Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 14.12. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý sa
riadil programom rokovania podľa pozvánky:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Pripomienky a návrhy občanov
5. Dodatok č. 3 k VZN č. 3 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Margecany
6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce
7. Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho
odpadu a výkonu iných činností č.8/2020
8. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu
iných činností č.8/2021
9. Žiadosť o poskytnutie NFP - Environmentálny fond
10. Rozpočtové opatrenie č.8
11. Došlé žiadosti
12. Rôzne – vyradenie majetku ZŠ
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Záver

K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a prečítal
program. Prítomných bolo 8 poslancov, Ing. Jozef Kováč sa pre začiatok ospravedlnil, príde
neskôr.
JUDr.Šima: prečo je rozpočtové opatrenie predkladané na poslednú chvíľu?
Ing. Machilová: koncoročné je najlepšie urobiť čo najpresnejšie, chceme ho čo najaktuálnejšie.
V priebehu 2 týždňov sa situácia radikálne mení. RO si zvykneme vysvetľovať po položkách,
zaslaná verzia je na rokovaní už neaktuálna a bolo by to mätúce.
Jakubišin: pri dôležitých veciach odporúčam poslať všetkým členom finančnej komisie.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0. Program bol schválený.

K bodu číslo 2 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení JUDr. Ľubomír Šima a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Ing. Jaroslav Vaščura a Ing. Branislav Mondry.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Ing.Novotová konštatovala, že na ostatnom zasadnutí nebolo pre starostu prijaté žiadne
poverujúce uznesenie.
K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
JUDr.Šima: neuvažuje sa o online prenosoch zo zasadnutia OZ?
Starosta: zistíme, ako sa to dá riešiť, čo je v našich technických a finančných možnostiach.
K bodu číslo 5 - Dodatok č. 3 k VZN č. 3 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany
Pracovníčka OcÚ Mgr.Staržecová oboznámila poslancov s navrhovanými zmenami. Čestnými
prehláseniami- občania prehlásia, že kompostujú BRKO.
JUDr.Šima: ako umožníme ľuďom kompostovať?
Mgr.Staržecová: môžu požiadať o kompostéry obec, žiadať mohli už pred rokom, môžu
využívať kompostéry pri bytovkách alebo kompostér vlastnej výroby.
Starosta: Kompostovanie je najlacnejší a najekologickejší spôsob, lebo odpad sa zlikviduje
v mieste vzniku. V budúcnosti sa možno budeme zaoberať vytvorením kompostoviska, či
zberného miesta pri ihrisku, na čo máme aj projekt a žiadame na to aj NFP, prípadne rozšírime
kompostovisko na zbernom dvore. V neposlednom rade budúca triediaca linka v Hincovciach
pomôže pri efektívnom nakladaní s komunálnym odpadom vrátane BRKO a to formou
predtriedenia.
JUDr.Šima: ako obec zabezpečí, že cudzí nevyužívajú naše bobry a VOKy na triedený odpad
a nevyvážajú odpad na zberný dvor?
Starosta: na zbernom dvore je pracovník, ktorý im to neumožní. Ostatné zberné nádoby na
separovaný odpad sú voľne prístupné, takže sa tomu nedá zabrániť. OZV odvážajú triedený
odpad zdarma, podľa svojich štandardov, takže viac menej za takýto odpad neplatíme i keď by
bolo potrebné odvážať častejšie. Na základe požiadavky obce, na budúci rok bude častejší zvoz
vytriedených komodít OZV, čo by mohlo pomôcť v tom, že nebudeme musieť pracovníkmi
technického úseku dočisťovať zberné hniezda.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-1
OZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN č. 3 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Margecany.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
K bodu číslo 6 - VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce
Mgr.Staržecová oboznámila poslancov so zmenami, ktoré boli navrhnuté a zapracované do
VZN. Prečítala list od pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov, ktorí žiadajú zníženie

