OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KONSKEJ

ZÁPISNICA

z 20. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Konskej
zo dňa 09.08.2021

Prítomní:

8 poslancov - podľa prezenčnej listiny (nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov, Obecné zastupiteľstvo v Konskej bolo spôsobilé rokovať
a uznášať sa).

PRÍTOMNÍ: 8

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič

NEPRÍTOMNÍ: 1

Rudolf Dávidík

Program:

podľa pozvánky

Zasadnutie viedol: p. Ing. Janka Stupňanová – starostka obce
Zapisovateľka:

p. Blažena Karnausová

Overovatelia:

p. Ing. Anna Komolíková, p. Juraj Šimkulič

Začiatok zasadnutia: 18:30 hod.
Miesto zasadnutia: Zasadačka obecného úradu
K bodu č. 1
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu
Starostka obce Ing. Janka Stupňanová privítala všetkých prítomných na 20. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktoré zvolala a viedla v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s Rokovacím poriadkom
Obecného zastupiteľstva v obci Konská.
V tomto bode starostka oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia OZ
a za program dala hlasovať.
Starostka obce navrhla za zapisovateľku: p. Blaženu Karnausovú – pracovníčku
Obecného úradu a za overovateľov navrhla: p. Ing. Annu Komolíkovú a p. Juraja Šimkuliča –
poslancov obecného zastupiteľstva.
a) Poslanci OZ schvaľujú program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Konskej.
b) Poslanci OZ za zapisovateľku zápisnice schvaľujú pracovníčku Obecného
úradu p. Blaženu Karnausovú a za overovateľov zápisnice poslancov
Obecného zastupiteľstva v Konskej p. Ing. Annu Komolíkovú a p. Juraja
Šimkuliča.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková,
Mgr. Monika Malaťáková, Eugen Martinka,
Ing. Tatiana Rosincová, Juraj Vandlík,
Mária Vanáková, , Juraj Šimkulič
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K bodu č. 2
Schválenie Návrhu VZN č. 10 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská
s účinnosťou od 01.09.2021
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov OZ s požiadavkou ZŠ s MŠ Konská
o úpravu a doplnenie VZN č. 10 z dôvodu právnej úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov s
účinnosťou od 01.08.2021 a zmenu finančného pásma 2 na finančné pásmo 3. Ako dôvod
uvádzajú nárast cien potravín za posledné obdobie. Zvýšenie predstavuje čiastku 0,09 € pre
deti od 2 do 6 rokov v MŠ, 0,06 € pre deti od 6 do 11 rokov v ZŠ a 0,35 € pre dospelého
stravníka.
Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 10 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská
s účinnosťou od 01.09.2021
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík , Juraj Šimkulič

K bodu č. 3
7. zmena rozpočtu obce Konská k 08.06.2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 7. zmene rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle ustanovenia
§14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 08.06.2021.

Dôvodová správa
7. zmena rozpočtu obce Konská k 8.6.2021

1. V príjmovej časti nastalo navýšenie príjmov z dôvodov:
-

vyšších výnosov zo správnych poplatkov za rozkopové povolenie v sume 200,00 €
prijatých finančných prostriedkov z Okresného úradu Žilina, odbor školstva na kapitálové
výdavky v rámci rozvojového projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální“ pre ZŠ Konská
v sume
3 500,00 €
prijatej dotácie z Enviromentálneho fondu na základe schválenej žiadosti o poskytnutie
príspevku podľa úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v sume 1 096,40 €
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-

prijatého doplatku dotácie na „Sčítanie domov a bytov 2021“ podľa reálneho počtu sčítaných
domov a bytov v sume 164 €

Zmena príjmov

+ 4 960,40 €

2. Vo výdavkovej časti nastalo navýšenie výdavkov z dôvodov:
-

-

zapojenia prijatej dotácie z Enviromentálneho fondu na základe schválenej žiadosti
o poskytnutie príspevku podľa úrovne vytriedenia komunálnych odpadov do výdavkov v sume
1 096,40 €
zapojenia prijatého doplatku dotácie na „Sčítanie domov a bytov 2021“ do výdavkov v sume
164 €
zapojenia prijatej dotácie na „Sčítanie obyvateľov 2021“ do výdavkov v sume 4 090,59 €

