Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch konaného dňa 25.10. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Rokovanie viedol starosta obce Ing. Igor Petrik, ktorý
prečítal program rokovania podľa pozvánky:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Pripomienky a návrhy občanov
5. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2021
6. Rozpočtové opatrenie č. 6, č.7
7. Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Margecany
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Environmentálny fond – vodovod Pod Horou
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií – Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu v obci Margecany
10. Došlé žiadosti
11. Rôzne -vyradenie majetku obce
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
K bodu číslo 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na úvod
navrhol za bod číslo 8 vsunúť bod č.9 – Žiadosť o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho
fondu – nákup kompostérov a prekopávača kompostu. Nasledujúce body sa týmto posunú
o číslo vyššie. Prítomných bolo 7 poslancov, JUDr. Ľubomír Šima sa ospravedlnil, Ing.
Jaroslav Vaščura neprítomný z dôvodu práceneschopnosti. Program so zmenou schválený.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 2 - Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení Ing. Jozefa Kováč a Ing. Eva Novotová, za
overovateľov zápisnice Ing. Dušana Jakubišina a Miroslava Zvirinského.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 3 – Kontrola uznesenia
Ing.Novotová Eva konštatovala, že na ostatnom zasadnutí OZ neprijalo pre starostu žiadne
poverujúce uznesenie.
Uznesenie OZ č.25/2021/A-1

OZ berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 6.9.2021.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 4 - Pripomienky a návrhy občanov
Neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu číslo 5 - Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2021
Ing. Machilová Oľga : príjmy sú naplnené min. na 75%. Výdavky prerokovala po položkách,
vysvetlila dôvody nižšieho alebo vyššieho plnenia, ďalej kapitálový rozpočet a finančné
operácie.
Uznesenie OZ č.25/2021/A-2
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9/2021.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 6 - Rozpočtové opatrenie č. 6, č.7
Ing.Machilová Oľga: RO č. 6 sa týka štátnych finančných prostriedkov na chránené dielne,
knižnicu, asistenta učiteľa, učebnice, regeneráciu vnútrobloku ...– tieto príjmy boli použité
podľa určenia, ako je uvedené vo výdavkovej časti.
Uznesenie OZ č.25/2021/A-3
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
Ing.Machilová Oľga objasnila RO č. 7 po položkách, príjmy i výdaje.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-1
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 7 - Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Margecany
Starosta: dnes sa oboznámime, ako boli do návrhu zmien a doplnkov ÚP projektantom
zakomponované požiadavky, ktoré komisia a v konečnom dôsledku aj OZ odsúhlasili. Zároveň
boli doplnené ďalšie dve požiadavky a to cesta do záhradkárskej oblasti a kotolňa.
Ing. Magda: projektant urobil návrh vo fáze „ koncept predkladaný na verejné prerokovanie“.
Rieši sa naviac prístupová komunikácia popri záhradkárskej osade v Bystrom od konca obce
na koniec katastra, cesta je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná s výhybňami . Zmena sa
týka aj bývalej kotolne, kde sa priestor určený pre skladové hospodárstvo navrhuje využiť na
občiansku vybavenosť. Schvaľovanie Zmien a doplnkov bude nasledovať až po zverejnení na
predpísaný čas, koncept je možné pripomienkovať zo všetkých strán. Verejné prerokovanie
bude riadiť zazmluvnená oprávnená osoba.
Ing. Jakubišin, predseda stavebnej a finančnej komisie : komisia odporúča OZ odsúhlasiť ich
ďalší postup.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-2

