
Obec   Šurice   /OcÚ/    980 33   Hajnáčka 

 
 

Zápisnica 
       napísaná  na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa konalo  dňa 20.3.2015 
v kancelárii  obecného  úradu v Šuriciach  o 16.00  hodine. 
 
Počet poslancov:                  5 
Prítomní:                  1/  Tódorová Janka, členka  pléna 
                                 2/  Bc. Mede Richard,  člen pléna 
                                 3/  Nagy  Zoltán, člen pléna 
                                 4/  Ing. Mikulová Monika,  členka  pléna 
                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Omlúvený:               5/  Ádám  Róbert, člen pléna 
                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Starosta  obce:         Végh  Zoltán 
Zapisovateľka:         Urbánová Alžbeta 
Kontrolórka obce:    Vargová  Judita 
 
1//    Zahájenie 
        Rokovanie  obecného  zastupiteľstva otvoril a viedol p. Végh,  starosta  obce, ktorý  
privítal  všetkých prítomných. Na zasadnutí boli prítomní  4 členovia pléna  a starosta  
konštatoval, že zasadnutie  obecného zastupiteľstva je  uznášania schopná.  Na zasadnutí 
pléna  boli prítomní aj  z radov obyvateľov obce. /Szó Jozef, Papp Štefan, Mag Ladislav 
a Tima Alfréd/ 
 
2//   Schválenie programu rokovania 
       Starosta  obce doporučil obecnému  zastupiteľstvu schváliť  nasledovný program. 
               1/   Zahájenie 
      2/   Schválenie programu  rokovania 
               3/   Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
               4/   Žiadosti a návrhy od obyvateľov obce  
               5/   Správa o činnosti  z predošlého zasadnutia + kontrola plnenia uznesení 
               6/   Správa hlavnej kontrolórky za rok  2014  
               7/   Schválenie záverečného účtu za rok 2014 
               8/   Schválenie rozpočtu na rok  2015  
               9/   Schválenie inventarizácie za rok 2014 
             10/   Schválenie VZN o držaní a vodení psov 
             11/   Vyhodnotenie výberového konania na funkciu  hlavného kontrolóra 
             12/   Schválenie odmeny poslancom  OcÚ 
             13/   Schválenie odmeny pre zástupkyňu  starostu  
             14/   Schválenie  výplaty starostu na  rok  2015 
             15/   Diskusia – Rôzne 
             16/   Schválenie uznesení 
             17/   Záver 
 Poslanci  s predloženým návrhom  súhlasili  a tak dal  starosta  hlasovať za schválenie. 
 
Prítomní:     4,              Za:     4,                 Proti:       0,                Zdržal sa:     0, 
 



 
3//   Voľba  overovateľov  zápisnice  a určenie  zapisovateľky 
        Starosta obce  určil za zapisovateľku  zápisnice Alžbetu  Urbánovú  pracovníčku 
obecného  úradu. 
        Za overovateľov  zápisnice  určil: 
             1/  Nagy Zoltán, člen pléna 
             2/  Ing. Mikulová Monika, členka  pléna 
 