sadzby dane za lesné pozemky . List dorazil na OcÚ dnes o 14-tej hodine. Návrh VZN bol
zverejnený podľa zákona dva týždne na úradnej tabuli obce.
Prebehla krátka diskusia o položkách vo VZN a zákonne ohraničených sadzbách.
Starosta: Dôvodom pre minuloročné zvýšenie sadzby za lesné pozemky bolo vybudovanie
lesných ciest a ich bezodplatné využívanie vlastníkmi lesných pozemkov. O lesné cesty
vybudované z projektu sa musíme starať 5 rokov, zabezpečovať údržbu, možno by bolo vhodné
sa stretnúť so spoločenstvami vlastníkov a prediskutovať prevzatie časti starostlivosti o tieto
cesty.
Ing. Machilová upozornila, že existuje 10-dňová lehota, kedy možno pripomienkovať návrh
VZN. Navrhované zmeny sú potom postúpené a prerokované v príslušnej komisii.
Starosta: návrh VZN pred vyvesením na úradnej tabuli bol prerokovaný na pracovnom stretnutí
OZ 30.11. 2020.
JUDr.Šima: navrhujem v §3, odst.3d, upraviť koeficient na 0,65%
Hlasovanie: za: 2, proti: 3, zdržali sa: 3. Návrh nebol schválený.
JUDr.Šima: Prečo sa v §4 odst.1f koeficient znižuje, navrhujem ponechať pôvodnú sadzbu.
Hlasovanie: za: 2, proti: 5, zdržal sa: 1.
JUDr.Šima: vzhľadom na ceny nehnuteľností a komfort bývania, ktorý obec ponúka,
navrhujem v §5 zvýšiť daň z bytov z 0,10 na 0,40 €/m2.
Hlasovanie: za: 2, proti: 3, zdržali sa: 3. Návrh nebol schválený.
JUDr.Šima: navrhujem §6 odst.2 doplniť oslobodenie od dane zo stavieb stavby, ktorých
vlastníkom je osoba s preukazom ZŤP.
Prebehla diskusia o zľavách, ktoré v súčasnosti platia pre nehnuteľnosti a pozemky
a o možnostiach nových zliav vrátane navrhovanej. Predkladaný návrh zľavy by neriešil
zamýšľané adresné oslobodenie od dane.
Hlasovanie: za: 2, proti: 4, zdržali sa: 3. Návrh nebol schválený.
JUDr.Šima: čo sa týka dane za užívanie verejného priestranstva, v r. 2002 sme vybudovali
spevnenú plochu na trhovisko. Vyrubujeme poplatok za využívanie verejného priestranstva na
parkovanie, keďže pri stanici denne parkuje množstvo áut?
Starosta: naše „trhovisko“ nie je schváleným trhoviskom v zmysle zákona, lebo by sme
nevedeli naplniť napr. hygienické zákonné požiadavky ako sú tečúca voda, WC... Preto sa
predaje z auta realizujú formou poplatku za verejné priestranstvo.
Pozemky pri železničnej stanici sú vo vlastníctve železníc za ktoré obec v zmysle nájomnej
zmluvy platí prenájom v zľavnenej sadzbe, keďže ide o verejnoprospešnú činnosť a v zmysle
zmluvy nemôže vyrubovať parkovné bez súhlasu vlastníka pozemku. Keďže by išlo o zmenu
účelu užívania pozemku - na komerčné účely bola by zmenená výška nájomného na komerčné
nájomné. Neznamená to však, že sa tomu nechceme venovať, všetko súvisí s prioritou úloh, či
zámerov obce, na ktoré máme, ako úrad disponibilný časový priestor.
Šima: navrhujem v §8 odst.1 vyňať z VZN písm. c/
Hlasovanie: za:1, proti: 2, zdržali sa: 5.

