
Zápisnica a uznesenia
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 2. 3. 2022

Prítomní: Mgr. František Korečko, starosta
Martin Bajus, poslanec
Martin Boboňko, poslanec
Miroslav Mičko, poslanec

Ďalší prítomní: Terézia Kinlovičová, kontrolór obce
Ing. Lenka Bimbóová, referentka obce
Ing. Daniel Goduš
Michal Bartko
Maroš Škrak

Návrh programu:

1. Otvorenie zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Odstúpenie obce od darovacej zmluvy k parcele C KN 361/20 (2019 07 02 Zámenná zmluva) -

písomný podnet Daniel Goduš.
5. Činnosť starostu obce v období medzi zasadnutiami Obecného zastupiteľstva.
6. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zariadenia na zber odpadov a nákup

nákladných vozidiel a pracovných strojov.
7. Odstavná plocha pred cintorínom - zmena vlastníckych vzťahov, regulácia dažďovej vody a

výstavba parkoviska.
8. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bačkovík 2022 - 2030.
9. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia - odstúpenie člena.
10. Mediálna komisia - návrh na zriadenie.
11. Odmeňovanie poslancov a členov komisií obce Bačkovík - návrh.
12. Záverečný účet obce Bačkovík za rok 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému

účtu.
13. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021.
14. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021.
15. Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2022.
16. Rôzne.
17. Záver.

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku otvoril a viedol Mgr. František Korečko, starosta
obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatoval, že
počet prítomných poslancov je 3, t. j. Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku je spôsobilé rokovať
a uznášať sa.



K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ: Ing. Lenka Bimbóová
Overovatelia zápisnice: Martin Bajus a Martin Boboňko

Uznesenie č. 1/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Martina Bajusa a Martina Boboňku
2. zapisovateľa: Ing. Lenku Bimbóovu

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:

Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 22. zasadnutia OZ:

Program:
1. Otvorenie zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Odstúpenie obce od darovacej zmluvy k parcele C KN 361/20 (2019 07 02 Zámenná zmluva)

- písomný podnet Daniel Goduš.
5. Činnosť starostu obce v období medzi zasadnutiami Obecného zastupiteľstva.
6. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zariadenia na zber odpadov a nákup

nákladných vozidiel a pracovných strojov.
7. Odstavná plocha pred cintorínom - zmena vlastníckych vzťahov, regulácia dažďovej vody a

výstavba parkoviska.
8. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bačkovík 2022 - 2030.
9. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia - odstúpenie člena.
10. Mediálna komisia - návrh na zriadenie.
11. Odmeňovanie poslancov a členov komisií obce Bačkovík - návrh.
12. Záverečný účet obce Bačkovík za rok 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k

záverečnému účtu.
13. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021.
14. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021.
15. Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2022.
16. Rôzne.
17. Záver.



Uznesenie č. 2/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4: Odstúpenie obce od darovacej zmluvy k parcele C KN 361/20 (2019 07 02 Zámenná
zmluva) - písomný podnet Daniela Goduša.

Vážené zastupiteľstvo, Chcem Vás poprosiť o zahrnutie na Vaše najbližšie stretnutie OZ o hlasovanie
s predmetom financovania a majetkového vlastníCtva parcely C KN 361/20.
Žiadam OZ o rozhodnutie v otázke odstúpenia od darovacej zmluvy č. 50/19 zo dňa 20.08.2019.
Taktiež žiadam OZ o rozhodnutie v otázke financovania výstavby infraštruktúry. Som totiž názoru, že
vlastníci 17-parciel ku ktorým táto parcela vedie sú plne zodpovedný za jej výstavbu, ako aj následné
rozhodnutie o prípadnom odpredaji obci za 1 euro už hotovej komunikácie. Tak presne ako sa to
bežne robí, ako to robia developeri.
Je nemysliteľné, aby vlastníci 17-parciel sa vzdali záväzku obyčajným darovaním parcely a tak z
hodnoty ornej pôdy ktorá nemala žiaden prístup by prišli k parcele, ktorá bude "cestou" a tak ich
hodnota pozemkov vzrástla 20-násobne.
Taktiež potom prístup pre vlastníkov záhrad by obsahoval podmienku odkúpenia podielu v tejto
spoločnej "ceste".
Vopred ďakujem. S pozdravom, Ing. Daniel GODUŠ

Vyjadrenie starostu obce:

Udalosti ovplyvňujúce hlasovania zastupiteľstva:
2019 02 - obec listom oslovila vlastníkov pozemkov za hranicami zastavaného územia, aby
informovali obec o zaujme rozvoja výstavby v okolitých lokalitách za záhradami. Písomný záujem
vlastníkov:

- lokalita "Kapusťanky": záujem 5 vlastníkov, známi vlastníci (neskôr vytvorili 17 pozemkov)
- lokalita "Záhumnie": záujem 3 vlastníci, neznámi vlastníci (3 pozemky)
- lokalita "Pod Vodárkou": záujem 2 vlastníci, neznámi vlastníci ( 2 pozemky)

