ZÁPISNICA
z 22. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26. 6. 2017
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel, starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Ing. Július Levický – prednosta úradu
Bc. Daša Baniaková, Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ondrej Klekner, Dušan Slivka, poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. organizačno-právny
Jarmila Lapšanská – ref. správy majetku obce
Ing. Hyacinta Zozuľáková – ref. správy majetku obce
Mgr. Miroslava Mozgiová – sekretariát starostu obce
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce, ref. investičný
Ing. Adriana Starinská – stavebný úrad obce
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Marián Richveis – SZČO, autorizovaný bezpečnostný technik
Anna Bobáková –ref. sociálny
Mgr. Magdaléna Čerťanská – riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN n.o.
Ospravedlnení:
Jarmila Pocklanová, Ján Kalafus, Ján Soveľ - poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce

Verejnosť:
Michal Pronský
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
a) z 20. zasadania OZ dňa 26.5.2017
b) z 21. zasadania OZ dňa 5.6.2017
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia
a závery (uznesenia) od posledného rokovania obecného zastupiteľstva
Zápisnica z 22. zasadania OZ dňa 26.6.2017

Strana 1 z 19

a)
b)
c)
d)
e)

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)

4. Záverečný účet obce Nálepkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
a) Stanovisko HK obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2016
b) Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ
c) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Nálepkov na II. polrok 2017
5. Žiadosť obce Nálepkovo o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „Nálepkovo - zvýšenie kapacity MŠ“.
6. Medzinárodná zmluva o trojstrannej spolupráci krajín V4 Poľska (Bledów),
Maďarska (Gávavencsellő) a Slovenska (Nálepkovo)
7. Interpelácie poslancov na starostu obce
8. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
9. Rôzne
a) Námety občanov doručené obci
b) Písomné pripomienky občanov doručené obci
10. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
11. Záver

Bod č. 1:
Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 9:00 hod. Zasadnutie otvoril
Ing. Dušan Daniel. V tomto bode programu starosta obce konštatoval, že z celkového počtu
9 poslancov OZ je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ondrej Klekner, Patrik Bobák
Za overovateľov boli určení: Ján Plencner, Dušan Slivka
Za zapisovateľku bola určená: PhDr. Jarmila Gabonayová
Starosta obce predložil návrh programu 22. zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
20.6.2017. Takto predložený návrh pozvánky bol jednohlasne schválený prítomnými
poslancami OZ.
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Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
a) z 20. zasadania OZ dňa 26. 05. 2017
b) z 21. zasadania OZ dňa 05. 06. 2017
a) na 20. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 19 uznesení (uznesenie č. 296 – 314/2017 – OZ),
z ktorých 4 uznesenia boli schvaľovacieho charakteru, 11 znesení bolo braných na vedomie
a 4 uznesenia sa dotýkali protestov okresnej prokuratúry proti VZN obce, ktorým bolo
vyhovené.
b) na 21. zasadaní OZ bolo prijaté 1 uznesenie (uznesenie č. 315/2017 – OZ), ktoré sa
dotýkalo podania žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok na podporu miestnej
občianskej poriadkovej služby (MOPS).
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky poslancov.
Uznesenie č. 316 /2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva z 20. zasadania OZ konaného dňa 26.5.2017 a z 21. zasadania OZ
uskutočneného dňa 05.06.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia a závery (uznesenia) od
posledného rokovania obecného zastupiteľstva
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
b) Komisia sociálna a bytová (KSaB)
c) Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
d) Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
e) Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
-

Komisia zasadala dňa 09.06.2017 a prejednala nasledovné:
problematiku pobehovania maloletých detí a to bez dozoru rodičov v obci Nálepkovo,
problematiku voľného pohybu psov po verejných priestranstvách v obci Nálepkovo,
stanovenia úloh pre členov komisie na deň 24. 06. 2017 (Deň obce a Jánska vatra),
zamerania hliadkovej služby hlavne na znečisťovanie verejného priestranstva v obci
a pranie a sušenie prádla pri Železnom potoku, ako aj kúpanie sa maloletých detí,
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-

nakoľko dochádza k nehodám detí idúcich zo školy, bolo by potrebné riešiť
problematiku zníženia rýchlosti vozidiel (vyznačenie prechodu pre chodcov,
spomaľovací prah/ retardér, prípadne doplniť vhodné dopravné značenie).

