to nie sú žiadne vyčlenené financie. Takisto dodala, že stará dlažba sa nevyhodí, ale zužitkuje  

na budovanie parkovísk. Pani starostka sa v súvislosti s týmto problémom obrátila na pána poslanca  

Ing. Mgr. Bačenka, ktorého sa pýtala na vytýčenie sietí v oblasti rímskokatolíckeho kostola – či tam 

niekde odteká voda. Pán poslanec reagoval, že voda tam zavedená určite je, nakoľko v sakristií túto vodu 

používajú. Priblížil, že vetva ide od múru reformovaného kostola, ale pôvodný projekt bol naplánovaný 

inak, zmenilo sa to z dôvodu realizovania prípojky u rodiny Nagyových.   

Pán poslanec Ing. Čamaj navrhol, aby bola táto situácia pravidelne monitorovaná, nakoľko okrem vody 

tam vedie aj kanalizácia. Upcháva sa to z dôvodu toho, že v minulosti bola železná rúra odrezaná 

a zanesená. Pán poslanec Hudák k tomu ešte dodal, že táto situácia spôsobuje praskanie a klesanie 

rímskokatolíckeho kostola. 

Pani starostka obce navrhla, že je možné zrealizovať výkopové práce a novú vodovodnú a kanalizačnú 

šachtu osadia Východoslovenské vodárne alebo sa to môže prekopať a nanovo položiť ako to bolo robené 

pri Dome smútku. 

 

Bod č. 5 - Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie  

2018 – 2022 a určenie počtu poslancov obce na nové volebné obdobie 2018 - 2022 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  
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Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 155 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

a) určuje v súlade s §11 ods. 4 písmena i) zákona Slovenskej národnej rady  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

na nasledujúce volebné obdobie rokov 2018 až 2022 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Seňa na plný úväzok; 

b) určuje v súlade s §11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie rokov 2018 až 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Seňa v počte 9; 

c) určuje v obci Seňa jeden volebný obvod na celé volebné obdobie rokov 2018  

až 2022.  

Číslo: 155 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 155/VII/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 155 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

a) určuje v súlade s §11 ods. 4 písmena i) zákona Slovenskej národnej rady  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

na nasledujúce volebné obdobie rokov 2018 až 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Seňa 

na plný úväzok; 

b) určuje v súlade s §11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie rokov 

2018 až 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Seňa v počte 9; 

c) určuje v obci Seňa jeden volebný obvod na celé volebné obdobie rokov 2018  

až 2022. 

 

Bod č. 6 – Schválenie započítania pohľadávky za kanalizačnú a vodovodnú prípojku  

(p. Kolivoško a p. Kapolka)  

 
Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka na začiatku tohto bodu rokovania priblížila žiadosti o kompenzáciu za kanalizačnú 

a vodovodnú prípojku u pána Kolivoška a pána Kapolku. Objasnila, že u pána Kolivoška ide o sumu 

431,-Eur a u pána Kapolku na novostavbu o 743,12,-Eur. Dodala, že ide o prijateľné ceny, ale všetko  

je na rozhodnutí poslancov.  

V súvislosti s realizáciou vodovodných a kanalizačných prípojok, sa pán poslanec Ing. Čamaj informoval 

ohľadom ulice, kde je naplánované osadenie asfaltovej cesty. Pani poslankyňa Langová mu odpovedala, 

že na predmetnej ulici majú všetky domácnosti zrealizované prípojky, okrem pána Firkalu. Avšak aj on 

už v súčasnosti dokončuje realizáciu týchto prípojok.  

Pán poslanec Hudák dodal, že na ulici, kde býva je veľký problém so šachtami a s uzávermi, ktoré pri 

viacerých rodinných domoch chýbajú. Dodal, že občania si začali prerábať šachty, na základe výzvy od 

