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Z Á P I S N I C A 

 

z 1. ustanovujúceho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, 

konaného dňa 29. novembra 2018 

Miesto konania: Veľká sála Kultúrneho domu Nitrianska Blatnica 

 

   1. ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici otvoril 

a viedol starosta obce,  Mgr. Michal Toman, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných.  

Starosta:  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí spoluobčania!   V súlade 

s ustanovením § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a čl. 7, ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici, otváram 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej 

Blatnici, na ktorom Vás všetkých srdečne vítam. Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom 

zasadnutí prítomných 9 novozvolených poslancov, čo znamená, že Obecné zastupiteľstvo 

v Nitrianskej Blatnici je uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnení poslanci: 0   

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Vážené zastupiteľstvo, teraz Vás zoznámim s priebehom ustanovujúceho zasadnutia 

vychádzajúceho z Metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  zo 16. 

novembra 2018 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev 

uvedeného v pozvánke, ktorú ste obdŕžali písomne na dnešné rokovanie. 

 

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

  1.  Úvodné náležitosti: 

        a)  Otvorenie zasadnutia. 

        b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

        c)  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie   osvedčení   

             o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného  

             zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie). 

       d)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

       e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

       f)  Vystúpenie novozvoleného starostu. 

  2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

  3.  Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie. 

  4.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu 

  5.  Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    

       a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.                                                                                                                                               

  6.  Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

  7.  Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov. 

  8.  Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

       najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, schválenie zásad odmeňovania   

       poslancov. 

  9.  Záver. 

 

K bodu 1/a, b   

Za zapisovateľku z dnešného 1. ustanovujúceho zasadnutia určujem pani Helenu Horváthovú. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadnutia určujem: 
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1. Mária Hlohovská  

2. Ing. Igor Slávik 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ďalej pristúpime k úvodnej náležitosti c) zasadnutia - 

Oznámeniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Nitrianska Blatnica a odovzdanie   

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  obecného 

zastupiteľstva. Prosím podpredsedu miestnej volebnej komisie pána Mgr. Ondreja Turana, 

aby sa ujal slova. 

Podpredseda miestnej volebnej komisie pán Mgr. Ondrej Turan zoznámil prítomných 

s textom zápisnice o výsledkoch komunálnych volieb v obci Nitrianska Blatnica, ktoré sa 

uskutočnili dňa 10. novembra 2018. 

 

Ďakujem pánovi Mgr. Ondrejovi Turanovi za podanie informácie o výsledkoch komunálnych 

volieb v obci Nitrianska Blatnica, ktoré sa uskutočnili dňa 10. novembra 2018 a odovzdanie 

osvedčení o zvolení. 

 

Ďalším náležitosťou zasadnutia je zloženie sľubu novozvoleného starostu. 

Prosím najskúsenejšieho člena poslaneckého zboru, pani poslankyňu Máriu Hlohovskú, aby 

uviedla tento bod. 

Pani M. Hlohovská: Žiadam novozvoleného starostu obce, pána Mgr. Michala Tomana, aby 

pristúpil k zloženiu zákonom stanovenému sľubu starostu obce a podpísal jeho znenie. 

 

Ďakujem p. M. Hlohovskej za uvedenie sľubu starostu obce a teraz pristúpime k zloženiu 

sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Po prečítaní sľubu vyzvem 

v abecednom poradí novozvolených poslancov k zloženiu sľubu vyslovením slova 

„sľubujem“ a jeho podpísaniu.  

Ďakujem novozvoleným poslancom za zloženie sľubu a prosím o chvíľku pozornosti. 

 

V ďalšej časti bodu 1/ novozvolený starosta obce  Mgr. Michal Toman vystúpil s príhovorom 

(viď príloha). 

 

Vážený poslanecký zbor, predkladám Vám návrh uznesenia č.1/2018 k priebehu 

predchádzajúcich bodov ustanovujúceho zasadnutia ako celku. Pripravte sa, hlasujeme.  

