
Z á p i s n i c a

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 12. marca 2021 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo  22  poslancov,  poslanci  Mgr.  Tomáš  Urbaník,  Vladimír  Malík  a  Jozef  Kupka sa
ospravedlnili.

Ďalej boli prítomní: vedúci oddelení, ktorí predkladali body podľa programu, v rámci
prijatých  protiepidemiologických  opatrení  a  ochrany  pred  COVID  -  19  bola  účasť  na
zastupiteľstve obmedzená.
 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

V diskusii a interpelácii vystúpili títo poslanci, poslankyne a ostatní prítomní:

Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca  
Mgr. Xénia Šurhaňáková - zástupkyňa primátora mesta Čadca                                
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. - zástupca primátora mesta Čadca
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. -poslanec MZ
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. -poslanec MZ
Mgr. Marcel Šulo - poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek -poslanec MZ

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a 
   dopravy

Mgr. Erika Mazancová - vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku

mjr. Mgr. František Linet -náčelník mestskej polície
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P r o g r a m :

(1) Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,     
      voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie    
      zapisovateľa zápisnice
(2)  Informatívna správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2020
(3) Informatívna správa o pandemickej situácii a prijatých opatreniach v meste Čadca
(4) Informatívna správa o činnosti DHZ v meste Čadca za rok 2020
(5)  Návrh Organizačného poriadku DHZ mesta Čadca
(6) Návrh na schválenie preventivára požiarnej ochrany mesta Čadca
(7) Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie mesta Čadca
(8) Schválenie kontokorentného úveru vo výške 400 000 EUR
(9) Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31.12. 2020
(10) Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií mesta Čadca    
       k 31.12. 2020
(11) Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií mesta Čadca
       k 31.12. 2020
(12) Technická evidencia miestnych komunikácií mesta Čadca
(13) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností     
(14) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Čadca (stiahnutý bod)
(15)  Rôzne
(16)  Záver
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R o k o v a n i e

1.zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  Čadca  otvoril  a viedol  Ing.  Milan  Gura,
primátor mesta Čadca. Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe §  13,
ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ
Čadca, prizvaných a ostatných prítomných

     
K bodu 1)
Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,
návrhovej   komisie,   overovateľov,   pracovného   predsedníctva   a      určenie   zapisovateľa   
zápisnice.

Overovatelia: Ing. Peter Lariš, poslanec MZ
Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ

Návrhová komisia:   Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca
                                                Mgr. Martin Klimek , poslanec MZ

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta 
Čadca
Mgr. Martin Klimek , poslanec MZ

           
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, privítal na MZ všetkých prítomných.