Východoslovenských vodární aj napriek tomu, že pri spisovaní zmluvy mali tieto šachty odsúhlasené. 
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Pani starostka na to reagovala, že v istom smere bol predaj vodovodu pre obec určitým odbremenením, 

ale aj napriek predaju je s tým strašne veľa práce. Dôvodom predaja bol fakt, že obec nemá financie ani 

personál na opravu a údržbu tohto vodovodu. Od spoločnosti Východoslovenské vodárne vie, že v obci 

nefunguje 55 hydrantov a je nutné zrealizovať na tomto vodovode množstvo opráv. Dodala ešte, že sa 

neustále spolupracuje s vodárňami, aby občania boli spokojní. V tomto bode rokovania sa už žiaden 

z prítomných poslancov neprihlásil o slovo, a preto sa prešlo k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 156 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

a) schvaľuje pánovi Štefanovi Kolivoškovi, Seňa 322 kompenzáciu nákladov  

za vodovodnú a kanalizačnú prípojku vo výške 431,-Eur; 

b) schvaľuje pánovi Petrovi Kapolkovi, bytom Ladožská 4, Košice kompenzáciu 

nákladov za vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre novostavbu v obci  Seňa  

vo výške 743,12,-Eur.   
Číslo: 156 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 156/VII/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 156 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

a) schvaľuje pánovi Štefanovi Kolivoškovi, Seňa 322 kompenzáciu nákladov  

za vodovodnú a kanalizačnú prípojku vo výške 431,-Eur; 

b) schvaľuje pánovi Petrovi Kapolkovi, bytom Ladožská 4, Košice kompenzáciu nákladov  

za vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre novostavbu v obci  Seňa vo výške 743,12,-Eur. 

 

Bod č. 7 – Schválenie audítorky Ing. Márie Pochovej na vykonanie zákonného auditu za rok 2017 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 157 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje audítorku Ing. Máriu Pochovú na vykonanie zákonného auditu za rok 2017.  

Číslo: 157 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 157/VII/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 157 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

audítorku Ing. Máriu Pochovú na vykonanie zákonného auditu za rok 2017. 
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Bod č. 8 – Schválenie rozpočtového opatrenia 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 

Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Na začiatku tohto bodu rokovania pani starostka priblížila rozpočtové opatrenie všetkých prítomným 

poslancom a odpovedala na otázky týkajúce sa tohto rozpočtového opatrenia. Žiaden z prítomných 

poslancov nemal námietky, a preto sa prešlo k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 158 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2018.  

Číslo: 158 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 158/VII/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 158 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č. 6/2018.  

 

 

Zápis z rokovania 

V súvislosti s financiami obce, s realizovanými projektmi a prácami na ich realizácií pani starostka 

priblížila prítomným poslancom všetky zrealizované projekty, ktoré sa v obci uskutočnili. 

 

p.č. názov projektu prijaté dotácie suma 

1. Výsadba zelene pre KD SPP, a.s. 6.500 € 

2. Výmena okien ZŠ MŠVVaŠ SR 116.000 € 

3. Komunikácia – rómsky kopec Splnomocnenec pre RK 8.000 € 

4. Rekonštrukcia MŠ MV SR 399.000 € 

5. Multifunkčné ihrisko Úrad vlády SR 38.800 € 

6. Kanalizačná vetva pri ZŠ Environmentálny fond 50.000 € 

7. MAS Mikroregión Hornád MPaRV SR 35.000 € 

8. Pódium v Kultúrnom dome MF SR 7.500 € 

9. Rekonštrukcia KD SEIA 417.045 € 

10. Rekonštrukcia TJ, strecha, striedačky Futbalový zväz 10.000 € 

11. Odborné učebne ZŠ MPaRV SR 99.207 € 

SPOLU: 

1.187.052 € 

 

V súvislosti s uvedeným, pani starostka obce navrhla odmenu pre pani zástupkyňu Silviu Langovú. 

Vysvetlila koľko ťažkostí a práce je so získavaním financií z eurofondov a priblížila, že na pani 

poslankyňu sa dá spoľahnúť, nakoľko pracuje na 110 % a myslí si, že za 4 roky vo funkcií sa v obci toho 

spravilo dosť. Odmenu navrhla vo výške 3.000,-Eur.  

Pán poslanec Szabo reagoval, že nemá voči tomuto návrhu žiadne námietky, nakoľko je vidieť,  

že sa v obci niečo robilo a stále robí.  
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Nikto nemal námietky a prešlo sa k hlasovaniu.  

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 159 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje odmenu pre pani Silviu Langovú, zástupkyňu starostky obce vo výške  

3.000,-Eur za participovanie pri príprave a realizácií projektov získaných z európskych 

štrukturálnych fondov a dotácií Úradu vlády SR a ministerstiev SR vo volebnom období 

2015 - 2018. 