Rozprava:
Dušan Slivka a Bc. Daša Baniaková – poukázali na vážnosť situácie výskytu detí pri
„mašinke“ na vozovke.
Ján Plencner – komisia navrhla riešenie vo forme upozornenia rodičov o danej situácii,
vhodného dopravného značenia, príp. zabudovania retardéra.
Patrik Bobák – na hlavnej ceste som ešte nevidel spomaľovací retardér.
Starosta obce – v rámci KOVP musíte dať výstup a riešiť to. Starosta obce poďakoval
prípravnému tímu za organizáciu Dňa obce a Jánskej vatry. Poukázal na problémy
vyskytujúce sa počas akcie a potrebu prehodnotenia pripravovaných akcií v budúcnosti.
(služba, lístky, nepokoje, nekontrolovateľný pohyb malých detí,...).
Ondrej Klekner – poukázal tiež na potrebu jasne a presne si definovať jednotlivé úlohy.
Členovia samotnej komisie si chcú prehodnotiť realizované akcie vo vzťahu k budúcim
aktivitám. Bola to prvá akcia v tomto smere, z ktorej si budeme brať poznatky pre budúcnosť.
Starosta obce – podotkol, že pri akciách je potrebné prehodnotiť spájanie akcií komisií
obecného zastupiteľstva s politickými stranami.
Ondrej Klekner – pri vytváraní spolupráce členov komisie a SNS si dôsledne určujeme
jednotlivé podmienky.
Dušan Slivka – počas jeho prítomnosti do 21:00 hod. na akcii sa nič negatívne výrazne
nekonalo. Hodnotil akciu pozitívne.
Uznesenie č. 317/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri
OZ v Nálepkove dňa 09. 06. 2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala v dňoch 30.05.2017 a 14.06.2017 ( spracované zápisnice ).
Na zasadaní dňa 30.05.2017 prejednala prípravu Dňa obce a Jánsku vatru spoločne s KKMaŠ
a predseda komisie zhodnotil akcie mesiaca máj 2017.
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Dňa 14.06.2017 predseda oboznamil členov komisie so stavom príprav Dňa obce a Jánskej
vatry. Prejednané boli žiadosti občanov, ktoré predložil prednosta obecného úradu Ing. Július
Levický.
Rozprava:
Ondrej Klekner – v krátkosti predniesol činnosť komisie.
Uznesenie č. 318/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo
zasadania v dňoch 30.05.2017 a 14.06.2017

Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia kultúry mládeže a športu zasadala v dňoch 30.05.2017 a 14.06.2017.
Komisia prejednávala na svojich zasadaniach prípravu „Dňa obce“. Priebeh, zabezpečenie
akcie, hudba, súťaže pre deti, ženy a mužov, súťaž vo varení guláša, občerstvenie, plagáty,
príprava vatry, ceny pre súťažiacich, porota. Taktiež prejednala prípravu zájazdu na august
v spolupráci s komisiou sociálnou a bytovou.

Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky poslancov
Uznesenie č. 319/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri OZ Nálepkovo
v dňoch 30.05.2017 a 14.06.2017.

Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia zasadala dňa 16. 06. 2017, kde prejednala žiadosť Jána Soveľa a Ľuby Soveľovej
o zámenu pozemkov, prerokovala Záverečný účet obce Nálepkovo za rok 2016. Stanovisko
Zápisnica z 22. zasadania OZ dňa 26.6.2017

Strana 5 z 19

hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu nebolo do zasadnutia komisie predložené. (HK nie je
povinná – môže). Komisia ďalej prerokovala žiadosť p. Jany Horváthovej, bytom Grun
132/17, Nálepkovo, ktorá žiadala o vzájomný zápočet v sume 312,70 Eur za nákup vybavenia
bytu. Komisia neschvaľuje preplatenie sumy a tým ani vzájomný zápočet, pokiaľ nebude
vopred schválený nákup zariadenia nájomných bytov príslušným referátom.