4//    Žiadosti a návrhy  od obyvateľov obce 
        Starosta obce  viedol toto zasadnutie  podľa  rokovacieho poriadku obce.  Členovia pléna 
s tým  súhlasili a začala diskusia.   
Szó  Jozef =  ako občan  chce dať pripomienku k predchádzajúcemu zasadnutiu /februárové 
zasadnutie/.  Chce diskutovať  v  zmysle  zákona.  Sú  občania  v obci,  ktorí  šíria protiprávne 
reči a nekorektné veci  v obci  ohľadom  lesnej  spoločnosti. p. Szó konštatoval, že  keď 
obidve  lesné  spoločnosti  vyplatia dane,  podiely a nájom, tak obec bude mať  celkový 
príjem do  rozpočtu  cca  8.000,- €.  Aj obecný úrad by mala  pristúpiť  flexibilnejšie k veci  
o odpredaji pozemku  na Salaši.  
Starosta odpovedal : 
 = k odpredaji pozemku p. manželka ako vlastníčka dostala oznámenie, že o aké nedostatky sa 
jedná ohľadom odpredaji pozemku a veci treba dať do poriadku, keď budú úlohy splnené tak 
 potom môžeme vrátiť k riešeniu problémov, no zatiaľ ste na naše oznámenie nezareagovali.  
= to, že naša Obec od Lesnej  a od  Urbarskej spoločnosti dostáva 8tis. Eur sú neobstojné, 
nakoľko p. Szó zabudol pripomenúť, že tieto peniaze Obec by mal dostať na 2roky a nie na 
jeden. Môžeme konštatovať, že Obec tieto peniaze nedostáva proti zákonne. Stanovy 
a rozdelenie zisku vypracovalo vedenie lesných spoločností a ten kto má viac ha lesa tak má  
viac dostávať z celého balíka. Je to jednoduchá matematika.        
Papp  Štefan = ako občan -  dotazuje sa,  že aké  práce a projekty  má naplánované starosta  
na nové volebné  obdobie  v obci Šurice? Aké práce boli urobené v minulom volebnom 
období? Má  také informácie,  že sa zvýšila  aj  daň  z nehnuteľnosti na rok  2015.  Uviedol 
príklad, že v obci  Hajnáčka časť Šťavica -  platí za veľký dom  16,- € za daň/rok. 
Starosta obce – odpovedal, že práce a projekty ktoré mám naplánované v novom volebnom 
období som predviedol pre poslancov na ustanovujúcej schôdze 05.12.2014 v bode 7. Je to 
v zápisnici napísané ale zopakujem keď ste to nečítali.    
=  dokončenie asfaltovania   =  spojovacej cesty /Šurice časť žel.stanica - Šurice/ 
                                              =  nedokončené obecné cesty 
=  rekonštrukcia  kultúrneho domu – zateplenie, výmena okien 
=  zastrešenie obecnej studne a malý most v strede obce  
=  že aké práce boli urobené v minulom volebnom období - treba pozrieť na našu Obecnú 
webovú stránku. Tam je všetko uvedené, ja osobne nebudem vymenovať no je z toho dosť, čo 
sme stihli urobiť alebo stačí ísť do vestibulu Kultúrneho domu a tam sú vyvesené fotky  na 
úradnej tabuli, že aké práce boli vykonané za spomínané obdobie. 
= že sa zvýšila aj daň z nehnuteľnosti na rok 2015. K tejto veci som povedal svoj názor na 
februárovom zasadnutí, teraz už nehodlám s touto vecou sa zaoberať. V zápisnici je 
podrobnejšie rozpísané, že ako je s tým zvýšením daní v našej obci. Dal som to vyhlásiť aj 
v obecnom rozhlase, že ten kto má problémy so zvýšením daní nech príde na OÚ a tu dostane 
správnu informáciu, nakoľko skupina ľudí z našej obcí šírili neobjektívne správy ohľadom 
tejto vecí. Presnejšie povedané bol to priamy útok na moju osobu a na zastupiteľstvo. 
 =  a to, že Šťavici platí za veľký dom 16,-Eur nás to nemôže zaujímať.     
 
 



 
 
 
 