Číslo: 159 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 5 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 159/VII/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 159 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

odmenu pre pani Silviu Langovú, zástupkyňu starostky obce vo výške  
3.000,-Eur za participovanie pri príprave a realizácií projektov získaných z európskych štrukturálnych 

fondov a dotácií Úradu vlády SR a ministerstiev SR vo volebnom období 2015 - 2018. 

 

 

Zápis z rokovania 

Pred ukončením tohto bodu rokovania navrhla pani zástupkyňa Silvia Langová odmenu aj pre starostku 

obce za prípravu a realizáciu projektov získaných z európskych štrukturálnych fondov. Keďže starosta 

obce nemôže dostať odmenu, prítomný poslanci sa dohodli o zvýšení platu o 60% a prešlo  

sa k hlasovaniu.  

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 160 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje Ing. Marcele Gallovej, starostke obce, navýšenie platu o 60 % s účinnosťou 

od 01.08.2018 za prípravu a realizáciu projektov získaných z európskych štrukturálnych 

fondov a dotácií Úradu vlády SR a ministerstiev SR vo volebnom období 2015 - 2018. 

Číslo: 160 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 160/VII/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 160 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

Ing. Marcele Gallovej, starostke obce, navýšenie platu o 60 % s účinnosťou od 01.08.2018 za prípravu 

a realizáciu projektov získaných z európskych štrukturálnych fondov a dotácií Úradu vlády SR 

a ministerstiev SR vo volebnom období 2015 - 2018. 

 

Bod č. 9 – Schválenie žiadosti o úpravu splátkového kalendára (Mgr. Grega – lekáreň) 

 

Predkladatelia: 

Meno Funkcia Útvar/Orgán 

Ing. Marcela Gallová starostka OcÚ 
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Ďalší predkladatelia:  

 

Zápis z rokovania 

Pani starostka obce priblížila žiadosť pána Mgr. Gregu o predĺženie termínu na splatenie dlhu, nakoľko 

ho platiť nestíha. Dodala, že ide o prijateľnú formu dohody, pričom aj obdobie splácania sa predĺži. 

Keďže žiaden z prítomných poslancov nemal námietku, prešlo sa k hlasovaniu.   

 

Hlasovania 

 

 Hlasovanie číslo 161 

Návrh Obecné zastupiteľstvo obce Seňa:  

schvaľuje dlžníkovi Mgr. Igorovi Gregovi uhradiť svoj dlh v predĺženom termíne,  

a to do 07/2019 v mesačnej sume 332,50,-Eur.  

Číslo: 161 Schválený: ÁNO Prítomní: 7 Za: 7 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Proti: 0 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 161/VII/2018 

 

Schválené hlasovaním č. 161 

Obecné zastupiteľstvo v SENI 

s c h v a ľ u j e 

dlžníkovi Mgr. Igorovi Gregovi uhradiť svoj dlh v predĺženom termíne, a to do 07/2019 v mesačnej sume 

332,50,-Eur. 

 

Bod č. 10 – Rôzne 

 

V tomto bode rokovania sa žiaden z prítomných poslancov neprihlásil o slovo, a preto sa prešlo 

k ďalšiemu bodu rokovania.  

 

Bod č. 11 – Diskusia 

 

V tomto bode rokovania sa žiaden z prítomných poslancov neprihlásil o slovo, a preto sa prešlo 

k ďalšiemu bodu rokovania.  

 

Bod č. 12 – Záver 

 

Na záver obecného zastupiteľstva sa pani starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom za účasť 

a ich pozornosť. 
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Menovité hlasovania k bodom rokovania 
 

          

  Meno 2/154 5/155 6/156 7/157 8/158 8/159 8/160 9/161 

 Ing. Mgr. Miroslav Bačenko ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA  

 Marta Bárányová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Ing. Štefan Čamaj ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Mgr. Katarína Domonkošová ZA ZA ZA ZA ZA ZD ZA ZA 

 Gabriel Ficzere N N N N N N N N 

 Jozef Hudák ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 Silvia Langová ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

 JUDr. Marta Probalová N N N N N N N N 

 Jaroslav Szabó ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

……………………………… 
  LEGENDA : N – neprítomný, NH – nehlasoval, ZA – hlasoval za, P – hlasoval proti, ZD – zdržal sa, ? – hodnota nie je známa 

 

 

 

 

 

....................................................... 
        Ing. Marcela Gallová 

 

       

 

 

               

Overovatelia:      

 

Mgr. Katarína Domonkošová                                                      ............................................ 

  

 

Jozef Hudák                                                                                        ............................................ 