Rozprava:
Starosta obce –poukázal na chýbajúce uznesenia zo strany komisie vo veci doporučenia, resp.
nedoporučenia schválenia jednotlivých žiadosti. Komisia sa nemohla oboznámiť so
stanoviskom HK, ktoré HK dodala na sekretariát dňa 19. 06. 2017. Poukázal na potrebu
doriešenia žiadosti p. Soveľa vo veci zámeny pozemkov.
Ondrej Klekner – žiadosť pána Soveľa sme riešili na stavebnej komisii. Nikdy sme nemali
predloženú originálnu žiadosť, ktorá bola na začiatku. Máme sa vyjadrovať v strede konania.
Potrebujeme vedieť čo bolo na začiatku. Potrebujeme prvotnú žiadosť – buď ju schválime,
alebo neschválime.
Starosta obce – žiadosť bola prejednávaná vo finančnej komisii vo februári s právnikom, je
potrebné dať k tomu jasné stanovisko. Bol tam návrh na zámenu pozemkov 1:1.
Ondrej Klekner – tak isto ako Vy žiadate výstup z tohto, tak mi dáme návrh na uznesenie či
mu to schválime, alebo neschválime. V minulosti pri diskusiách s ním tiež zmenil názor, ak
zistil, že niektoré pozemky nie sú obecné, vznikla tam nejaká zámena, a v súčasnosti to
nevieme uzavrieť. Neviem čo bolo na finančnej komisii.
JUDr. Dušan Kozák – môžem zhodnotiť iba to čo bolo dané na komisiu. Prejednalo sa to čo
žiadal, tam bola žiadosť ohľadom zámeny pozemku s pomerom 1:1, ale presne náležitosti
žiadosti neviem.
Ján Plencner – na finančnej komisii sa prejednalo. Výstup bol taký, že pán Soveľ nám má
predložiť čo chce. Čo sa týka pozemkov v Grüne (patrili Slovenskému pozemkovému fondu)
tak tieto sme získali do majetku obce zámenou.
Starosta obce – je potrebné to už uzatvoriť, aby komisie spracovali návrhy na samotné
schválenie.
Dušan Slivka – vo finančnej komisii bolo prijaté uznesenie so zámenou pozemku v pomere
1:1. To bol záver finančnej komisie.
Starosta obce – táto vec bola uzatvorená, potom sa to opäť dostalo do komisií. Je potrebné to
uzatvoriť.
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Uznesenie č. 320/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM
pri OZ v Nálepkove dňa 16.6.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)

Komisia na zasadaní dňa 14. 06. 2017 prejednala:
- plánovanú stavbu „Nálepkovo – zvýšenie kapacity materskej školy“,
- žiadosť o výmenu pozemkov Jána Soveľa a Ľuby Soveľovej,
- žiadosť o prenájom pozemku žiadateľa Petra Rusnáka,
- žiadosť o kúpu alebo prenájom pozemku žiadateľa Milana Rusnáka,
- žiadosť o spolufinancovanie a dodanie prác pri zvedení dažďovej vody a odvodnenie
obecnej cesty KN-E 5765/1 žiadateľov Kataríny a Ľubomíra Kičáka,
- sťažnosť vo veci neoprávneného umiestnenia maringotky v rómskej osade III,
- žiadosť o odvodový kanál Heleny Sopkovej,
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby: „ Studňa“, „ Dopravné napojenie
na cestu č. : III/3276“ a „ Rodinný dom“ , žiadateľov Ľudovíta Kováča a Ing. Lucie
Kováčovej, oboch bytom Mlynská 269/18, 052 01 Spišská Nová Ves.
Rozprava:
Dušan Slivka – poukázal na pekné spracovanie návrhov uznesení. Doporučuje aj ostatným
komisiám takto spracovať návrhy uznesení pre OZ.
Uznesenie č. 321/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
-

žiadosť Petra Rusnáka, bytom Hlavná 597, 053 33 Nálepkovo vo veci žiadosti
o prenájom pozemku v časti obce „Píla“,

-

žiadosť Milana Rusnáka, bytom Mlynská 631/15, 053 33 Nálepkovo vo veci žiadosti
o kúpu alebo prenájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 11, katastrálne územie
Nálepkovo,
prejednané na zasadaní KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove dňa 14. 06. 2017.

Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 322/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ
v Nálepkove zo dňa 14.06.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Bod č. 4:
Záverečný účet obce Nálepkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
a) Stanovisko HK obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2016
b) Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ
c) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Nálepkov na II. polrok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v
roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v
príslušnom rozpočtovom roku. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho
hospodári. Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.
152/2015- OZ zo dňa 30.12.2015.
Prvá zmena schválená dňa 26.09.2016 uznesením č. 222/2016-OZ - Rozpočtové opatrenie č.
1/2016 Príjmy a Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Výdaje.
Druhá zmena schválená dňa 19.12.2016 uzneseniami :
- č. 242/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
3/2016 Príjmy,
- č. 243/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
4/2016 Stavebný úrad – dotácia,
- č. 244/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
5/2016 Stavebný úrad z VZ (vlastných zdrojov),
- č. 245/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
6/2016 Robotníci,
- č. 246/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
7/2016 REGOB (register obyvateľov) výdaje,
- č. 247/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
8/2016 Sociálna pomoc občanom v HN a SN (hmotná núdza a sociálna núdza),
- č. 248/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
9/2016 Kúpa budov, objektov alebo ich časti KV (kapitálový výdaj),
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- č. 249/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
10/2016 Všeobecná pracovná oblasť – KV (kapitálový výdaj),
- č. 250/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
11/2016 Prípravná a projektová dokumentácia ČOV (čistička odpadových vôd) a splašková
kanalizácia,
- č. 251/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
12/2016 Bývanie a občianska vybavenosť,
- č. 252/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
13/2016 Rozvoj obcí – KV (kapitálový výdaj),
- č. 253/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
14/2016 Primárne vzdelávanie – zvýšenie výdavkov,
- č. 254/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
15/2016 Matrika – dotácia,
- č. 255/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
16/2016 Obecná polícia – navýšenie výdavkov,
- č. 256/2016-OZ Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.
17/2016 Transakcia verejného dlhu a cestná doprava.
Rozprava:
Dušan Slivka – správa audítora mi nič nehovorí.
Starosta obce – ta správa hovorí veľmi veľa. Audit sa robí podľa zákona. Je to vec auditu.
Bolo tam pár nedostatkov, ktoré boli vydiskutované, nie sú však závažného charakteru.
V minulosti dával audítor doporučenie k záverečnému účtu na schválenie v OZ.
Ondrej Klekner - vo vzťahu k navrhovanému uzneseniu č. 323/2017-OZ, že obecné
zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje záverečný účet obce za rok 2016 a konštatoval –
poslanci dostali materiál od HK a spracovali svoje vyjadrenie. K záverečnému účtu obce – je
tam 10 závažných bodov a preto sme vytvorili uznesenie uvedene v prednesenom písomnom
materiáli na dnešnom zasadaní s predmetom: Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
v hospodárení Obce Nálepkovo, zo dňa 26.06.2017, z ktorého vyplýva schválenie
záverečného účtu obce Nálepkovo s výhradami a v zmysle ustanovenie §16 ods. 11 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov v účtovníctve obce.
Starosta obce - prečítali ste si stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Nálepkovo za rok
2016 poriadne? Už na úvodnej strane je chyba v „dôvode predloženia“. V zmysle ustanovenia
§ 18 ods. 1 písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení, pretože text písm. e) znie
... HK predkladá OZ raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka. Už tu je chyba a preto mám veriť tomu čo ďalej uviedla aj v jej stanovisku
k záverečnému účtu? Od januára t.r. k dnešku bola HK prítomná v práci len 40 pracovných
dní zo 120 pracovných dní. HK nebola prítomná na obecnom zastupiteľstve pri prejednávaní
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záverečných účtov obce za roky 2014, 2015 tak isto, ako aj dnes. Taktiež nebola prítomná pri
schvaľovaní rozpočtu obce v 12/2014 na roky 2015 – 2017.
HK musí byť pri týchto prerokovávaných záverečných účtoch prítomná jednak v KFa SOM
a na OZ, napr. jej vyjadrenie v stanovisku ...., že k 31. 12. 2010 nebola vykonaná
inventarizácia majetku je nepravdivá, však Vy ste tu na OZ schvaľovali vyradenie majetku
k 31. 12. 2010 v hodnote cca 48 000,- Eur na februárovom zasadaní OZ.
A vôbec Váš písomný materiál, ktorý Vy poslanci predkladáte som vôbec neobdržal.
Prednosta úradu –HK má k záverečnému účtu vypracovať stanovisko k návrhu záverečného
účtu v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. § 16
ods. 5 písm. a) – g) – záverečný účet obce. Napr. výhrada HK – pohľadávky z minulosti, čo to
má spoločné s prejednaným bodom „Záverečný účet za rok 2016“. Výhrady HK voči práci
ekonomického referátu a referátu správy obecného majetku sú jej subjektívnym hodnotením
účtovania. Správnosť účtovania máme predloženú v Správe nezávislého audítora. HK
neprináleží kontrolovať správu z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2016 vykonanej
nezávislým audítorom. HK Vám nepodala odborné stanovisko v súlade s § 16 zákona