-

zmeny medzi jednotlivými položkami v rámci programov a podprogramov

-

Zmena výdavkov

+ 5 350,99 €

3. Finančné operácie príjem:
-

navýšenie príjmových finančných operácií z dôvodu dočerpania poslednej časti investičného
úveru zo Slovenskej Sporiteľne, na základe úverovej zmluvy č. 269/CC/20 v sume 95 185,11 €

Zmena príjmov

+ 95 185,11 €

4. Finančné operácie výdavky:
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky:
-

navýšenie kapitálových výdavkov z dôvodu zapojenia čerpania investičného úveru zo
Slovenskej Sporiteľne na investíciu „Nadstavba ZŠ s MŠ s vytvorením nových tried“ sume
95 185,11 €

Zmena kapitálových výdavkov
6.

+ 95 185,11 €

Kapitálové príjmy:

Zmena kapitálových príjmov

0€

Poslanci OZ berú na vedomie 7. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 08.06.2021 v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič
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K bodu č. 4
8. zmena rozpočtu obce Konská zo dňa 01.07.2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 9 úprave rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle ustanovenia
§14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 01.07.2021.

Dôvodová správa
8. zmena rozpočtu obce Konská k 1.7.2021

7. V príjmovej časti nastalo navýšenie príjmov z dôvodov:
-

vyšších výnosov z Dane za psa v sume 100,00 €
vyšších výnosov za cintorínsky poplatok v sume 100,00 €
prijatej dotácie z Ministerstva vnútra SR na úseku starostlivosti o životné prostredie v sume 5,04
€. Celková suma prijatej dotácie bola 155,04 €, v rozpočte bol naplánovaný príjem v sume
150,00 €.

Zmena príjmov

+ 205,04 €

8. Vo výdavkovej časti nastalo:
-

zmeny medzi jednotlivými položkami v rámci programov a podprogramov

Zmena výdavkov

0€

9. Finančné operácie príjem:
Zmena príjmov

0€

10. Finančné operácie výdavky:
Zmena výdavkov

0€

11. Kapitálové výdavky:
Zmena kapitálových výdavkov

0€

12. Kapitálové príjmy:
Zmena kapitálových príjmov

0€
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Poslanci OZ berú na vedomie 8. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 01.07.2021 v zmysle
ustanovenia §14 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič

K bodu č. 5
Čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu č.
599 a 600 za rok 2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o čerpaní finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv,
ktorý sa tvorí v obci Konská v súlade s §18 ods. 2 zákona č. 443/2010Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní. Jeho čerpanie sa riadi § 14 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. v
znení neskorších predpisov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky, spojené
s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu,
spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na
obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu.
V roku 2021 sa čerpali finančné prostriedky z Fondu opráv na bytový dom č. 600 vo výške
31,35 € v členení na nasledovný materiál:
DFA 2021/153 Kontrola HP, požiarnych vodovodov, tlakovanie hadíc

31,35 €

SPOLU:

31,35 €

Predpokladaná suma čerpania finančných prostriedkov z Fondu opráv na BD s. č. 600
k 31.12.2021 je vo výške 3 000,00 €.

V roku 2021 sa čerpali finančné prostriedky z fondu opráv na bytový dom č. 599 vo výške
31,35 € v členení na nasledovný materiál:
DFA 2021/153 Kontrola HP, požiarnych vodovodov, tlakovanie hadíc

31,35 €

SPOLU:

31,35 €

Predpokladaná suma čerpania finančných prostriedkov z Fondu opráv na BD s. č. 599
k 31.12.2021 je vo výške 3 000,00 €.
Poslanci OZ schvaľujú čerpanie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby
a opráv bytového domu č. 599 a 600 za rok 2021 podľa prílohy.
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HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič

K bodu č. 6
9. zmena rozpočtu obce Konská k 09.08.2021
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o 7. zmene rozpočtu, vykonanej starostkou obce v zmysle ustanovenia
§14 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 9.8.2021.