 

Kto je za? –  9 

Kto je proti? -  0 

Zdržal sa niekto hlasovania? -  0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 1/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a)  b e r i e   n a   v e d o m i e 

1.   výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

2.   vystúpenie novozvoleného starostu 

                                                                      

b)  k o n š t a t u j e , ž e 

  1. novozvolený starosta obce Nitrianska Blatnica, Mgr. Michal Toman, zložil  zákonom   

      predpísaný sľub starostu obce  
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  2. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici zložili zákonom 

      predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

     - Eva Bielená, SMER SD 

      - Mária Hlohovská, SMER SD                                                                                                         

      - Jozef Hudeček, SMER SD                                                       

- RNDr. Eduard Kollár, KDH 

- Patrik Krajčík, SMER SD 

      - Ing. Dagmar Pátrovičová, KDH 

      - Ing. Igor Slávik, NEKA                                                                                                                                                                                                                      

- Milan Socha, SMER SD 

      - Alena Stančeková, SMER SD  

                                                                                       

K bodu 2/ 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Vážené zastupiteľstvo, ďalej pristúpime k schváleniu programu dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici.  

  

PROGRAM:  
  2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

  3. Voľba návrhovej a volebnej komisie. 

  4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu. 

  5. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený    

      zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.                                                                                                                                               

  6. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

  7. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov. 

  8. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

      najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, schválenie zásad 

      odmeňovania poslancov. 

  9. Záver. 

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k programu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento program zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 9  

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? -  0 

Konštatujem, že program zasadnutia bol schválený a budeme sa ním riadiť. 

 

Bod 3. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci  predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej 

komisie, ktorá podľa potreby vypracuje a predloží na schválenie návrhy na uznesenie. 

Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici v tomto 

zložení: 

predseda návrhovej komisie –  Alena Stančeková  

členovia návrhovej komisie –  Milan Socha 

     Patrik Krajčík 

       

Ďalej  Vám predkladám i návrh na vytvorenie volebnej komisie, ktorá dohliadne na priebeh 

volieb a v prípade tajného hlasovania vykoná sčítanie hlasov a podá Obecnému zastupiteľstvu 

správu o výsledkoch volieb. Odporúčam ju zriadiť z poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Nitrianskej Blatnici v tomto zložení: 

predseda volebne komisie –              RNDr. Eduard Kollár  
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členovia volebnej komisie –              Eva Bielená 

     Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

starosta – má niekto z radov poslancov Obecného zastupiteľstva pripomienky alebo 

pozmeňujúce návrhy k zloženiu navrhovaných komisií? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať 

o tomto návrhu. Prosím hlasujeme.  

Kto je za? -  9 

Kto je proti? - 0  

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0  

Konštatujem, že pracovné komisie boli schválené a žiadam ich predsedov a členov, aby 

v prípade potreby začali svoju činnosť.   

 

Uznesenie prijaté pod č. 2/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

  v o l í  
1. návrhovú komisiu OZ v zložení: 

predseda návrhovej komisie –  Alena Stančeková  

členovia návrhovej komisie –  Milan Socha 

     Patrik Krajčík 

2. volebnú komisiu OZ v zložení: 

predseda volebnej komisie –  RNDr. Eduard Kollár  

členovia volebnej komisie –              Eva Bielená 

     Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

starosta - Teraz pristúpime k 4. bodu programu, ktorým je Poverenie poslanca obecného 

zastupiteľstva zastupovaním starostu 

V zmysle  § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov zákonov a výsledku volieb v obci Nitrianska Blatnica do obecného 

zastupiteľstva   poverujem zastupovaním starostu obce Nitrianska Blatnica a výkonom 

funkcie zástupca starostu obce Nitrianska Blatnica na celé funkčné obdobie 2018 - 2022   

poslanca obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici pána Jozefa Hudečka. V zmysle ods. 

3 citovaného paragrafu zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom 

v písomnom poverení, spracovanom do 60 dní od zloženia sľubu starostu. 

Predkladám Vám návrh  uznesenia z tohto bodu. 