 Následne vyzval prítomných, či má niekto nejaký bod na doplnenie programu, ktorý
dostali.  Keďže nikto žiaden bod nedoplnil,  dal hlasovať za schválenie programu. Po tomto
vymenoval do návrhovej komisie poslancov Mgr. Xéniu Šurhaňákovú, zástupkyňu primátora
mesta a Mgr. Martina Klimeka, poslanca MZ. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing.
Petra Lariša a Mgr. Jozefa Ruceka. Ospravedlnení boli poslanci Mgr. Tomáš Urbaník, Pavol
Kupka a Vladimír Malík.
Vedením zápisnice poveril  Mgr. Katarínu Lušňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,   dopytovala  sa,  či  Ing.  Milan  Gura,
primátor  mesta  Čadca  vie,  že  zvolaním  dnešného  zastupiteľstva  porušujú  vyhlášku  úradu
verejného zdravotníctva, ktorá vstúpila do platnosti 8. marca 2021. Doplnila, že vyhlášku má
so sebou. Ospravedlnila sa, že mešká, lebo si bola dať robiť test, podľa nej možno ako jediná
má správny test, pretože na takéto podujatie, akým je zasadnutie orgánov verejnej správy musí
byť test nie starší ako 12 hodín. Upresnila, že ak z kolegov má niekto test starší ako 12 hodín,
tak  to  môžu  podľa  nej   „zabaliť,  pretože  porušujú  vyhlášku  a je  zvedavá,  kto  za  toto
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„diletantstvo“bude znášať postih. Doplnila, že je to ohlásené na regionálnom úrade, už to s
nimi konzultovala. Následne uviedla, že mali byť zabezpečené odstupy, (priamo sa to podľa nej
hovorí vo vyhláške) dva metre medzi osobami. Dopytovala sa, kde sú dva metre medzi osobami,
položila otázku, či ich chcú všetkých nakaziť, či si uvedomujú, že čadčiansky okres je „čierny“.
Uviedla,  že žiada,  aby mestské zastupiteľstvo rozpustili  na cca dve hodiny a zvolali  ho do
Domu   kultúry,  kde  zabezpečia  podľa  vyhlášky  dvojmetrové  rozostupy  medzi  poslancami
a nebudú ohrozovať ich zdravie, ako aj zdravie pracovníkov Mestského úradu Čadca. Následne
uviedla, že je zvedavá, za čo sú platení zástupcovia vo vedení mesta, primátor a právny úsek,
keď nečítajú vyhlášky v tomto období. Doplnila, že im vytlačenú vyhlášku daruje, zdôraznila,
že  vyhláška je  platná  od pondelka,  potvrdená dnes  ráno od regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Doplnila, že sa nemieni ako poslankyňa podieľať na činnosti, ktorá je v rozpore
so zákonom, hlavne v núdzovom stave, kde hrozia mastné pokuty. Dopytovala sa, kto zaplatí tie
„mastné pokuty“, či občania mesta zvýšenými poplatkami. Poprosila o reakciu vedenia mesta.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval na RNDr. Annu Belousovovú, že už
celý rok žijú v takom stave, v akom sú. Následne uviedol, že je takisto v úplne prvej línii a vie,
aká  je  vyhláška.  Následne  doplnil,  že  nikto  nenamietal,  aby  bolo  zvolané  Mestské
zastupiteľstvo. Poprosil RNDr. Annu Belousovovú, aby mu neskákala do reči a ukľudnila sa.
Upresnil,  že  zvažovali,  či  dajú  zastupiteľstvo  do  Kultúrneho  domu.  Podľa  neho  okrem
dvojmetrových  odstupov  sú  zabezpečené  podmienky,  vybrali  body  tak,  aby  bolo  aj  podľa
zákona  umožnené  rokovanie  Mestského  zastupiteľstva.  Nevidí  dôvod,  prečo  by  ho  mali
rozpustiť. Uviedol, že bol odhlasovaný program a keby niekto vzniesol námietku, tak by tak
urobil pred schválením programu rokovania.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, upresnila, že sa bola testovať, ako je to vo
vyhláške. Ďalej uviedla, že o 8,30 hod. je zvolané zastupiteľstvo a od  20.30 večer sa mohli dať
testovať, aby mali dvanásťhodinový test. Uviedla, že porušili 12 hodinový test a dvojmetrové
rozostupy  a  podotkla,  že  to  je  trestný  čin.  Podľa  nej  vytvárajú  podmienky  pre  šírenie
nebezpečnej choroby.   

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  sa  chodí  testovať  pravidelne.
Pripomenul, že v národnej rade takisto rokujú a nemajú od seba dvojmetrové odstupy.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  dopytovala  sa,  že  či  to,  že  je  cirkus
v národnej rade a porušujú zákon, znamená, že či budú aj oni robiť cirkus.   

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že  otvára bod č.  2,  Informatívna
správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2020.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, následne uviedla, že na tomto sa podieľať
nebude a podľa nej je toto všetko kvôli „Moyzeske „ niekto si podľa nej len potrebuje urobiť
„kšeft“ a tým ohrozuje zdravie poslancov. Podľa nej je „kšeft na Moyzeske“ prednejší.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to vôbec nie je kvôli Moyzesovej
ulici.
 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, obrátila sa na kolegov s otázkou, či  tam
budú sedieť ako „ovce“ s tým, že porušujú vyhlášku. Dopytovala sa, či majú všetci test nie
starší ako 12 hodín a či sú zabezpečené rozostupy. Následne uviedla, že  ide volať na úrade
vereného zdravotníctva. Podotkla, že sa nemajú konzumovať ani jedlá ani pitie, toto podľa nej
takisto porušili.
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K bodu 2)
Informatívna správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2020.
 