JUDr.Šima: §12 bod 6 je zmätočný. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo zdržiaval na území obce
viac ako 90 dní. Navrhujem doplniť „a nezdržiaval“.
Mgr.Staržecová: v návrhu, ktorý máte na stole je znenie už opravené – nezdržiava
na nezdržiaval.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-2
OZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce na rok 2021.
Hlasovanie: za: 7, proti: 1, zdržal sa: 0
.K bodu číslo 7 - Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní
komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.8/2020
Mgr.Staržecová: Ekover s.r.o. žiada o schválenie dodatku k zmluve na obdobie 11-12/2020
z dôvodu, že sa pre firmu zvýšila cena za skládkovanie na regionálnej skládke. Ide o navýšenie
ceny pre obec za skládkovanie z 26,30 na 29 € za tonu.
JUDr.Šima: preukázal Ekover s.r.o. že pre nich sa cena za uloženie odpadu na skládku skutočne
zvýšila?
Mgr.Staržecová: áno. Pre nás to predstavuje zvýšenie nákladov z tohto dôvodu do konca roka
2020 cca 150 €.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-3
OZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní
komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.8/2020.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
K bodu číslo 8 - Uzatvorenie Ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho
odpadu a výkonu iných činností č.8/2021
Mgr.Staržecová: s návrhom zmluvy boli poslanci oboznámení.
JUDr.Šima: aký bude deficit v rozpočte za odvoz komunálneho odpadu?
Starosta: tento rok sme po prvý raz v zelených číslach, dosiahli sme dobré výsledky v triedení
odpadu a vďaka tomu dotáciu z enviromentálneho fondu cca 6000 €, čím sme prvýkrát z dávnej
minulosti nedoplácali na odpad. Nevieme, aké percento triedenia dosiahneme v budúcom roku,
na rok 2021 predpokladáme deficit 9 000 €. Pre vyrovnaný rozpočet by sme museli zvýšiť
poplatok pre občanov za komunálny odpad o 4-5 €. To momentálne nenavrhujme vzhľadom na
to, že občania vysoko separujú a aj vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu.
JUDr.Šima: miesto paušálu môžeme platiť za skutočne vyvezený odpad
Starosta: zatiaľ na to nemáme podmienky, musí byť zabezpečené váženie a označenie KUKA
nádob QR kódom a ich elektronické sledovanie. Pre váženie koniev je potrebné, aby EKOVER
s.r.o. dokúpil na zberové vozidlá zariadenia na váženie, čo je dosť drahé a hlavne povinnosť
váženia zberných nádob pre zberové firmy bude zo zákona myslím že až od roku 2023. Už
tento rok sme chceli v rámci spoločnosti EKOVER s.r.o. zaviesť spoločný elektronický systém

sledovania počtu vyvezených KUKA nádob. Predpokladám, že v roku 2021 spoločne
zavedieme tento elektronický systém sledovania počtu vyvezených nádob z jednotlivých
domácností a tak budeme môcť uvažovať o inom platení poplatku za komunálny odpad u nás.
Keďže tento systém nám zabezpečí aj údaje o množstve vyzbieraných vriec jednotlivých
zložiek separovaného odpadu z domácností, budeme môcť zaviesť aj nejaký zásluhový systém
zvýhodňovania pri platbe poplatku v súvislosti s množstvom vyseparovaného odpadu.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-4
OZ schvaľuje uzatvorenie Ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho
odpadu a výkonu iných činností č.8/2021.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
K bodu číslo 9 - Žiadosť o poskytnutie NFP - Environmentálny fond
Starosta: podávame žiadosť na enviromentálny fond, obec sa uchádza o dotáciu 125 tisíc € na
nákup cca 500 kusov kompostérov, ktoré by boli pridelené zdarma do každej domácnosti.
Spolufinancovanie je 5%.
Uznesenie OZ č.19/2020/A-1
OZ berie na vedomie podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021.
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov.
Činnosť: C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Názov projektu: ,,Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Margecany,,
Celkový rozpočet je vo výške 132 500,- Eur, výška požadovanej dotácie 125 875€.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-5
OZ schvaľuje spoluúčasť na projekte ,,Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci
Margecany,, vo výške 5% t. j. 6 625,- Eur.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 10 - Rozpočtové opatrenie č.8
Ing.Machilová objasnila položky v príjmovej a výdavkovej časti. Pri testovaní na Covid 19
vznikli obci nepreplatené náklady – mzdy zapisovateľov, zakúpené potreby pri testovaní, napr.
paravány a stan boli preplatené len v polovičnej výške. Neuznané výdavky činia asi 1340 €.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-6
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 11 - Došlé žiadosti
Ing. Magda uviedol došlé žiadosti:
a/ žiadosť Hixar s.r.o. o prenájom nebytových priestorov kvôli zmene právnej formy subjektu.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-8

OZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov na ulici Obchodnej č.6– miestnosť č.2.09
o výmere 7,21 m2 / predmet nájmu / a podiel na spoločných priestoroch prislúchajúcich
k predmetu nájmu vo výmere 13,62 m2 pre HiXAR s.r.o. IČO 53041151, Železničná 91/19
Margecany , v zmysle žiadosti č. 742/2020 zo dňa 28.9.2020 za účelom zriadenia
polygrafického štúdia, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1.1.2021.
Dôvody hodné osobitného zreteľa:
- záujem obce o navrhovaný účel využitia priestorov – vydavateľská činnosť, polygrafická
výroba a knihárske práce.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
b/ dohoda o urovnaní
Ing.Magda: s p. Hicárovou mala obec uzavretú nájomnú zmluvu na dobu určitú. Po ukončení
platnosti ona priestor naďalej využívala i zaňho platila. Právnik navrhuje situáciu riešiť
dohodou o urovnaní. Účelom je určiť, za čo platila a uznať vzájomné záväzky.
Poslanec Šima opustil miestnosť.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-7
OZ schvaľuje Dohodu o urovnaní medzi obcou Margecany a Annou Hicárovou, HiXAR
v súvislosti s užívaním nebytových priestorov.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1.
c/ žiadosť Mgr. Komorovej o odkúpenie obecného pozemku
Ing.Magda: zámer bol schválený, bol už vyhotovený geometrický plán.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-10
OZ schvaľuje odpredaj časti parcely registra C KN č.128/1, druh pozemku ostatná plocha, k.ú
Rolova Huta vo vlastníctve obce o výmere 57 m2, ktorá sa pričleňuje k novej parcele C KN č.
128/254 o výmere 57 m2 , druh pozemku ostatná plocha, podľa geometrického plánu č.
37181726-186/2020 vyhotoveného dňa 2. 11. 2020 pre žiadateľa - Mgr. Silvia Komorová r.
Novotná, Štítová 2, Košice, PSČ 040 01, SR za cenu 27 €/m2 ako priľahlého pozemku k stavbe
s. č. 873 na parcele C KN č.128/54 vo vlastníctve kupujúcej podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Vklad do katastra
nehnuteľností zrealizuje a uhradí kupujúca.
Hlasovanie: : za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1.
Poslanec JUDr.Šima sa vrátil do miestnosti.
K bodu číslo 12 – Rôzne
Hlavný kontrolór Ing. Keruľ uviedol, že návrh z komisie na vyradenie majetku ZŠ s MŠ bol
postúpený na toto rokovanie OZ. Vyraďovacie komisia na základe výsledkov inventarizácie,
po vykonaní obhliadky a posúdení celkového stavu a funkčnosti vyraďuje z evidencie
a používania na základe Protokolu o vyradení neupotrebiteľného majetku majetok v hodnote