Žiadosti  od občana – Tima Alfréd 
1/  Návrh na  prijatie VZN  o poskytovanie príspevku na stravovanie  pre dôchodcov s   
     nízkym  príjmom 
P. starosta sa opýtal, že kto sa sťažuje  na výšku stravného.  Ale p. Tima  neuviedol konkrétne 
mená občanov. On tvrdil len svoje, že poslanci by to mali vedieť! Poslanci tvrdili, že im 
nesťažoval nikto vo svojich obvodov. 
Tima Alfréd  =  on by navrhol  príspevok na  prepravné  -  0,15  centov 
= ďalej sa informuje, že  obec prečo nemá  prijaté VZN o poskytnutí sociálnych služieb – 
obec prečo  neprijala  občana na funkciu,  ktorý by sa staral o sociálne odkázaných občanov 
a dôchodcov -  napr. výpomoc pri domácnosti,  vybavovanie liekov u obvodného lekára. 
Starosta obce =  už sa informoval  v okolitých obciach, ale nikde  neprispievajú na stravu pre 
dôchodcov alebo sociálne slabších občanov. 
Starosta obce = že prečo nie sú sociálne pracovníčky v našej obci? Len preto, že zatiaľ  
nás nik nežiadal o to. Pred dvoma dňami nás žiadali o pomoc v tejto veci – sme im  
vyhoveli a sme radi, že sme im vedeli pomôcť. Keď prídu ďalší občania aby sme im pomohli 
v týchto veciach tak budeme  im vyjsť z ústrety. Určite, že pomocnú ruku  v týchto veciach 
neodmietame nikomu. 
Mede Richard = on už robil výpočet – keď by obec  dá 1,- €  na stravu,  tak  obecný úrad by  
mal  ročné výdavky  7.000,- €,  nakoľko p. Tima v pôvodnej žiadosti žiadal 1Eurový 
príspevok na stravu a nie 0,15 centov. 
Papp Štefan  =  ako občan  - má také  poznatky, že  v obci Holiša  obecný úrad  zabezpečí  
pitnú vodu pre občanov zadarmo.  
Ing. Mikulová =  reagovala, že v strede našej obci tečie pitná voda zo studničky. Môže hoci 
kto z našich občanov túto službu využívať a je zadarmo. 
Hlasovanie:             Za:     0,           Proti:     4,               Zdržal sa:     0, 
 
2/  Návrh na  prijatie VZN  na obmedzenie  mobilného predaja  tovaru na území  obce 
Starosta  obce  = k tomuto  návrhu  konštatoval, že  obec s takým VZN  už  zaoberal  2x 
v predchádzajúcich  rokoch na obecnom  zastupiteľstve.  Rozhodnutie bolo také,  že  občania  
žiadajú,  aby bolo v našej obci  mobilný – ambulantný  predaj,  hlavne  na  tovary:  ovocie,  
zelenina,  mäso a mäsové  výrobky.  
Hlasovanie:             Za:    0,            Proti:     4,                Zdržal sa:     0,  
 
3/  Návrh  na prijatie  VZN  na  vytvorenie  odpadového  dvora pre separovaný  zber 
Starosta  obce =  konštatoval, že  v roku  2011 obecný úrad sa už  zaoberal  s touto 
problematikou.  Bola podaná  žiadosť  na vytvorenie odpadového  dvora  a odsúhlasili parcelu 
na  území  bývalého  družstva -  silážna plocha. Jedine tam sme dostali súhlas na vybudovanie 
a každý z nás vie, že aká je tam situácia s týmito pozemkami. Vytvoriť  zberný dvor na dvore 
rodinného domu to neprichádza do úvahy. Povolenie nevydá nikto a ani susedia by týmto  
nesúhlasili.   
Szó  Jozef = ako občan  konštatoval, že  lesné spoločenstvo  má  namontovanú  fotopascu 
v lese,  a on  navrhuje  darovať  pre obecný  úrad  jednu  fotopascu.  
=  okolo  vývozu smetí  a vyrubeného poplatku vždy  boli  problémy v obci a aj budú.  
 
 
 



Nagy Zoltán  = poslanec – ohľadom  vývozu smetí  navrhuje  umiestniť  fotopascu  alebo 
kamerový  systém v obci  na  potrebné  miesto. 
Starosta obce =  prisľúbil,  že keď dostaneme dobrú ponuku na  kamerový systém 
 určite namontujeme tam  kde je umiestnený kontajner ale obáva sa o vytvorenie ďalšej 
divokej skládky. 
Hlasovanie:             Za:     0,               Proti:      4,                  Zdržal sa:     0, 
 