583/2004, ale osočuje administratívnu prácu obecného úradu. Čo sa týka podnikateľskej
činnosti, táto podľa zákona má byť prehodnocovaná k 30. 9. kalendárneho roka a bolo
potrebné o tom diskutovať aj v predošlých rokoch tak, ako aj o vývoji dlhov, platieb
a nedoplatkov. To nie je len o tomto roku, to sú výhrady voči minulosti a HK tu už pracuje od
02/2011 a teraz kritizuje účtovanie „výnosov budúcich období“.
Dušan Slivka – stále riešime HK, hovoríte, že nechodí do práce. Ona nemá možnosť dostať sa
k podkladom a my nemáme možnosť ako poslanci tiež sa dostať k týmto podkladom.
Poukazujem na to na každom zastupiteľstve. Ona je náš kontrolný orgán, a ak nám poskytne
takého výstupy, tak mi ich rešpektujeme.
Prednosta úradu – je potrebné poukázať na konkrétne doklady a nie len hovoriť všeobecne.
Treba povedať presne a nie len dať výhradu HK bez návrhu opatrení.
Starosta obce – HK nerešpektuje termíny zverejňovania písomnosti na úradnej tabuli (14 dní
pred zasadnutím OZ – plán kontrolnej činnosti) a taktiež termíny doručenia písomných
materiálov ňou predkladaných do OZ.
Stanovisko k záverečnému účtu spracované 19. 06. 2017 a KFaSOM zasadala 16. 06. 2017
v deň stanovený na doručenie písomných materiálov na sekretariát starostu.
Ondrej Klekner –keď nám dala HK stanovisko – prečítajte si jej východiská. Pri spracovaní
stanoviska vychádzala zo zverejnených dokumentov na webovej stránke obce. Prečítajte si
kedy ste dali Vy na internet záverečný účet. Ak mala HK dať 14 dní pred zastupiteľstvom, tak
to nemohla stihnúť. Ona v tom čase nemala k dispozícii materiál.
Ing. Július Levický – HK dostala materiál s protipodpisom včas.
Ondrej Klekner – požiadal o 15 min. ( v čase 9:52 hod.)
Zástupca starostu - po krátkej prestávke oboznámil prítomných prečítaním všetkých
uznesení, ktoré sa dotýkali inventarizácie majetku obce od vydania príkazu starostu obce č.
1/2015 k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.
12. 2010 až k dnešku.
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Dušan Slivka – myslím si, že nebola inventarizácia dokončená, keďže likvidácia materiálu
nebola uskutočnená.
Ing. Hyacinta Zozuľáková – inventarizácia je ukončená keď súpis majetku – neupotrebiteľný
a prebytočný majetok je predložený na schválenie zastupiteľstvu. Zastupiteľstvo to schváli
a vtedy je inventarizácia ukončená. Likvidácia prebieha postupne a bola vytvorená na to
komisia. Inventarizácia je ukončená.
Ondrej Klekner – bola schválená inventarizácia obecným zastupiteľstvom?
Ing. Hyacinta Zozuľáková – likvidácia prebieha postupne.
Ondrej Klekner – vyjadrím sa k celkovému záverečnému účtu- Vy ste predkladateľ
k záverečnému účtu. Je možné stiahnúť to z bodu rokovania a vydiskutovať si to aj s HK? Je
taká možnosť z Vašej strany?
Starosta obce – musím si to overiť po právnej stránke. V minulosti to bolo možné. Zákon
hovorí, že do 30.06. príslušného roka je potrebné to schváliť.
Dušan Slivka – prečo sa nediskutovalo o tom skôr. Ona dala včas správu.
Starosta obce –ona dala neskoro túto správu. Nedala do 10 dní pred zastupiteľstvom a 14 dní
pred zastupiteľstvom sa musí zverejniť na informačnej tabuli.
Ondrej Klekner – stanovisko HK nemusí byť zverejnené, iba plán kontrolnej činnosti musí
byť zverejnený na internete. Iba materiály Vám má predkladať 10 dní pred zastupiteľstvom.
Starosta obce – materiál nebol poskytnutý 10 dní pred zastupiteľstvom. Vieme to
zdokumentovať v mailovej pošte, kedy to poslala.
Ing. Hyacinta Zozuľáková –je potrebné si preštudovať aj paragrafy, ktoré sú uvedené pri
stanoviskách. HK poukazuje na pohľadávky a nedostatky minulých období. Tie nie je možné
odstrániť hneď. Roky 2011 – 2016 sa stále riešia a evidujú.
V programe URBIS v module evidencie majetku nebolo nič zaevidované, tak to postupne
dopĺňame po jednotlivých rokoch taktiež mal byť otvorený účet „Odpisy minulých období“.
Nedostatky vznikali postupne. Teraz pracujeme na ich odstránení.
Čo sa týka inventarizácie pohľadávok – v minulom období neboli spárované faktúry a preto
ostali visieť, ako neuhradené.
V roku 2013 vyšiel nový zákon, ktorý ukladá povinnosť vydávať rozhodnutia platiteľom daní
a poplatkov, podľa ktorých do 15 dní od vydania rozhodnutia sa stáva rozhodnutie
právoplatné a je potrebné finančnú čiastku uhradiť alebo odvolať sa proti doručenému
rozhodnutiu.
Ondrej Klekner – rozumieme Vašej výpovedi, možnože nechápem Váš tón. Chápeme a sme
si vedomí čo uvádza HK. Ohľadom doručovania rozhodnutí mali sme výhrady voči týmto
veciam, keďže sa ľudia búrili. Poslali sa výzvy aj tým, ktorí mali platby uhradené. Aj my si
radi dáme poradiť, škoda, že tu nie je HK, aby sme si vzájomne mohli veci vydiskutovať.
Dušan Slivka – berieme to čo máme od HK, stojíme si za tým, aby uznesenie bolo schválené
s výhradami.
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Ing. Hyacinta Zozuľáková – my postupne na tom všetkom pracujeme. Prišli sme na
množstvo nedostatkov z minulých období. Postupne to priebežne riešime. Vaše uznesenie
malo znieť vo forme výhrad z nedostatkov z minulých období. Žiadna obec nepracuje
bezchybne. Zmeny v legislatíve sú veľmi časté. Je potrebné spolupracovať, diskutovať a riešiť
spoločne. Aj Vy poslanci študujte čo HK napíše. Aj ona je len človek. Niekedy jej tvrdenia
môžu byť nesprávne. Tie veci ktoré vyvracia má aj dokladovať.
Ondrej Klekner – podávame návrh na schválenie s výhradami.
Starosta obce – môžete to takto schváliť, ale toto uznesenie nepodpíšem, lebo to čo vy
poslanci uvádzate nie je pravda. Váš návrh ste mi predložili dnes počas prerokovávania
záverečného účtu obce za uplynulý rok.