OZ schvaľuje zverejnenie návrhu Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Margecany na
verejné prerokovanie.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 8 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Environmentálny fond – vodovod Pod
Horou
Magda: na Envirofonde máme podanú žiadosť o financie na kanalizáciu na prvú ulicu Pod
Horou. Žiadosť ešte nebola rozhodnutá, čaká sa na navýšenie finančných prostriedkov pre túto
výzvu Envirofondu. Chceme podať žiadosť na rozšírenie vodovodu v 1. tlakovom pásme.
Stavebné povolenie bolo vydané pre 1. a 2. časť. Tretia časť ( 2. tlakové pásmo s čerpacou
stanicou) zatiaľ nemá stavebné povolenie.
Jakubišin: komisia odporúča podať žiadosť na 1. časť verejného vodovodu, aby mohla byť
pripojená jedna ulica.
Starosta: Mi podávame žiadosti na Envirofond na nový stavebný obvod, existujú obce, ktoré
v zastavanej časti obce nemajú vodovod , či kanalizáciu a teda majú pri hodnotení žiadosti na
Envirofond potencionálne vyšší počet bodov a teda aj vyššiu pravdepodobnosť úspešnosti
žiadosti.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-3
OZ schvaľuje
a/ Podanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022 v zmysle zákona č.
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na projekt „Margecany – miestne komunikácie, vodovod a kanalizácia
pre novú IBV, Pod Horou – Vodovod – 1. etapa – 1. časť“ v súlade so Špecifikáciou činností
podpory na rok 2022 na podporu v oblasti Ochrana a využívanie vôd.
b/ Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
c/ Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v sume
16 000 €.
d/ Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 9 – Žiadosť o poskytnutie dotácie – Enviromentálny fond – nákup
kompostérov a prekopávača kompostu
Pracovník OcÚ Mgr.Stano Pavol ozrejmil dôvody podania žiadosti na Envirofond–
minuloročná žiadosť na nákup kompostérov zatiaľ nebola úspešná. Obec chce
zefektívniť zhodnocovanie BRKO s využitím kompostovacích hroblí pri zbernom dvore,
zakúpením prekopávača kompostu. Na kompostéry sme žiadali 130 tis. €, teraz žiadame max.
180 tisíc, čo je dané cenou kompostérov a prekopávača.
Starosta: na umiestnenie viacej hroblí na kompostovanie si chceme od ŽSR prenajať pozemok
pri meniarni.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-4

OZ schvaľuje
a/ Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022.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 biologicky rozložiteľného odpadu v obci Margecany“. Maximálny celkový
rozpočet je vo výške 180 000 €, výška požadovanej dotácie 171 000 €.
b/ Spoluúčasť na projekte ,,Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu v obci Margecany“, vo výške 5 % t. j. 9 000 €.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 10 - Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na podporu
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií – Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho
domu v obci Margecany
Starosta: v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR je možné žiadať dotáciu na rekonštrukciu
vzduchotechniky, podhľadu, svietidiel, požiarnej signalizácie sály kultúrneho domu a to do
výšky 200 tis.€. Priblížil technické riešenie rekonštrukcie vzduchotechniky a vizualizáciu
kinosály kultúrneho domu s novým podhľadom nad hľadiskom.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-5
OZ schvaľuje
a/ Podanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 v znení
aktualizácie č. 1 Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 na projekt „Rekonštrukcia interiéru
Kultúrneho domu“.
b/ Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
c/ Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v sume
10 526 € .
d/ Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 11 - Došlé žiadosti
a/ žiadosť o prenájom priestorov starej kotolne od IQS s.r.o., Košice
Jakubišin: komisia súhlasí s prenájmom na uloženie člna za uvedených podmienok.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-6
OZ schvaľuje prenájom priestorov Starej kotolne v zmysle žiadosti č. 705/2021 zo dňa
11.10.2021 pre žiadateľa IQS s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 31723756 na uloženie
motorového člna o výmere 18 m2 na dobu od 1.12.2021 do 31.3.2022 za cenu 16,5 €/m2/rok.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.

b/ žiadosť o finančnú dotáciu pre Občianske združenie Margecianske fajnoty
Starosta: ide o finančnú výpomoc na spolufinancovanie projektu Občianskeho združenia
Margecianske fajnoty v rámci výzvy Ministerstva informatizácie, investícií a regionálneho
rozvoja pre najmenej rozvinuté okresy. Obec nemohla byť v tomto prípade žiadateľom.
V rámci projektu je plánované vyčistenie ľavého brehu Ružínskej priehrady medzi Počkajom
a Rolovou Hutou od náletových drevín a komunálneho odpadu.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-7
OZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu v zmysle žiadosti č. 721/2021 zo dňa 15.10.2021 pre
Občianske združenie Margecianske fajnoty na spolufinancovanie projektu „Čisté brehy
vodnej nádrže Ružín“ vo výške 5 000 €.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
c/ žiadosť o dotáciu pre Športovo strelecký klub Margecany
Predseda kultúrnej a športovej komisie Ľ. Fidler: vedúci strelcov p. Mastilák žiada
o navýšenie financií o 200 € na chod oddielu, keďže im boli prostriedky krátené, ale činnosť
prebieha naďalej a financie pridelené na začiatku roka nepostačujú na všetky aktivity.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-8
OZ schvaľuje dotáciu pre Športovo strelecký klub Margecany vo výške 200 €.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
d/ žiadosť FS Jadlovec o finančnú dotáciu 1000 €
HK Ing. Keruľ: FS Jadlovec žiada o prostriedky na oslavu 45. výročia založenia a realizáciu
muzikálu Ženský zákon. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa však obe podujatia presúvajú
na budúci rok, s ohľadom na rozpočtové pravidlá nie je možné prideliť dotáciu v tomto roku.
Uznesenie OZ č.25/2021/C-1
OZ neschvaľuje dotáciu pre FS Jadlovec v zmysle žiadosti č. 723/2021 zo dňa 18.10.2021.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
e/ žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na nákup knihy „ Gelnica a okolie“
Starosta: podobnú publikáciu s farebnými fotografiami s názvom Pohľady Spiša sme získali
od nášho občianskeho združenia a použili pri oceňovaní občanov za dobrovoľnú pomoc
v covidovom období na dňoch obce. Nová kniha „Gelnica a okolie“ je vhodná pri oficiálnych
príležitostiach pre návštevy, oceňovaní, jubileách ako dar obce. Navrhujem, aby obec
Margecany bola súčasťou novej knihy a to v rozsahu jednostrannej prezentácie s dodaním 80
ks kníh.
Poslanci odsúhlasili žiadosť o účasť obce v projekte publikácie „Gelnica a okolie“ v rozsahu
jednostrannej prezentácie.
f/ žiadosť Gabriely Palmajovej, Košice o odkúpenie obecného pozemku
Ing.Magda: bol schválený zámer odpredaja, je vyhotovený GP, treba schváliť samotný
odpredaj.