5//   Správa  o činnosti  z predošlého  zasadnutia 
       Správu predložil  pléne  p. Végh, starosta obce.  Vyhodnotil  diskusiu  minulej schôdze. 
Starosta  konštatoval,  že uznesenia  sú  splnené.  Informoval  členov pléna o činnosti 
z predošlého  zasadnutia. 
=  vykonanie nových geometrických  výmerov v obci pri rodinných  domoch 
=  zvýšenie  dane z nehnuteľnosti na rok 2015 o 20% 
=  elektronické trhovisko na nákup tovarov, ak hodnota tovaru presahuje  1.000,- € a dosahuje  
    207.000,- € 
=  asfaltovanie cesty – spojovacia cesta – dokončenie – žiadosť odoslaná na  VÚC 
=  žiadosť o opravu  mosta – žiadosť odoslaná na BBRSC 
=  žiadosť o poskytnutie  dotácie z MF SR  - zastrešenie obecnej studne. 
=  národný projekt  § 54 vytvorenie prac. príležitostí pre aktivačných pracovníkov  -  budú  
    zamestnancami OÚ - žiadosť odoslaná na Úrad práce Lučenec  
=  cesta pred areálom bývalého  družstva -  stále tečie voda  na cestu  - bola vykonaná   
    prehliadka  v spolupráci  Slovenskej regionálnej správy ciest 
=  vypracovanie projektovej dokumentácií na rekonštrukciu poľných ciest na 2km-om úseku  
    v našom KÚ. Je to spolupráca s Pozemkovým úradom a peniaze budú čerpané z     
    Euro fondov.     
 
6//   Správa hlavnej kontrolórky  za rok  2014 
       Kontrolórka  obce  predložila  správu  z kontroly za rok  2014. Konštatovala,  že kontrola  
bola vykonaná v zmysle zákona  o obecnom zriadení.  Bola zameraná  na kontrolu  čerpania 
rozpočtu  a na  účelovosť  použitia  finančných  prostriedkov v súlade  s potrebami prevádzky. 
Pri  kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.  Správa z kontroly  bola vyložená  
k nahliadnutiu  pre členov pléna. 
 
7//   Schválenie  záverečného  účtu  za rok  2014 
       Záverečný  účet  je vypracovaný  na základe  finančného  výkazu k 31.12.2014. Bol 
predložený  k nahliadnutiu  pre členov  pléna na  zasadnutí. Členovia   pléna odsúhlasili 
záverečný  účet za rok  2014. 
Hlasovanie:                  Za:     4,               Proti:      0,              Zdržal sa:     0, 
 
8//   Schválenie  rozpočtu  na rok  2015  
       Starosta obce  predložil vypracovaný  rozpočet  na rok  2015.  Na decembrovom  
zasadnutí  pléna  bol  predložený  návrh rozpočtu  na rok  2015.  Starosta konštatoval, že 
oproti  roku  2014  bol zvýšený rozpočet  o 6.000,- €  aj príjmová časť aj  výdavková časť 
rozpočtu.  Členovia pléna  mohli  k tomu  vyjadrovať a pripomienkovať.  Nemali žiadne  
pripomienky  a preto  rozpočet bol  schválený.  
 
9//   Schválenie inventarizácie  za rok  2014 
       Predseda inventarizačnej  komisie  predložil  pre členov pléna  správu o vykonaní  
inventúry  k 31.12.2014  nasledovne:  
 



 
 
 
a/  zápisnica  o vykonaní  inventarizácie  za rok  2014 
b/  zápisnica  o vykonaní inventarizácie za rok  2014 
Starosta  obce navrhuje schváliť  inventúru tak  ako predložená  zápisnica. Predseda 
inventarizačnej komisie  navrhuje vyradiť  postupne  každý rok  staré veci  z inventára  MŠ, 
ZŠ a ŠJ. 
 
 
10//  Schválenie  VZN  o držaní  a vodení  psov 
Starosta obce  informoval  plénum s obsahom  VZN.  Členovia  pléna  mali  vyložené  na 
preštudovanie. 
 
 
11//  Vyhodnotenie výberového  konania  na funkciu  hlavného kontrolóra 
         Starosta obce konštatoval, že  6. marca 2015  vypršala  lehota  na  podanie  materiálov 
na post  hlavného  kontrolóra. Otvoril  obálku a vyhodnotil  výberové  konanie. Na post  
hlavného  kontrolóra prihlásila  jedna osoba   -  p. Vargová  Judita, bývalá kontrolórka  obce. 
Po  prehodnotení  členovia  pléna jednohlasne volili  hlavného  kontrolóra – p. Vargovú 
Juditu. 
 