25 371,44 €. Jedná sa hlavne o knihy, nábytok, učebné pomôcky z kabinetov, ŠKD a predmety
zo školskej jedálne. Po preverení správcom IT bol vyradený hardvér, softvér a iné.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-9
OZ schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ Školská 20 Margecany v celkovej hodnote 25 371,44
€ podľa predloženého návrhu na vyradenie.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta: DHZO schválilo na svojej výborovej schôdzi za veliteľku A. Hicárovú a zloženie
zásahového družstva.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-11
OZ schvaľuje návrh DHZO Margecany na obsadenie funkcie veliteľa DHZO – Annu Hicárovú.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie OZ č.19/2020/B-12
OZ schvaľuje zloženie zásahového družstva DHZO Margecany: Martin Kaľavský, Jozef Petrík,
Peter Vaško, Anna Hicárová, Jozef Salamon, Radovan Verba, Radovan Grega, Martina
Hromotová, Veronika Salamonová, Jozef Blaho, Michal Ludrovský.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Starosta: máme ponuky na služby technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickú službu
od 2 firiem.
Uznesenie OZ č.19/2020/C-1
OZ postupuje cenové ponuky na služby Technika požiarnej ochrany a Bezpečnostnotechnickej
služby na prerokovanie do komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného
obstarávania.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 13 – Diskusia
Starosta:
-most v Bystrom je zrealizovaný, s tým, že nám na budúci rok treba vybudovať nájazdovú
a odjazdovú cestu, ktoré musíme financovať z vlastných zdrojov,
- stavenisko lávky cez Ružín sme odovzdali, dodávateľ lávku vyrobí a po častiach položí na
miesto, vo finále zo strán bude zatiaľ schodište, nájazdové rampy budeme riešiť v budúcnosti
a to získaním dotačných zdrojov na realizáciu, alebo realizáciou svojpomocne našim
technickým úsekom,
- prebieha rekonštrukcia zasadačky do reprezentatívnejšej podoby
- vyasfaltovaná je Prešovská ulica , upravili sa vjazdy do domov k spokojnosti obyvateľov
- vyfrézovaný asfalt z Prešovskej ulici odkúpime od Správy ciest KSK a použijeme v Rolovej
hute na úpravu cesty medzi domami a ďalšie vysprávky ...

-vyasfaltovaná je časť na konci Železničnej ulice až k meniarni. Firma, realizujúca stavebné
práce v meniarni pri svojich prácach poškodila asfalt na tejto ceste a tak po písomnom
upozornení a následnom rokovaní sa dohodlo, že zrealizuje súvislú opravu cesty ku meniarni
a teda aj k zbernému dvoru na svoje náklady.
Ing.Fidler: občania navrhujú vyčistiť protipovodňovú nádrž v Bystrom
Starosta: čistenie vychádza asi na 3000 €. Protipovodňová nádrž je našim majetkom a sme
povinný sa aj o ňu starať, takže podľa našich budúcich finančných možnosti navrhneme túto
čiastku do rozpočtu na budúci rok.
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial pokojné sviatky a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

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

Overovatelia: Ing. Jaroslav Vaščura

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

Ing. Branislav Mondry

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

Ing. Igor Petrik
starosta obce

Príloha: Hlasovanie poslancov

Obecné zastupiteľstvo Margecany
Prehľad o účasti a hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch dňa 14.12.2020

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Ing. Eva Novotová
Ing. Radovan Bobak
Ing. Dušan Jakubišin
Ing. Ľubomír Fidler
Ing. Jozef Kováč
Ing. Jaroslav Vaščura
JUDr. Ľubomír Šima
Ing. Branislav Mondry
Miroslav Zvirinský
Uznesenie prijaté / neprijaté

Legenda:
Uznesenie
Hlasovanie

Čísla uznesenia 19/2020
B-1 B-2 B-3 B-4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
#
#
#
#
A
A
A
A
Z
P
Z
Z
A
A
A
A
A
A
A
A
P

P

P = prijaté
N = neprijaté
A = hlasovanie za prijatie uznesenie
P = hlasovanie proti prijatiu uznesenia
Z = zdržal/a sa hlasovania
N = nehlasoval/a
# = neprítomný/á pri hlasovaní

P

P

A-1
A
A
A
A
#
A
A
A
A

B-5
A
A
A
A
#
A
A
A
A

B-6
A
A
A
A
#
A
A
A
A

B-8
A
A
A
A
#
A
Z
A
A

B-7
A
A
A
A
#
A
N
A
A

B-10
A
A
A
A
#
A
N
A
A

B-9
A
A
A
A
#
A
A
A
A

P

P

P

P

P

P

P

B-11 B-12
A
A
A
A
A
A
A
A
#
#
A
A
A
A
A
A
A
A
P

P

Poznámka:
Informácia zverejnená podľa § 5 zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zapisovateľka:
Ing.Eva Novotová

___________________
(podpis)

C-1
A
A
A
A
#
A
A
A
A
P