Dôvodová správa
9. zmena rozpočtu obce Konská k 9.8.2021

1. V príjmovej časti nastalo:
navýšenie príjmov z dôvodov:

Zmena príjmov

0€

2. Vo výdavkovej časti nastalo :
navýšenie výdavkov z dôvodu:
- zapojenia čerpania Fondu opráv bytového domu s. č. 599 a bytového domu s. č. 600 do
výdavkov v predpokladanej sume 3 000,00 € na každý bytový dom, spolu v sume 6 000,00 €
Zmena výdavkov

+ 6 000,00 €

3. Finančné operácie príjem
Zmena príjmov

0€

4. Finančné operácie výdavok
Zmena výdavkov

0€

5. Kapitálové výdavky
Zmena kapitálových výdavkov

0€

6. Kapitálové príjmy
Zmena kapitálových príjmov

0€
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Poslanci OZ berú na vedomie 9. úpravu rozpočtu obce Konská zo dňa 09.08.2021 v zmysle
ustanovenia §14 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič

K bodu č. 7
Čerpanie rezervného fondu obce Konská
Starostka obce odovzdala slovo p. Zuzane Kasmanovej, účtovníčke obce, aby
informovala prítomných o použití rezervného fondu v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Evidencia Rezervného fondu
Začiatočný stav k 1.1.2021

276 392,29 €

Tvorba Rezervného fondu:

215 731,26 €

Uznesenie OZ č.245/2021 z 22.2.2021
Celkom prostr.RF

492 123,55 €

Čerpanie Rezervného fondu:
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Spevnené plochy v areáli Multifunkčného
centra"
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Lávka s prestrešením v
oddychovej zóne Konská"

DF2021/208

260,00 €

DF2021/218

2 700,00 €

Rekonštrukcia chodníka Konská, Hlavná ulica (dolný koniec)

DF2021/220

23 095,08 €

26 055,08 €

Čerpanie RF spolu:
Konečný zostatok RF k 9.8.2021
RF na r. 2021
čerpanie r. 2021
zostatok RF k 9.8.2021

466 068,47 €
492 123,55
26 055,08
466 068,47
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Poslanci OZ berú na vedomie použitie rezervného fondu v zmysle ustanovenia §14 ods.2
zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy.
ZA: 8

HLASOVANIE
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič

K bodu č. 8
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej správe programového rozpočtu
obce Konská k 30.06.2021 v zmysle ustanovenia §12 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy.
b)Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Konská k 30.06.2021 v zmysle
ustanovenia §12 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy.
V tomto bode starostka obce oboznámila prítomných so stanoviskom hlavnej
kontrolórky obce k Monitorovacej správe programového rozpočtu obce Konská k 30.06.2021:
Programové rozpočtovanie vychádza z procesu prípravy, tvorby, monitorovania
a hodnotenia programového rozpočtu. Súčasťou programového rozpočtovania je aj
monitorovacia správa, ktorá je Obecnému zastupiteľstvu predkladaná 1x počas rozpočtového
roka a to k 30.06. bežného roka.
Monitorovacia správa obsahuje:
a) textovú časť, ktoré definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorá sa
dosiahol
b) číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa, čiže výdavku
Plánované výdavky rozpočtu po šiestich zmenách predstavujú čiastku 1 849 873,88 €.
Skutočné čerpanie týchto výdavkov k 30.06.2021 je 420 915,99 €, čo činí cca 23 % oproti
plánovanému rozpočtu. Takéto čerpanie sa k polroku javí ako efektívne hospodárenie.
Súčasťou materiálu je aj vyhodnotenie jednotlivých programov a ich podprogramov v rámci
zadefinovania merateľných ukazovaľov.
Monitorovacia správa obce Konská za I. polrok 2021 má všetky náležitosti v súlade s
programovým rozpočtovaním.
Monitorovacia správa obce Konská za I. polrok 2021 má všetky náležitosti v súlade
s programovým rozpočtovaním. Monitorovacia správa za I. polrok 2021 poskytuje ucelený
obraz o vyhodnotení plnenia stanovených hodnôt v rámci jednotlivých programov a ich
podprogramov výdavkovej časti. Náležitosti, ktoré má obsahovať, obsahuje, preto odporúča OZ
po prerokovaní predloženú Monitorovaciu správu za I. polrok 2021 vziať na vedomie.
a) Poslanci OZ berú na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej
správe programového rozpočtu obce Konská k 30.06.2021 v zmysle ustanovenia §12 ods.2
zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy.
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b) Poslanci OZ schvaľujú Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Konská
k 30.06.2021 v zmysle ustanovenia §12 ods.2 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa prílohy.
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič

K bodu č. 9
Návrh na predloženie žiadosti o NFP z programu IROP
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s možnosťou predloženia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (NFP) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,
kód výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 na realizáciu projektu: „Rozšírenie kapacít MŠ v obci
Konská“.
V súčasnosti sa v obci Konská realizuje prístavba Materskej školy, na ktorú sa uvedená
výzva dá uplatniť. Žiadosť sa podáva do 31. augusta 2021. V súčasnosti sa ešte riešia detaily
na projekte a nie je známa výška sumy, ktorú budeme požadovať. Z toho dôvodu sa poslanci
OZ stretnú v mesiaci august ešte raz, aby odsúhlasili výšku požadovanej sumy.
Poslanci OZ berú na vedomie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(NFP) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2SC221-2021-67 na realizáciu projektu „Rozšírenie kapacít MŠ v obci Konská“
HLASOVANIE
PROTI: 0

ZA: 8

ZDRŽAL SA: 0

Ondrej Gabčík, Ing. Anna Komolíková, Mgr.
Monika Malaťáková, Eugen Martinka, Ing.
Tatiana Rosincová, Mária Vanáková,
Juraj Vandlík, Juraj Šimkulič

K bodu č. 9
Záver a rôzne
-

-

Privítanie detí do života – akcia sa bude konať ešte v tomto roku podľa vývoja
epidemiologickej situácie.
MK Bariny – projektová dokumentácia je v riešení, k tejto problematike sa ešte
uskutoční stretnutie.
Obhliadka spoločných priestorov pri byte p. Winklerovej Miroslavy v BD č. 600/11
z dôvodu zatečenia. Na základe obhliadky spoločných priestorov sa zistilo nedostatočné
silikónové tesnenie v kúpeľni bytu p. Winklerovej Miroslavy, ako aj zrejmé zatekanie
okolo komína. V najbližšom období bude prizvaný odborník v tomto odbore na
obhliadku, aby sa zistila presná príčina zatekania. Po jej odstránení sa spoločné priestory
v BD 599/9 a 600/11 vymaľujú.
Obhliadka balkónov na BD č. 599/9 a 600/11 –dlažba odskakuje a okapy sú
zahrdzavené.
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P. Kardošová Katarína – poslala mailom požiadavku na stretnutie na tvare miesta, t.
j. na miestnej komunikácii Jarky, ktorá je v súčasnosti po dažďoch schodná iba
v gumákoch. Taktiež riešila detské ihrisko pri autobusovej zastávke, ktoré je
v súčasnosti nefunkčné a oporný múr, ktorý je súčasťou realizácie chodníka pri p.
Štaffenovej. Stretnutie poslancov OZ na MK Jarky sa uskutoční v najbližšom období,
na ostatné pripomienky jej odpovie p. starostka.
Prieložný Vladimír – pripomenul, že na MK Jarky je nefunkčná odvodňovacia šachta,
ktoré je zrejme zanesená a v prípade silnejších prívalových dažďov voda zatápa
prístupovú komunikáciu a priľahlé pozemky.
Prieložný Vladimír súčasne pripomenul aj nefunkčnú priekopu pri spoločnosti
Stavkrov na Rajeckej ceste, ktorá je tiež po dažďoch plná. V týchto miestach je
odvodnenie zrejme nesprávne spádované a dažďová voda, ktorá steká z okolitých polí
nemá kam odtekať. Túto problematiku je potrebné doriešiť spolu so SSC Žilina.
Prieložný Vladimír sa spýtal, z akého dôvodu sa nerealizuje oporný múr, ktorý tvorí
súčasť chodníka pri p. Štaffenovej. P. starostka odpovedala, že sa dal vypracovať nový
statický posudok, na ktorý z dôvodu dovolenkovej sezóny čakáme. Dňa 10.08.2021 na
kontrolnom dni by mal byť k dispozícii a bude vedieť povedať bližšie informácie.
Hlavná ulica – dolný koniec obce – je prisľúbená spoločná obhliadka cesty so
spoločnosťou SEVAK a SSC Rajec, nakoľko je nutné upozorniť na nevyhovujúci stav
cesty, chýbajúce poklopy, jamy, výtlky a pod.

Po vyčerpaní programu sa starostka obce poďakovala prítomným za účasť a pozornosť
a riadne zasadnutie OZ o 19:35 hod. ukončila.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Overovatelia:
- p. Ing. Anna Komolíková

........................................

- p. Juraj Šimkulič

.......................................
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