  

Kto je za? – 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 3/2018 v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e, že 
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Jozef Hudeček, poslanec Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici bol starostom obce 

Nitrianska Blatnica poverený zastupovaním starostu obce Nitrianska Blatnica a výkonom 

funkcie zástupca starostu obce Nitrianska Blatnica na celé funkčné obdobie 2018 - 2022 

5. bodom programu je Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý 

bude oprávnený   zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

V súlade s § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

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

Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Zákon o obecnom zriadení týmto opatrením upravuje  mechanizmus zvolávania a vedenia 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak tak neurobí starosta obce, alebo zástupca starostu. V 

takomto prípade sa zverujú úlohy ďalšiemu poslancovi, resp. poslancom. V určitých 

prípadoch sa zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutoční na základe zákona. 

Na základe uvedeného navrhujem obecnému zastupiteľstvu poveriť oprávnením zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, v prípade ak tak neurobí starosta obce alebo 

zástupca starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 - 2022 poslankyňu pani Ing. Dagmar 

Pátrovičovú. 

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento návrh zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 9 

Kto je proti? - 0 

Zdržal sa niekto hlasovania? - 0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 4/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

  

p o v e r u j e    
poslankyňu pani Ing. Dagmar Pátrovičovú oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, v prípade ak tak neurobí starosta obce alebo zástupca starostu obce na celé 

funkčné obdobie 2018 - 2022. 

 

6. bodom programu je  Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

Starosta najskôr požiadal poslancov o spôsob voľby obecnej rady a komisií OZ. Poslanci 

zvolili verejné hlasovanie. 

V zmysle  § 13b ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov zákonov Vám predkladám návrh na zriadenie obecnej rady. 

Súčasne Vám predkladám na základe výsledkov komunálnych volieb do obecného 

zastupiteľstva v obci Nitrianska Blatnica návrh na jej zloženie: 

- Jozef Hudeček- zástupca starostu obce - SMER SD 

- Ing. Dagmar Pátrovičová – KDH 

- Milan Socha - SMER SD 

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento návrh zdvihnutím ruky. 

Kto je za? -  9 

Kto je proti? - 0   

Zdržal sa niekto hlasovania? -  0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 
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Uznesenie prijaté pod č. 5/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a)  z r i a ď u j e 

           Obecnú radu 

     b ) v o l í  č l e n o v  o b e c n e  r a d y  
- Jozef Hudeček- zástupca starostu obce - SMER SD 

- Ing. Dagmar Pátrovičová – KDH 

- Milan Socha - SMER SD 

 

7. bodom rokovania je Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich 

predsedov a členov z radov poslancov. 

V zmysle  § 11 ods. 4 písmeno n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov zákonov a Štatútu obce Nitrianska Blatnica Vám predkladám 

návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva. Súčasne Vám predkladám i návrh na 

voľbu ich predsedov a členov z radov poslancov.  

 

Komisia regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia                                   
predseda: Ing. Igor Slávik  

Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu                                        
predseda: Alena Stančeková                                                                                              

Komisia pre školstvo, šport, mládež a kultúru                                                                               
predseda: Mária Hlohovská                                                                                                                  

člen: Jozef Hudeček 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová                                                                            
predseda: RNDr. Eduard Kollár                                                                                                      

člen: Eva Bielená  

Komisia na ochranu verejného záujmu                                                                           
predseda: Eva Bielená                                                                                                               

členovia: Patrik Krajčík, Ing. Dagmar Pátrovičová                                                                                                                           

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento návrh zdvihnutím ruky. 

