
Zápisnica 
                             z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, konaného  

   dňa 16.12.2022 o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce Nemešany 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu č.1 
 

Starostka obce privítala prítomných poslancov. Konštatovala, že zasadnutie s počtom 

prítomných poslancov 5 , je uznášaniaschopné. 

 Starostka obce predložila poslancom návrh programu 2. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nemešanoch a predniesla návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje návrh programu 2. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nemešanoch konaného dňa 16.12.2022, zverejneného na úradnej tabuli obce 

dňa 13.12.2022 v znení: 

     
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie návrhu programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Zriadenie komisií, voľba predsedu a členov komisií a určenie náplne práce 

6. Dodatok č.18 k Zmluve č. 10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 

odpadu  

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 

9. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

11. Úväzok starostky obce 

12. Pripomienky občanov 

13. Interpelácia poslancov 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

Hlasovanie: za: 5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 7/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na zmenu návrhu programu 2. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch a to doplnenie a zmena bodu č. 12 Voľba člena Rady 

školy a zmena bodu č.13., č.14., č.15., č.16., a doplnenie bodu č.17 Záver. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje zmenu návrhu programu 2. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch konaného dňa 16.12.2022, v znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
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2. Schválenie návrhu programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Zriadenie komisií, voľba predsedu a členov komisií a určenie náplne práce 

6. Dodatok č.18 k Zmluve č. 10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 

odpadu  

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 

9. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

11. Úväzok starostky obce 

12. Voľba člena Rady školy 

13. Pripomienky občanov 

14. Interpelácia poslancov 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

Hlasovanie: za: 5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 8/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 3 

Starostka obce určila za overovateľov zápisnice poslancov Peter Butvin a Tomáš Gallovič,       

za zapisovateľku Bc. Annu Farkašovú. 

 

K bodu č. 4 

Starostka obce informovala poslancov o plnení uznesení z 1 .ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva z 30.11.2022, ktoré sú splnené. 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch berie na vedomie plnenie uznesení z 1. 

Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.11.2022. 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 10/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 5  

 

Starostka obce predložila v súlade s §15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení návrh na zriadenie Komisie ( Komisiu pre kultúru a šport, komisiu stavebnú, 

ochrana životného prostredia a Komisia verejného poriadku ). Úlohou komisie je byť 
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poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom pri obecnom zastupiteľstve. Poslanci 

Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch sa s návrhom stotožnili. 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje zriadenie 

1.) Komisiu pre kultúru a šport  

2.) Komisiu stavebnú, ochrana životného prostredia 

3.) Komisia verejného poriadku 

Termín : volebné obdobie 2022 – 2026 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 11/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Starostka obce na základe okruhu znalosti a skúsenosti v danej oblasti navrhla za predsedu 

Komisie pre kultúru a šport poslanca Michala Kohúta. Za členov komisie odporúča všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. Náplň práce je súčasťou prílohy zápisnice 

Poslanec Michal Kohút predniesol návrh dať do komisie obyvateľa obce Ing. Michala 

Zahurančíka, ktorý sa aktívne zapája v oblasti športu v obci Nemešany.  

Zástupca navrhol za kultúru p. Molčanovú a p. Potockú .  

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch  

A/ zriaďuje: 

Komisiu pre kultúru a šport 

B/ volí: 

- predseda: Michal Kohút 

- členovia: Terézia Iľašová, Tomáš Gallovič, Peter Kuper, Peter Butvin 

Termín : volebné obdobie 2022 – 2026 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 12/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Starostka obce na základe vzdelania a okruhu znalosti navrhla za predsedu Komisie stavebnej, 

ochrany životného prostredia poslanca Peter Butvin. Za členov komisie odporúča všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. Náplň práce je súčasťou prílohy zápisnice. 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch  

A/ zriaďuje: 

Komisiu stavebnú, ochrana životného prostredia 



Zápisnica 
                             z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, konaného  

   dňa 16.12.2022 o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce Nemešany 

 

B/ volí: 

- predseda: Peter Butvin 

- členovia: Terézia Iľašová, Tomáš Gallovič, Peter Kuper, Michal Kohút 

 

Termín : volebné obdobie 2022 – 2026 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Z radu občanov bol navrhnutý do komisie Ing. R. Repka a p. Ing. B. Kočiša. Členovia z radu 

občanov budú na najbližšom OZ oslovený poslancami OZ.  

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 13/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Starostka obce na základe vzdelania a okruhu znalosti navrhla za predsedu Komisie verejného 

poriadku poslanca Tomáš Gallovič. Za členov komisie odporúča všetkých poslancov. 

obecného zastupiteľstva. Náplň práce je súčasťou prílohy zápisnice 

Za občanov – p. Bukšár, p. Krcho 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch  

A/ zriaďuje: 

Komisiu verejného poriadku 

B/ volí: 

- predseda: Tomáš Gallovič 

- členovia: Terézia Iľašová, Peter Butvin, Peter Kuper, Michal Kohút 

Termín : volebné obdobie 2022 – 2026 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 14/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu. č. 6 

Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva Dodatok č.18 k Zmluve č. 