Uznesenie OZ č.25/2021/B-9
OZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to časť parcely registra C
KN č. 128/1, ostatná plocha, k. ú. Rolova Huta ako novej parcely C KN č. 128/257, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2, podľa geometrického plánu č. 34 605
045 – 75/2021 zo dňa 10. 8. 2021, overený Okresným úradom Gelnica dňa 25. 8. 2021 pod č.
G1 -145/2021 ako pozemku zastavaného stavbou a priľahlého pozemku k stavbe – rekreačná
chata s. č. 805 na parcele C KN č. na parcele 128/33 vedenej na LV č. 607 vo vlastníctve
kupujúcich za cenu 27 €/m2 pre Palmaj Belo a Gabriela Palmajová r. Tatranská, Mudroňova
27, Košice, PSČ 004 01, SR. Predajná cena je stanovená na 27 €/m2 a je splatná ku podpisu
kúpnej zmluvy. Vklad do katastra nehnuteľností zrealizujú a uhradia kupujúci.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
g/ žiadosť MUDr. Erika Tótha, Košice o odkúpenie obecného pozemku
Ing.Magda: zámer bol schválený, žiadateľ vlastní 3 parcely, chce si dokúpiť pozemky medzi
nimi.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-10
OZ schvaľuje odpredaj pozemku vo vlastníctve obce pre žiadateľa, MUDr. Erik Tóth, Idanská
774/23, 040 11 Košice-Západ, SR, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a to časť parcely registra C KN č.128/1,
ostatná plocha, k. ú. Rolová Huta ako nových parciel C KN č. 128/259, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 67 m2 a C KN č. 128/260, druh pozemku ostatná plocha o výmere 107 m2,
podľa geometrického plánu č. 48215724 – 46/2021 zo dňa 2. 9. 2021, overený Okresným
úradom Gelnica dňa 9. 9. 2021 pod č. G1 -160/2021 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Priľahlosť pozemku k nehnuteľnostiam – pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa na parcelách C-KN č. 128/93,128/94 a 128/98 a nevyužiteľnosť
pozemkov na iný samostatný účel. Predajná cena je stanovená na 27 €/m2 a je splatná ku
podpisu kúpnej zmluvy. Vklad do katastra nehnuteľností zrealizuje a uhradí kupujúci.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu číslo 12 – Rôzne – vyradenie majetku obce
Ing.Jakubišin: vyraďovacia komisia vykonala obhliadku a posúdenie celkového stavu
a funkčnosti vyraďovaného majetku, všetci poslanci boli oboznámení s týmto zoznamom,
finančná komisia odporúča vyradenie schváliť.
Uznesenie OZ č.25/2021/B-11
OZ schvaľuje vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 23 026,41 € podľa predloženého
návrhu na vyradenie.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.
K bodu číslo 13 - Diskusia
Starosta oboznámil poslancov:

- v rámci rozsiahlej investície spoločnosti Towercom, ktorá sa dotýka aj našej obce rokujeme
o možnosti preložky optiky Pod Hôrou v predpokladanom náklade cca 80 tisíc eur, ako
vyvolanej investície v rámci realizácie predmetného projektu
- je naprojektovaná časť cyklotrasy od kostola k cintorínu v rámci Hornádskej cyklomagistrály,
KSK podal na náš stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktoré bude promptne
vybavené aby mohol KSK realizovať výber zhotoviteľa, aby sa čím skôr mohla realizovať tá
najnákladnejšia časť cyklotrasy (lávka – portál okolo oporného múra).
- nový vnútroblok za našim bytovým domom sme za účasti predsedu KSK slávnostne uviedli
do života je potrebné nastaviť režim a prevádzkový poriadok pre nový vnútroblok, altánok je
voľne prístupný, bude dodané vybavenie – svietidlá, stôl, lavičky ...
- rekonštrukcia autobusovej zastávky na Partizánskej ulici bude dokončená do konca
novembra, súčasne náš technický úsek zrealizuje zvyšnú časť chodníka pri zastávke
- bola zrealizovaná dlhodobo požadovaná prístupová cesta ku p.Fotovi z vyfrézovaného asfaltu
- na základe požiadavky poslanca OZ bol zlatobyľ na súkromnom pozemku v Bystrom, po našej
urgencii, vykosený vlastníkmi pozemku
- bola zrealizovaná závora na ceste ku Hornádu pri Hasičskej zbrojnici (požiadavka tam žijúcich
občanov)
- podali sme žiadosť na SVP na to, aby sme tak ako pri cintoríne, dostali pozemky pod parkom
delimitáciou do vlastníctva obce
- v stavebnom obvode Pod Horou všetci vlastníci z 1. časti súhlasili s odpredajom parciel na
infraštruktúru
- zrealizovali sme úpravy ciest na Kozinci a to štrkodrvou, ktorú sme zakúpili z dotácie z KSK
- na pracovnom stretnutí k VZN o odpadoch vyhodnotíme zber TDO za celý rok, množstvo
nádob, prehodnotíme frekvenciu zvozov a možnosti uplatnenia princípu zásluhovosti
- nestihli sme urobiť návštevu ZŠ s MŠ, kde je dobudované podkrovie, pribudla jazyková
učebňa a knižnica s 10 000 knihami
- z hasičskej brigády sme darom dostali nákladný automobil Tatra. Technický úsek bude
postupne podľa svojich časových možností Tatru sfunkčňovať.
- pripravujeme kampaň na očkovanie, zisťuje sa záujem v našom regióne, pri menšom počte
záujemcov príde výjazdový autobus, pri väčšom záujem budeme očkovať v prístavbe KD a to
podľa požiadaviek 1., 2., alebo 3. dávkou
- v budúcom roku plánujeme založiť sociálny podnik na zamestnávanie znevýhodnených
uchádzačov, primárne by mal mať v náplni budovanie infraštruktúry Pod hôrou, ale bude
poskytovať aj služby pre občanov prostredníctvom poukážok...
- vo veci stavebného povolania p Čarnogurského nám bolo naše rozhodnutie vrátené
prvostupňovým odvolacím orgánom na nové konanie, pričom na základe odvolajúceho orgánu
nemôžu byť účastníci konania všetci záhradkári, iba Tí, ktorí priamo susedia s pozemkom na
ktorom je predmetná stavba p.Čarnogurského
- Obec Margecany získala na sneme Združenia miest a obcí Slovenska v rámci slávnostného
oceňovania komunálny lídra ocenenie Green za príklad dobrej praxe v oblasti udržateľného

rozvoja samosprávy a ochrany životného prostredia. Máme vybudované vodozádržné
zariadenia na futbalovom ihrisku, voda slúži na polievanie hracej plochy, už dávnejšie boli
budované v rámci projektu vodozádržné opatrenia v lese, máme nádrže na zachytávanie
dažďovej vody v areáli základnej školy a pri obecnom úrade, kde sa zachytávaná voda používa
na zavlažovanie. V novom vnútrobloku sa dažďová voda z ihriska a strechy altánku zbiera do
dvoch nádrží a následne sa využíva na zavlažovanie zelene, pri preplnení sa preleje do suchého
jazierka.
K bodu číslo 15 - Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapisovateľ: Ing. Eva Novotová

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

Overovatelia: Miroslav Zvirinský

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

Ing. Dušan Jakubišin

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

Ing. Igor Petrik
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Margecany
Prehľad o účasti a hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Margecanoch dňa 25.10.2021

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 25/2021
A-1 A-2 A-3 B-1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
#
#
#
#
#
#
#
#
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

B-2
A
A
A
A
A
#
#
A
A

B-3
A
A
A
A
A
#
#
A
A

B-4
A
A
A
A
A
#
#
A
A

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

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

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

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

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

P

P

P

P

P

P

P

P

B-10 B-11
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
#
#
#
#
A
A
A
A
P

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

___________________
(podpis)
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C-1
A
A
A
A
A
#
#
A
A
P