 
12//  Schválenie odmeny  poslancom 
        Starosta obce dal návrh na  odmenu  poslancom: 
           35,- €  za  každé zasadnutie  /schôdzu/  
        Návrh  pre  hlavného  kontrolóra: 
           35,- €  mesačne 
        Členovia  pléna jednohlasne  súhlasili  s návrhom. 
Hlasovanie:           Za:    4,         Proti:    0,         Zdržal sa:     0,  
 
 
13//  Schválenie  odmeny  pre zástupkyňu  starostu 
        Starosta obce navrhuje pre zástupkyňu  - 70,- €  mesačne. 
        Členovia pléna  nemali  žiadne  pripomienky  a preto  bola  schválená odmena. 
Hlasovanie:           Za:    4,         Proti:    0,          Zdržal sa:     0, 
 
14//  Schválenie výplaty  starostu  na rok  2015  
        Starosta obce  predložil návrh platu  podľa zákona č.  253/1994  Zb.z. o právnom  
postavení  a platových  pomeroch  starostov obcí.   
   Mesačný plat starostu  =  priemerná mzda v NH  - 850,- €  x koeficient  1,65 
Obec má  k 31.12.2014  504  obyvateľov.  Starosta navrhuje zvýšenie tarifného  platu podľa § 
4 ods. 2 zákona  o 25%.   Členovia pléna súhlasili  s návrhom  starostu o zvýšení. 
Výška  mesačného  platu  starostu v hrubom  na rok  2015  je  1.770,- €. 
 
 
 
 
 
 



15//  Diskusia – Rôzne 
 
Nagy  Zoltán  =  dotazuje sa, že kedy vyčistia  cestu  /chodník/  na Soví hrad. 
 
 
 
Tima Alfréd =  ako občan -  kto dá  súhlas na  výrub  stromov. 
=  v akom štádiu je  projekt  na kanalizáciu 
=  v obci je veľa  neobývaných  domov  /majú viac ako 100 rokov/,  a informuje sa keď niekto       
    chce zbúrať,  kde môže  vyvážať  stavebný  odpad. 
=  pitná voda  z verejného vodovodu  - aká je kvalita  
=  informuje sa, že či  zvýšila  poplatok za  vodné  z  0,60  centov  
 
Starosta obce  odpovedal  pre p. Timu  na  všetky  diskusné príspevky a to nasledovne: 
=  Okrem lesných pozemkov na výrub stromov dá súhlas Okresný úrad odbor ŽP. Je na to  
    predpísané tlačivo treba vyplniť a odovzdať na OÚ-ŽP.  OÚ ani sama sebe nevydáva  
    súhlas na výrub dreva. 
=  Naša obec projekt na kanalizáciu má vypracovanú len na Šurice časť žel.stanica. Táto  
    kanalizácia by smerovala do Obecnej čističky Hajnáčka skoro vlastným pádom a bolo by to  
    rentabilné. Pôvodne bolo plánované, že zo Šuríc kanalizácia bude zavedená do Obecnej  
    čističky Hajnáčka s ostatnými susednými obcami. Nedávno experti zistili, že takéto  
   spoločné kanalizácie nebudú rentabilné a sú pozastavené. Momentálne dostávajú len obce    
   s vyššími obyvateľmi. /cca nad 2tis.obyvateľov/ V tejto veci nastane rentabilita a poriadok  
   len vtedy  keď každá obec bude mať svoju vlastnú čističku. /To je názor starostu/ 
= Keď občan potrebuje zbaviť stavebný odpad nech príde za mnou a ja mu to osobne    
    prezradím, že kde je na to určené povolené miesto. 
= Kvalita pitnej vody z verejného vodovodu je vyšetrená raz do mesiaca a výsledky sú  
    dobré. Sú to nemalé výdavky pre našu obec.  
= Vodné sa zvýšilo o 0,10 centov. Občanom treba pochopiť, že pri obecnom vodovode sú  
    strašne veľa a veľké bočné výdavky len nechcem to rozoberať. Momentálne by sme mohli  
    kľudne investovať do modernizácií 10tis. Eur sú také nedostatky a investovať môžeme len  
    vtedy keď sú na to ušporené peniaze.         
 