10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu od dodávateľa Brantner 

Nova s.r.o., Spišská Nová Ves, s účinnosťou od 01.01.2023. Uvedeným dodatkom sa mení 

odmena za zber ,vývoz, manipuláciu a skládkovanie komunálneho odpadu z dôvodu zvýšenia 

cien podľa narastajúcej inflácie o (14%) . 

Poslanci OZ – v rozprave sa jednotlivo vyjadrovali k predloženému dodatku. 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje podpísanie Dodatoku č.18 k Zmluve č. 

10/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu s dodávateľom 

Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves . 
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Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 15/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 7 

Hlavná kontrolórka obce predložila podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce 

Nemešany na r. 2023 a k viacročnému rozpočtu obce Nemešany na r. 2024-2025. Konštatuje, 

že v návrhu bola zo strany obce dodržaná zákonnosť a metodická správnosť, a odporúča 

obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na r.2023 schváliť a viacročný rozpočet obce 

Nemešany na roky 2024 -2025 zobrať na vedomie. 

Poslanci OZ – bez pripomienok 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Nemešany k Návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k Návrhu viacročnému rozpočtu obce 

Nemešany na roky 2024 – 2025 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 16/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 8  

Starostka obce informovala poslancov, že dňa 14.11.2021 bol zverejnený v súlade s §9 ods.2 

zákona č.369/1990 Z. o obecnom zriadení návrh viacročného rozpočtu obce Nemešany na 

r.2023-2025 na pripomienkovanie. Pripomienky neboli doručené. Pani starostka konštatovala 

že návrh rozpočtu je bez zmien a vyzvala poslancov na prerokovanie rozpočtu.  

Poslanci OZ – bez pripomienok 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

A) schvaľuje podľa § 11 odst. 4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien rozpočet obce Nemešany na r. 2023 

B) berie na vedomie viacročný rozpočet obce Nemešany na r. 2024 – 2025 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 17/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 
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K bodu č. 9 

 

Starostka obce predniesla spracovaný Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce 

Nemešany, ktorý upravuje pravidlá o rokovaní zastupiteľstva, o príprave materiálov a 

podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení, 

spôsobe kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy. 

Poslanci OZ – bez pripomienok 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje Rokovací poriadok obce Nemešany 

s účinnosťou od 01.01.2023 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 18/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

 

K bodu č. 10 

Starostka obce predniesla návrh Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemešany , v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust.  

§ 25 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Poslanci OZ – bez pripomienok 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch ruší uznesenie č. 30/2020 zo dňa 10.07.2020 Zásady 

odmeňovania poslancov v obci Nemešany 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 19/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov v obci 

Nemešany s účinnosťou od 16.12.2022 

 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 20/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 
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K bodu č. 11 

 

Týmto starostka obce OZ predkladá zmenu úväzku starostky obce ktorý vyplýva z § 11 zák. 

č.369/1990 Z. z.. o obecnom zriadení v platnom znení obecné zastupiteľstvo určuje rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Nemešany na celé funkčné obdobie t.j. roky 2022-2026. 

Zvýšenie úväzku starostky obce je potrený vzhľadom na rozsah činnosti, ktoré starosta obce 

zabezpečuje za účelom riadneho fungovania v obci ako aj kvalitného a kvantitatívneho 

uspokojovania potrieb jej obyvateľov a administratívnej záťaže. Úlohy kladené na starostku 

obce sa každoročne zvyšujú a tým sa zvyšuje aj náročnej pri vedení obecnej samosprávy. 

Poslanci OZ – v rozprave jednohlasne navrhli 100% úväzok starostky obce. 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch  

A.) Schvaľuje: 

po prerokovaní návrhu a na základe § 11 ods.4 písm. i zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení zvýšenie úväzku starostu obce z 56,25% na 100% s účinnosťou od 

1.1.2023 

B.) určuje mesačný plat starostke Ing. Anne Čechovej ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR 

a koeficientu 1,65 podľa počtu obyvateľov v platovej skupine do 500 obyvateľov.  

  

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 21/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 12 

 

Z dôvodu skončenia funkčného obdobia zástupkyni Mgr. Lucii Kandrovej, ktorá bola zvolená 

do Rady školy za obec je potrebné delegovať člena do Rady školy: 

Starostka navrhla poslanca p. Michala Kohúta, poslanci po diskusii jednohlasne určili do 

Rady školy poslanca Michala Kohúta  

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch d e l e g u j e do Rady školy na ďalšie funkčné 

obdobie poslanca p. Michala Kohúta  
 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 22/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 13 

Bez príspevku 
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K bodu č. 14 

Bez príspevku  

 

K bodu č. 15 

 

- starostka obce informovala prítomných poslancov o Protokole z výsledku kontroly a jeho 

obsahu z októbra 2022, ktorý sa týka potoku Klčovského, ktorý preteká cez obec Nemešany. 