 Predkladá:  mjr. Mgr. František Linet, náčelník mestskej polície

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že podľa jeho názoru má mestská
polícia mimoriadne zložitú situáciu, majú to na uliciach ťažké, všimol si to a videl, čo sa deje.
Chcel  by poprosiť  aj  ostatných,  aby im pomohli,  pretože niekedy ľudia na mestskú políciu
vykrikujú, nadávajú im. Preto by chcel náčelníkovi polície povedať, aby sa zomkli, nič iné ako
robia sa robiť podľa neho nedá.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol ešte k predošlému bodu č.2, že je to
dobre spracovaná správa o stave verejného poriadku. Následne sa dopytoval, či bude rozpočet
na rok 2021 a kedy to bude, pretože vo finančnej komisii 22.12.2020 to prerokovali, pripravili
sa na to  a diskusia  podľa  neho bola  konkrétna.  Podotkol,  že  už  je  marec  a idú  na  hranu
zákona,  že  mestské  zastupiteľstvo  má  byť  raz  za  tri  mesiace.  Dopytuje  sa,  kedy  bude
spomínané zastupiteľstvo. Doplnil, že chápe,  že je pandemická situácia, ale tá bola podľa neho
aj minulý rok.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že zastupiteľstvo s týmto bodom bude
do konca mesiaca marec.

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ upresnil,  že  lehoty  sú  pozastavené  aj
v konaní mestských zastupiteľstiev.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že chce v prvom
rade poďakovať mestskej polícii za ich činnosť.  Doplnila, že si pozrela priestory na mestskej
polícii,  aby  bola  viac  v obraze.  Dopytovala  sa  aj  na  Mestskej  rade,  ako  sa  plánuje  do
budúcnosti modernizácia a obnova kamerového systému v meste Čadca a akú vidí efektivitu
vo foto pasciach.

mjr. Mgr. František Linet, náčelník mestskej polície, uviedol, že čo sa týka modernizácie
kamerového systému, majú pripravený projekt na jeho  revitalizáciu a chceli by monitorovať
všetky  vstupy  a výstupy  na  sídliskách  plus  sídlisko  Kýčerka,  Chalúpkovu  ulicu  a ulicu
Bernolákovu na Žarci.  Upresnil,  že  minulý  rok  nebola  vydaná  žiadna výzva,  takisto  výzva
nebola ani tento rok, hoci zvyčajne tak bývalo do konca marca. Uviedol, že sú na to pripravení
a akonáhle vyjde výzva, budú reagovať. Následne doplnil, že čo sa týka foto pascí, osobne to
vníma ako veľký posun vpred, hlavne pri odhaľovaní divokých skládok. Takto odhalili skládku
na Chalupkovej ulici, v miestnej časti Rieka a v Čadečke. Doplnil, že na konci roka zakúpili tri
foto pasce so všetkou technikou, ktorá je k tomu potrebná a majú objednané ešte ďalšie dve,
ktoré  by  chceli  používať  mobilne.  To  znamená,  že  ak  sa situácia  v danej  lokalite  ukľudní,
premiestnia ju na iné miesto. Podľa neho majú foto pasce veľkú hodnotu aj pri dokazovaní
kriminálnych činov,  napr.  na Chalupkovej ulici,  vďaka foto pasci  sa odhalili  dve dopravné
nehody a páchateľa v rámci techniky foto pasce priamo usvedčili.
K bodom  3) až 12)

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, navrhol, aby skúsili povedať, či má niekto
niečo k materiálom, všetky sú podľa neho organizačné a jedným hlasovaním by prijali všetky
body.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to chcel navrhnúť, podotkol, že je
veľmi rád, že to  JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. navrhol, sám čakal, či tak niekto z poslancov
urobí. Podľa neho sú to všetko informatívne správy.