Mede  Richard  = ohľadne komínov,  či boli  vyzvaní  vlastníci. 
=  verejné osvetlenie -  navrhuje aby  pri  moste cez noc stále svietila jedna neónová lampa. 
=  pohrebná služba  - treba  poinformovať  občanov, že v obci funguje  obecná pohrebná   
    služba   
 
Starosta odpovedal, že boli vyzvaní vlastníci komínov osobne a aj písomne. On jeho 
bývalého suseda /býva v Šíde/ vyzval na odstránenie nedostatkov ale sused to neakceptoval 
a komín je už zrútení. Ešte je to pozitívna situácia, že nikomu sa nič nestalo. Ohľadom úhrady 
škody musia dohodnúť susedia  keď sa nedohodnú tak rozhodne jedine súd.  
 
    
 
 
 
 
 
 



 
 
16//  Schválenie  uznesení   
 

 
 

U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia  obecného  zastupiteľstva 

zo dňa  20.3.2015 
 

Uznesenie č.  1/03/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
               
b e r i e   na  vedomie 
a/  správu o činnosti  z predošlého  zasadnutia 
b/  správu hlavnej  kontrolórky  za rok 2014 
c/  prezentáciu  kandidátov  na  funkciu  hlavného kontrolóra  
 

Uznesenie  č. 2/03/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Šuriciach: 
 
s c h v a ľ u j e 
a/  záverečný  účet za rok  2014 
b/  rozpočet na rok  2015  
c/  inventarizáciu  za rok  2014  
d/  VZN o držaní a vodení psov  
e/  vstup obce do  ZMON-u 
 

Uznesenie  č.  3/03/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach: 
 
k o n š t a t u j e,  že 
a/  priemerná  mesačná  mzda  zamestnanca v NH  SR  v roku  2014  bola  858,- € 
b/  že voľba  hlavného kontrolóra  sa  uskutočnila v súlade  so zákonom  SNR č. 369/1990 Zb.  
     o obecnom zriadení v platnom znení 
 

Uznesenie  č.  4/03/2014 
 
Obecné  zastupiteľstvo  v Šuriciach: 
 
v o l í  
a/  v súlade  § 18a ods. 1/ a § 18a ods. 5/ zákona  SNR  č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  
     v platnom znení  do funkcie  hlavného  kontrolóra obce Šurice  na dobu  určitú  od  
     01.04.2015 – 31.03.2021. 
 

 
 



 
Uznesenie  č.  5/03/2015 

 
Obecné  zastupiteľstvo  v Šuriciach: 
 
u r č u j e 
a/  mesačný  plat  starostu  podľa § 3  ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.  o právnom postavení a  
     platových  pomeroch  starostov obcí v znení  zákona  č.  154/20111  Z.z. v sume   
     1.415,70 € 
b/  mesačnú  odmenu  hlavnému  kontrolórovi  podľa § 18c  ods. 5/ zákona SNR č. 369/1990  
     Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  vo výške  35,- € /mesiac a 20 hod. 
úväzok/mesiac. 
c/  plat zástupcu starostu vo výške  70,- € /mesiac. T.j. ako paušálna mzda  aj v prípade   
     zastupovania  starostu od 1 do 100  pracovných dní. 
d/  odmenu za výkon funkcie  poslanca vo výške  35,- € za každú aktívnu účasť  na  zasadnutí  
     obecného  zastupiteľstva. 
 

Uznesenie  č.  6/03/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach:  
 
z v y š u j e  
a/  plat starostu  podľa § 4  ods. 2  zákona o 25% s tým, že  konečná  výška  mesačného platu  
     starostu  je   1.770,- € 
 
Hladovanie:       Prítomní:   4,       Za:    4,            Proti:  0,          Zdržal sa:    0, 
 
 
 
17//   Záver 
         Po predložení  návrhu na uznesení bol  vznesený  dotaz, kto má pripomienky  k návrhu 
na  uznesení. 
         Žiadne  pripomienky  neboli  a na základe  výsledkov  hlasovania  uznesenie bolo  
schválené. 
         Na  záver  plenárneho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  starosta obce  poďakoval  
prítomným  za účasť a rokovanie  ukončil. 
 
 

Starosta obce: 
Végh Zoltán v.r. 

 
 
 
I. overovateľ:                                                                                    II. overovateľ:  
Nagy  Zoltán  v.r.                                                                             Ing. Mikulová Monika v.r. 
 
Zapísala:  

 