Opatrenia z protokolu boli z časti splnené v stanovenej lehote ostatné opatrenia budú splnené 

v stanovenom termíne a to do 31.12.2023. 

 

- ďalej pani starostka informovala prítomných o strategickom dokumente „Územný plán obce 

Klčov“  a s tým spojenú výstavbu čističky odpadových vôd v katastri obce Klčov, ktorej 

ochranné pásmo zasahuje do obytnej zóny rodinných domov v obci Nemešany. Na základe 

týchto skutočností Obec Nemešany v zastúpení starostkou obce Ing. Annou Čechovou zaslalo 

nesúhlasné stanovisko Okresnému úradu životného prostredia v Levoči. 

 

- informácia o kúpe domu v Nemešanoch na par. č. 146 – súkromná osoba, ktorá plánuje 

vybudovať stolársku dielnu ( montážnu dielňu ) – poslanci navrhujú prerokovanie so susedmi 

o výstavbe stolárskej dielni v stodole na predmetnom pozemku. 

 

- starostka obce informovala prítomných poslancov OZ o cenovej ponuke na kamery v obci 

Nemešany od firmy HUGOTECH, s.r.o. na bezpečnosť obce. Poslanci OZ s cenovou 

ponukou nesúhlasili nakoľko cenová ponuka bola vysoká. 

 

Pani starostka predložila poslancom OZ Zmluvy od poskytovateľa volacích služieb Slovak 

Telekom a.s. Poslanci sa jednotlivo vyjadrovali k zmluvám operátora v budovách obce  

a navrhujú znížiť rýchlosť internet v dome č. 33 na M a zrušenie TV a tým sa zníži aj 

poplatok. 

 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch berie na vedomie informácie starostky obce a to:  

 Informáciu o Protokole z výsledku kontroly 

 Informáciu o strategickom dokumente „Územný plán obce Klčov“ 

 Informáciu o kúpe domu v Nemešanoch na par. č. 146 

 Informáciu o cenovej ponuke na kamery v obci 

 Informáciu o Zmluvách od operátora  Slovak Telekom a.s. 

  

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 23/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Starostka obce ďalej informovala poslancov OZ o zmene webovej stránky obce Nemešany. 

Poslanci OZ po prerokovaní súhlasili so zmenou webovej stránky a poslanci OZ schvaľujú 

podpísanie Zmluvy s novým dodávateľom Alphabet partner s.r.o. 



Zápisnica 
                             z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, konaného  

   dňa 16.12.2022 o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce Nemešany 

 

 

Starostka obce predniesla návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch schvaľuje podpísanie Zmluvy a zriadenie webovej 

stránky od Alphabet partner s.r.o. 

Hlasovanie: za:  5 hlasy ( T. Gallovič, T. Iľašová, P. Butvin, M. Kohút, P. Kuper) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch prijalo uznesenie č. 24/2022, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č.16 

Pani starostka otvorila diskusiu a informovala prítomných poslancov o kultúrnom podujatí 

v mesiaci Január – Krojovaná zábava, ktorá sa bude konať 28.01.2023 v Kultúrnom dome 

Nemešany  

P. poslanec Michal Kohút sa informoval ohľadom svetiel v budove OcÚ o spotrebe 

elektrickej energie, ktorá je vysoká. Navrhuje zmenu svetiel za úspornejšie varianty.  

Zástupca starostky p. Gallovič navrhuje osloviť p. Kandru ohľadom cenovej ponuky na 

vnútorné osvetlenie OcÚ. Navrhuje na ďalšom zastupiteľstve prerokovať v samostatnom bode 

túto problematiku. 

Ďalej sa p . poslanec Kohút informoval o možnosti zriadenia obecného podniku v obci 

Nemešany.  

 

K bodu č.17 

Pani starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť na druhom zasadnutí. 

Nakoľko boli prerokované všetky body zasadnutia poďakovala ešte raz všetkým za účasť a 

zasadnutie ukončila. 

 

Začiatok zasadnutia OZ: 17:00 hod. 

Ukončené zasadnutie OZ: 20:40 hod. 

 

V Nemešanoch dňa  16.12.2022 

 

Zapísala: Bc. Anna Farkašová 
  

 

 

                                                                                   vl.r. 

                Ing. Anna Čechová 

            starostka obce 

 

 

  

 

Overovatelia:     Peter Butvin      ...............................                                    

     

                Tomáš Gallovič                 ................................                               

 