Kto je za? - 9  

Kto je proti? - 0  

Zdržal sa niekto hlasovania? -  0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 6/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

a) z r i a ď u j e 

Komisiu regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia                                      

Komisiu pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu  

Komisiu pre školstvo, šport, mládež a kultúru                                                                                 

Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú                                                                            

Komisiu na ochranu verejného záujmu                                                                              
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b) v o l í  predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva  

Komisia regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia                                   

predseda: Ing. Igor Slávik  

Komisia pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu                                        

predseda: Alena Stančeková                                                                                              

Komisia pre školstvo, šport, mládež a kultúru                                                                               

predseda: Mária Hlohovská                                                                                                            

člen : Jozef Hudeček                                                                                                                   

Komisia sociálna, zdravotná a bytová                                                                            

predseda: RNDr. Eduard Kollár                                                                                                      

člen: Eva Bielená 

Komisia na ochranu verejného záujmu                                                                           

predseda: Eva Bielená                                                                                                                  

členovia: Patrik Krajčík                                                                                                                      

Ing. Dagmar Pátrovičová 

 

c) u k l a d á 

 

predsedom komisií  predložiť na najbližšie plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva 

návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov-odborníkov a plán 

zasadaní príslušnej komisie na rok 2019. 

8. bodom rokovania je Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie a schválenie 

zásad odmeňovania poslancov. 

V zmysle  § 11 ods. 4 písmeno i) a k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov zákonov pristúpime k Určeniu platu starostu obce v 

rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie a schválenie zásad odmeňovania poslancov. 

 Prosím najskôr predsedníčku návrhovej komisie p. A. Stančekovú, aby predniesla návrh na 

určenie platu starostu obce: 

p. A. Stančeková: V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v 

rozsahu úväzku určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami 

navrhujem určiť mesačný plat starostu obce Mgr. Michala Tomana v doterajšej výške 1,5 

násobku základného platu.       

   

Ďakujem. Ďalej vám podľa § 11 ods. 4 písmeno n)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Pravidiel odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici navrhujem určiť nasledujúce odmeny: 

1. zástupcovi starostu obce  odmenu vo výške 150,- € mesačne. 

2. členom obecnej rady odmenu vo výške 30,- € mesačne. 

     3.  predsedom komisií obecného zastupiteľstva odmenu vo výške 30,- € mesačne. 

     4.  poslancom obecného zastupiteľstva odmenu vo výške 25,- € za každú účasť na   

          zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu? 

Ak nie, dávam hlasovať za tento návrh zdvihnutím ruky. 

Kto je za? -  9 
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Kto je proti? - 0   

Zdržal sa niekto hlasovania? -  0 

Konštatujem, že materiál a uznesenie boli schválené. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 7/2018 v znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici 

 

  u r č u j e 

1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/19994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch   

    starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu úväzku určenom   

    doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu  

    Mgr. Michala Tomana vo výške 1,5 násobku základného platu.       

2. zástupcovi starostu obce  odmenu vo výške 150,- € mesačne.                                                                              

3. členom obecnej rady odmenu vo výške 30,- € mesačne. 

4. predsedom komisií obecného zastupiteľstva odmenu vo výške 30,- € mesačne.                             

5. poslancom obecného zastupiteľstva odmenu vo výške 25,- € za každú účasť na zasadnutí   

    obecného zastupiteľstva. 

 

9. bod  

Záver      

 

starosta  – vyčerpali sme všetky body programu rokovania a to ma oprávňuje vyhlásiť 1. 

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici v ôsmom volebnom 

období za ukončené. Dovoľte mi vysloviť osobné poďakovanie za Vašu účasť na ňom, 

zaželať   príjemné vianočné sviatky, veľa zdravia a rodinnej pohody v nadchádzajúcom roku 

a zároveň Vás pozvať -   poslancov, ale i prítomných občanov obce na  ďakovnú sv. omšu, 

ktorá sa bude konať z príležitosti ukončenia 7. a začiatku 8. volebného obdobia v nedeľu 2. 

decembra o 10, 30 hod v kostole Povýšenia sv. kríža.  Ďakujem.  

 

V Nitrianskej Blatnici,  30.11.2018 

Zapísala : Helena Horváthová 

 

 

 

Mgr. Michal Toman 

                            starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

  Mária Hlohovská                                                    ....................................... 

  

 

  Ing. Igor Slávik                                            ...................................... 

 

 

 

 

 