Uznesenie č. 323/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 –
s výhradami.
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
v hospodárení obce Nálepkovo, ktoré bolo základom Záverečného účtu Obce Nálepkovo
Obecné zastupiteľstvo schválilo s výhradami Záverečný účet Obce Nálepkovo za rok 2016.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 11 zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, poslanci Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove pripravili písomne opatrenia na nápravu nedostatkov v účtovníctve Obce
Nálepkovo za rok 2016.
Opatrenia na nápravu nedostatkov v účtovníctve Obce Nálepkovo :
1. Ukončiť a vyhodnotiť inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov, ktorá za posledné štyri roky nebola vykonaná. Je rok 2017 a nebola ešte
dokončená inventarizácia majetku do roku 2010.
Poznámka : už za rok 2014 bolo podobné opatrenie definované poslancami OZ.
Opatrenia však nebolo splnené v roku 2015 ani v roku 2016.
2. Dať do súladu príjmy a výdaje rozpočtového hospodárenia v roku 2016. Vrátiť sa aj
do roku 2015. Do príjmov bežného rozpočtu ani finančných operácií nebol zaúčtovaný
príjem z predaja 11 ks cenných papierov – akcii banky v roku 2015, ktorý schválili
poslanci dňa 23.02.2015 uznesením č. 47/2015-OZ a predaj bol realizovaný v sume
6 600 € ešte v roku 2015. Zdôvodniť nezaradenie uvedeného príjmu 6 600 € do
rozpočtu ani v roku 2015 ani v roku 2016.
3. Preveriť v účtovníctve účet 384 – Výnosy budúcich období podľa jednotlivých dotácií
na dlhodobý hmotný majetok s prepočítaním zostatkov v súlade s relatívnym
financovaním majetku z cudzích zdrojov.
Poznámka : už za rok 2014 bolo podobné opatrenie definované a schválené
poslancami OZ. Opatrenie však nebolo splnené ani v roku 2015, ani v roku 2016.
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4. Vysporiadať neodpísané zásoby a tovar za rok 2016 na základe predložených inventúr
zásob elektro materiálu, vodoinštalačného materiálu, bufetu vleku a TKaŠ. Stanoviť
metodiku účtovania pre jednotlivé podnikateľské činnosti. Viď. Hlavná kniha napr. :
- Účet 1120002 – Materiál na sklade – kuchyňa TKaŠ – v sume 3 852,15 €, ktorý
bol nakúpený a spotrebovaný pri príprave jedál pre ubytovaných hostí,
- Účet 1320002 – Tovar na sklade bufet TKaŠ v sume 6 402,63 €
Uvedené nedostatky zaúčtovať správne do účtovníctva na účty nákladov roku
2016 v správnej výške podľa inventúr daných stavov zásob ku 31.12.2016.
5. Obstarávanie investície v predchádzajúcich rokoch a obstarané do konca roku 2016
a v priebehu roka 2016 – okamžite preúčtovať do používania – do účtovnej triedy 02 –
dlhodobý hmotný majetok a uplatňovať odpisy, aby nedochádzalo k nesprávnemu
vyčísleniu hospodárskeho výsledku vo výkaze ziskov a strát.
6. Obec Nálepkovo neuplatňovala v roku 2016, tak ako v predošlých rokoch zásadu
opatrnosti – prechodné zníženie hodnoty pohľadávok a nevytvorila k pohľadávkam
podľa doby splatnosti z minulých období opravnú položku podľa § 18 ods. 12 až 14
Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Vytvoriť podľa doby splatnosti rezervy
k dlhodobým pohľadávkam.
7. Ekonomický referát nenaplnil uznesenie č. 192/2016-OZ, v ktorom schválením
Záverečného účtu schválili poslanci aj prerozdelenie rozpočtového hospodárenia za
rok 2015. Uvedený nedostatok vysporiadať v roku 2017. Na základe ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov pre účely tvorby rezervného fondu a ďalších
peňažných fondov je výsledkom rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške
9 078,94 €. Hlavná kontrolórka tiež doporučila OZ prebytok rozpočtového
hospodárenia za rok 2015 previesť do rezervného fondu. Opraviť účtovníctvo na účet
rezervného fondu v roku 2016 preúčtovať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok
2015 vo výške 9 078,94 €
8. Opraviť zmätočné znenie k bodu 4 ( str.11) – Vysporiadanie prebytku hospodárenie za
rok 2016, podľa znenia uvedeného v Stanovisku hlavnej kontrolórky k Záverečnému
účtu za rok 2016 a opravený Záverečný účet za rok 2016 zverejniť na webovej stránke
obce Nálepkovo.
9. Vypracovať hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu Obce Nálepkovo za
rok 2016.
10. Vysvetliť mimoriadnu stratu v podnikateľskej činnosti a pripraviť riešenie, aby
k uvedenej situácii už nedochádzalo.
Termín splnenia prijatých opatrení OZ : 30.11.2017
Správu o splnení opatrení predložiť do termínu : 30.11.2017
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 324/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie stanovisko HK k návrhu Záverečného
účtu za rok 2016.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 325/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre
poslancov OZ.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 4 (Baniaková, Bobák, Plencner, Čarnický)
Zdržali sa hlasovania: 2 (Klekner, Slivka)
Proti hlasovali: 0