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  navrhol,   že   ak  nemá  nikto  nič  k
materiálom, tak po kúpa predaj by mohli zahlasovať jedným hlasovaním.
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Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  majú  pred  sebou  správu
o pandemickej situácii, informáciu o DHZ, návrh organizačného poriadku DHZ mesta Čadca,
ďalej  návrh  na  schválenie  preventivára  požiarnej  ochrany  mesta  Čadca,  zverenie  majetku
mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie mesta, čo sú podľa neho všetko technické
veci,  ktoré  vyplývajú  zo  zákona.  Ohľadom  bodu  „schválenie  kontokorentného  úveru“sa
dopytoval, či chcú diskusiu a dopytoval sa takisto JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD., či môžu
tento bod zahrnúť do hlasovania. Upresnil, že je bežný systém, že podielové dane  za marec a
apríl  chodia  neskôr.  Vyjadril  sa,  že  pokiaľ  poslanci  súhlasia,  môžu  po  bod  kúpa,  predaj
a prenájom  nehnuteľností  brať  všetky  body  na  vedomie  tak,  ako  sú  pripravené  uznesenia
v jednotlivých materiáloch.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že by najskôr návrh odhlasoval.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, následne uviedol: „Pán poslanec JUDr. Ing.

Jozef Vražel, PhD.,dal jednoducho taký návrh, ja sa takisto s tým stotožňujem. Odporúčate, aby
po bod 13 (začneme kúpa a predaj pozemkov), sme odsúhlasili jedným hlasovaním tak, ako boli
pripravené  uznesenia“.  Následným  hlasovaním  bol  tento  návrh  schválený.  Ďalej  všetkých
vyzval,  aby  hlasovali  o všetkých  uzneseniach  až  po  kúpu,  predaj  a nájom  nehnuteľností
jednotným hlasovaním tak, ako boli pripravené v materiáloch. Následne poďakoval JUDr. Ing.
Jozefovi Vraželovi za podanie návrhu.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, doplnil, že  to „rozpustia a hotovo“.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že presne tak. Doplnil, že  z rokovania

mestského zastupiteľstva sa  ospravedlnili pán Mgr. Tomáš Urbaník a  pán Jozef Kupka.  

K bodu 13)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

Predkladá:  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca poprosil, aby pri následnom bode kúpa, predaj

a nájom nehnuteľností otvorili každý bod  a následne dajú hneď diskusiu.
Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, dopytoval sa poslancov,  ktorí  začali  z MZ

odchádzať, prečo odchádzajú, na čo mu povedali,  že pochopili,  že majú ostať po bod kúpa
predaj a prenájom pozemkov.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ozrejmil, že po tento bod hlasovali en bloc
( „am blok“)

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, doplnil Ing. Milana Guru, že po tomto hlasovaní
pokračujú ďalej.

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.13-19 /2021

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  podotkol,  že  má  technickú  poznámku,
doplnil,že hlasuje „za“, keď vidí, že sa jedná o užitočné veci, v tomto prípade vecné bremená,
ktoré  pomôžu,  ale  podľa jeho názoru je  prítomných len  13 -14 poslancov a je  tam chaos
ohľadom hygienickej  situácie.  Následne  uviedol,  že  hlasoval  „za“  kontokorentný  úver,
preštudoval si ohľadom toho materiály a vyzval, či by mohla vedúca ekonomického oddelenia
Mgr. Erika Mazancová doplniť informácie o tom ktorá banka poskytuje úver, aká je sadzba
a dokedy je úver splatný. Doplnil, že v materiáloch sú dva rôzne termíny. Tieto informácie mu
v materiáloch chýbajú.
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že chybný dátum prepíšu.
Mgr.  Erika  Mazancová,  vedúca  ekonomického  oddelenia,  doplnila,  že  ide

o kontokorentný úver, ktorý je schválený. V bode išlo iba o to, aby sa predĺžila doba platnosti.
Je schválený vo všeobecnej úverovej banke od roku 2012 do 10.4.2021 a mesto ho potrebuje
predĺžiť, pričom predĺženie trvá rok. Uviedla, že úroky PhDr. Pavlovi Holeštiakovi PhD. zistí.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, doplnil k návrhu JUDr. Ing. Jozefa Vražel, Phd., že ho
pochopil tak, že budú hlasovať po bod č. 12 a potom sa zastupiteľstvo rozpúšťa.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že  JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel  PhD.
povedal,  aby informatívnu správu odhlasovali  „am blok“  a potom pokračovali  v rokovaní
v bodoch Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Doplnil, že nič tam nie je také, čo potrebujú,
aby sfunkčnili.  Následne uviedol, že nepochopil, že nechcú odsúhlasiť napr. národnú diaľničnú
spoločnosť, kde rok „bojujú“.

Ing.  Peter Lariš,  poslanec MZ, uviedol,  že s  tým nemá problém, ale  že tam vznikol
zmätok a  pochopil to zrejme opačne, ako aj niektorí ďalší poslanci, ktorí odišli. Doplnil, že
nemá s tým problém, ale vznikol tam zmätok. Vyjadrenie pána JUDr. Ing. Jozefa Vražela PhD.
pochopil tak, ako sa vyjadril.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.,  zástupca primátora mesta Čadca, doplnil,  že sa
treba najskôr opýtať a nie odísť. Treba sa dohodnúť ešte raz.

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil,  že pán poslanec hovoril,  že  „am
blok“ zarokujú až po bod 12 Kúpa, predaj a potom hlasujú.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že podľa neho by nemali dopĺňať do prijatého
uznesenia žiadne údaje, lebo banka to nebude akceptovať, materiály boli zverejnené. Navrhuje,
aby to dali radšej schváliť o týždeň a „naporiadok“, nemôžu tam dať „vybodkované“ veci s
tým, že to potom doplnia, banka to podľa neho nebude akceptovať. Doplnil, že ostatné body sú
v poriadku, ale k tomuto bodu by sa rád vrátil.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  navrhol,  aby  to  skúsili  opäť  prerokovať,
pretože  sa  môže  stať,  že  podielové  dane  prídu  menšie  a vždy  sa  vykrýval  výpadok.  Ďalej
uviedol, že sťahuje z rokovania bod. Č. 14 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Čadca
a presúva ho do budúceho zastupiteľstva.

Mgr.  Erika  Mazancová,  vedúca  ekonomického  oddelenia,  uviedla,  že  čo  sa  týka
kontokorentného úveru, majú už dodatok č. 8, kde je doba trvania  úveru do 11.4. 2021.  Ak
neschvália úver, týmto dňom sa im viac nepripíše na účet. Museli by získať nový prieskum trhu.
Upresnila, že úroková miera je 0,9 z čerpanej sumy. Ak  sa nečerpá  celý rok, úroky im nejdú.
Doplnila,  že  tieto  finančné  prostriedky  potrebujú  vtedy,  keď  je  v  apríli,  máji  výpadok
podielových daní a mali na bežný chod mesta. Je to na obdobie jedného roka. Vždy do konca
roka ho musia vrátiť.

JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, že kontokorentný úver slúži
len na preklenutie medzi príjmami a bežnými výdavkami, pričom musí byť splatný do konca
roka, neprechádza z roka na rok. Ak nie sú peniaze, teda neprídu podielové dane v plnej výške,
peniaze  sa  požičajú  z  tohto  kontokorentného  úveru  iba  na  nevyhnutný  čas  a  keď  prídu
podielové dane, peniaze sa vracajú späť.

Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia, doplnila, že úver musia mať
vždy do konca roka splatený.
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K bodu 17)
Záver

Nakoľko  bol  program  rokovania  MZ  Čadca  vyčerpaný,  Ing.  Milan  Gura,  primátor
mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.
 

               Ing. Jaroslav  H a c e k         Ing. Milan  G u r a
                prednosta MsÚ Čadca                   primátor mesta Čadca

                  Ing. Peter Lariš                                    Mgr. Jozef Rucek
         I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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