Uznesenie č. 326/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce
Nálepkovo na II. polrok 2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Žiadosť obce Nálepkovo o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Novostavba materskej školy v Nálepkove“.
V súlade s § 4, ods. h. zákona č. 369/1990 Zb., samospráva obce utvára a chráni
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie,
ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie starostlivosti na vzdelávanie, kultúru,
osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
Obec má záujem o spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy Ministerstva vnútra SR. Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu
predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s
dôrazom na rozšírenie kapacít.
Obec Nálepkovo patrí medzi 150 obcí, ktoré majú “prednostný” nárok na čerpanie
prostriedkov v rámci balíka “Take Away” (program splnomocnenca vlády SR pre RK). V
rámci balíka sme povinný ísť do všetkých pripravovaných programov, a to:
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1.) Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít (ďalej MRK). V súčasnosti je schválený projekt –
financie sa čerpú z MV SR od 01.06.2017 do 30. 10. 2019 vo výške 106 233,89 Eur na 4
pracovné miesta. Spoluúčasť obce je 0,-- Eur.
2.) Dopytovo orientovaný projekt Komunitné centrá v mestách obciach s prítomnosťou
MRK.
3.) Dopytovo orientovaný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z MRK (projekt
- výstavba MŠ sa v súčasnosti pripravuje).
4.) Národný projekt „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov v obciach s prítomnosťou
MRK“.
Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje nárast počtu žiakov za posledné desaťročie,
z ktorej vyplýva, že bude nevyhnutné v blízkej dobe riešiť priestorové zabezpečenie na
plnenie povinnej školskej dochádzky. Tabuľka neobsahuje počet detí, ktoré sú umiestnené
v MŠ. V súčasnosti MŠ navštevuje 64 detí.
Tab. č. 1 - Počet žiakov v jednotlivých rokoch
Školský rok

Počet žiakov ZŠ
a špeciálne triedy

Školský rok

Počet žiakov ZŠ
a špeciálne triedy

2005/2006

537

2011/2012

546

2006/2007

544

2012/2013

558

2007/2008

552

2013/2014

552

2008/2009

532

2014/2015

605

2009/2010

536

2015/2016

615

2010/2011

541

2016/2017

644

xxx

xxx

2017/2018

663

Zdroj: ZŠ s MŠ

Rozprava: V rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
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Uznesenie č. 327/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove:
1) berie na vedomie
žiadosť starostu obce Nálepkovo, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a,
b) názov ŽoNFP: „Nálepkovo - zvýšenie kapacity MŠ“
2) konštatuje, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Nálepkovo.
3) schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy
b) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a, za účelom realizácie projektu
„Novostavba materskej školy v Nálepkove“,
c) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. vo výške
48 240,- € (odhadovane celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 964 800,- € )
a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:

Medzinárodná zmluva o trojstrannej spolupráci krajín V4 Poľska (Bledów), Maďarska
(Gávavencsellő) a Slovenska (Nálepkovo)

Vzhľadom na predchádzajúce vzťahy vytvorené v rámci partnerskej zmluvy s jednotlivými
obcami z roku 2008 Gminou Bledów (Poľsko) a obcou Nálepkovo sa vytvorilo zázemie na
tvorbu spolupráce na úrovni hospodárskej, školskej, kultúrnej.
Na základ legislatívnych opatrení je potrebné vytvárať širšie partnerstvá na získanie financií
v rámci programov určených pre V4. V súčasnosti sa pripravuje podpísanie troj-dohody
medzi obcami: obec Gávavencseellő, obec Bledów a obec Nálepkovo.
Rozprava:
Dušan Slivka - zmluva o trojstrannej spolupráci krajín V4 je jasná a stručná.
Ján Plencner – je potrebné dať návrh na zloženie delegácie, ktorá sa zúčastní v dňoch 30.6.
– 2.7.2017 návštevy Bledówa, kde 02. 07. 2017 bude podpísaná medzinárodná zmluva
a deklarácia o spolupráci.
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Uznesenie č. 328/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dohody o spolupráci – Deklaráciu o spolupráci medzi
obcami: obec Gávavencseellő, obec Bledów a obec Nálepkovo. Taktiež schvaľuje delegáciu
zloženú z predstaviteľov obce, poslancov a podnikateľov na podpísanie troj-dohody medzi
obcami: obec Gávavencseellő, obec Bledów a obec Nálepkovo, ktorá sa uskutoční dňa
02.07.2017 v obci Bledów.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Interpelácie poslancov na starostu obce
Dušan Slivka – po 6 ročnom pôsobení v obci odchádza pán farár Mgr. Ľ. Matejka.
Spolupráca bola s ním veľmi na dobrej úrovni. Doporučujem, aby sme mu udelili v zmysle
zákona o obecnom zriadení obecné vyznamenanie.
Starosta obce – určite nájdeme spôsob, ako to zrealizovať, túto stredu o 10:00 hod. máme
s ním dohodnuté stretnutie. Pôjdeme na farský úrad v trojici (starosta, zástupca a prednosta),
kde mu chceme poďakovať za spoluprácu a rozlúčiť sa s ním.
Podľa štatútu obce máme možnosť udeliť buď ceny obce (plaketa s erbom obce), ktorá sa
slávnostne odovzdáva laureátom starostom.

Uznesenie č. 329/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie vyznamenania Mgr. Ľubomírovi Matejkovi podľa
zákona č. 369/1990 § 11, ods. 4 písm. o) za spoluprácu farnosti s obcou počas pôsobenia
v našej obci.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Neodzneli žiadne dopyty.
Bod č. 9:
Rôzne
c) Námety občanov doručené obci
d) Písomné pripomienky občanov doručené obci
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Mgr. M. Čerťanská – dovolím si požiadať obecné zastupiteľstvo o prejednanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok projektu „Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Nálepkovo.
Dnes táto žiadosť musí byť odoslaná – je to posledný termín. Projekt bol ukončený minulý
týždeň.
Ondrej Klekner – samozrejme, že tento projekt je potrebné podporiť, ale vzhľadom na 5%-nú
finančnú spoluúčasť zriaďovateľa je potrebné v budúcnosti riešiť na komisiách OZ.
Uznesenie č. 330/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v obci Nálepkovo:
A) berie na vedomie
Žiadosť starostu obce Nálepkovo, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13,
b) názov ŽoNFP: „Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Nálepkovo“

B) konštatuje,
že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Nálepkovo a s Územným plánom obce Nálepkovo
C) schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, za účelom realizácie
projektu „Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Nálepkovo“,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, maximálne
však do výšky 5 000,00 Eur (odhadované celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú
výšku 95 484,57 Eur) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Ján Plencner – pre PN členky likvidačnej komisie pani Pocklanovej je potrebné doplniť
ďalšieho poslanca, aby sa mohol vyradený inventarizačný materiál zlikvidovať. Ako predseda
likvidačnej komisie som to prejednal s Ondrejom Kleknerom, ktorý súhlasí s prácou v tejto
komisii.
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Uznesenie č.

331/2017 – OZ

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- doplnenie členov likvidačnej inventarizačnej komisie, a to: Ondreja Kleknera
a náhradníka Patrika Bobáka.
Likvidačná komisia bola schválená dňa 27. 02. 2017 na 18. zasadaní OZ v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Dušan Slivka – za MO JDS poďakoval vedeniu obce za spoluprácu pri príprave a priebehu,
„Športového dňa JDS“, ktorý sa uskutočnil 15. 06. 2017 v našom športovom areáli.
Bod č. 10:
Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
Neodzneli žiadne dotazy a dopyty.
Bod č. 11:
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil zasadnutie OZ za ukončené a poďakoval
všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 11:09 hod.

Ing. Dušan Daniel,
Starosta obce
Ing. Július Levický
Prednosta obecného úradu

Overovatelia:
Ján Plencner
Poslanec OZ

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

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

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

Dušan Slivka
Poslanec OZ

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

PhDr. Jarmila Gabonayová
Zapisovateľka

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