2019 04 11 - zastupiteľstvo rozhodlo o zámere zmeny územného plánu za podmienky zmeny tvarov
parciel a prijatí daru parcely sprístupňujúcej pozemky,
2019 08 27 - zastupiteľstvo prijalo darom parcelu umožňujúcu v budúcnosti výstavbu cesty
sprístupňujúcu 17 pozemkov,
2020 09 17 - zastupiteľstvo schválilo zmenu územného plánu pre výstavbu v lokalite Kapusťanky,
2021 05 18 - zastupiteľstvo schválilo zámer výstavby podložia sprístupňujúci 40% pozemkov
(investícia €10.000,-)



2021 10 00 - obec ponúkla vlastníkom pozemkov v lokalite Kapusťanky a Obrazec zmluvu (vid
povinné zverejňovanie) o sprístupnení pozemku s finančnou spoluúčasťou vlastníka (vlastníci
investícia €14.000,- obec zrealizuje spevnenie podložia)

Odporúčanie starostu:
- K návrhu odstúpenia od darovacej zmluvy k pozemku C361/20 - neodporúčam.
- k návrhu financovania infraštruktúry - vlastníci pozemkov v lokalite Kapusťanky financujú
infraštruktúru (vid povinné zverejňovanie).
- poznámka - stavebný objekt na parcelách obce je vlastníctvom obce.

Uznesenie č. 3/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Berie na vedomie
1. informáciu, ktorá bola podaná v súvislosti so žiadosťou p. Goduša vo veci zámennej a

darovacej zmluvy na výstavbu miestnej komunikácie v lokalite Kapusťanky.

K bodu 5: Činnosť starostu obce v období medzi zasadnutiami Obecného zastupiteľstva.

Starosta obce informoval o svojej práci od predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva na
základe pracovného výkazu zverejneného na web sídle obce:

- Zabezpečenie potravinovej pomoci Tesco
- Audit odpadového hospodárstva 2021
- Príprava rozšírenia trasy VSD pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Kapusťanky

(územné konanie)
- Príprava výberového konania MOPS
- Príprava Kalendára obce 2022
- Jednanie s programátormi - možnosti elektronických služieb obce poskytovaných obyvateľom
- Jednanie s vlastníkmi pozemkov v lokalite Záhumnie
- Jednanie so zamestnancom MŠ SR - pripravenosť riešiť dvojzmennú prevádzku školy
- Príprava žiadosti o dotáciu na výstavbu zberného dvora
- Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu parkoviska pred cintorínom
- Príprava obecných novín
- Príprava komunálneho plánu sociálnych služieb
- Príprava a podanie žiadosti o grant Nadácie O2
- Príprava a podanie nominácie obce na ekoocenenie Nadácie VÚB
- Aktualizácia web sídla
- Administrácia úradu

Uznesenie č. 4/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.



A) Berie na vedomie
1. informácie starostu o jeho činnosti v období medzi zasadnutiami OZ.

K bodu 6: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zariadenia na zber odpadov
a nákup nákladných vozidiel a pracovných strojov.

Starostu obce informoval o možnosti obce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (výzva
OPKZP-PO1-SC111-2021-72). Medzi oprávnené výdavky patrí výstavba zariadení na zber odpadov
(zberné dvory), nákup dopravných pracovných strojov a traktorov s príslušenstvom, nákup
prevádzkových strojov a zariadení, nákup zberných nádob, váh a drvičov. Medzi oprávnené výdavky
ďalej patrí projektová dokumentácia. Termín podania žiadosti (2. kolo výzvy) je 15. 3. 2022.

Starosta predstavil štúdiu a umiestnenie zberného dvora.

Očakávané výdavky obce:

1. Vypracovanie žiadosti o NFP a VO - €3.400,-
2. Vypracovanie PD zberného dvora - €6.500,- (v prípade úspešnej žiadosti preplatený výdavok)
3. Finančná spoluúčasť obce vo výške 5%

Očakávaný prínos pre obec:

1. Traktor s vlečkou a príslušenstvom.
2. Zberný dvor.
3. Lepšie hospodárenie s komunálnym a biologickým odpadom.

Uznesenie č. 5/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zariadenia na zber odpadov a nákup

nákladných vozidiel a pracovných strojov (výzva OPKZP-PO1-SC111-2021-72),
2. finančnú spoluúčasť obce vo výške 5%,
3. vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu zberného dvora vo finančnej výške €

6.500,- s použitím finančných prostriedkov z RF obce vo výške €6.500,-,
4. vypracovanie žiadosti o NFP a VO vo finančnej výške €3.400,-.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7: Odstavná plocha pred cintorínom - zmena vlastníckych vzťahov, regulácia dažďovej
vody a výstavba parkoviska.



Starosta obce informoval o nevyhovujúcom vjazde na miestnu komunikáciu pri cintoríne, nadmerných
sezónnych zrážkach a návalovej vode s bahnom prúdiacim z poľnej cesty nad cintorínom,
zaplavujúcim miestnu komunikáciu. Starosta navrhol:

1. vypracovanie projektovej dokumentácie parkoviska s prejazdom poľnohospodárskych strojov
s napojením na jestvujúci vjazd a riešenie odvodnenia,

2. vypracovanie geometrického plánu pre účel odčlenenia a odkúpenia parcely parkoviska a
časti pozemku užívaného ako cintorín,

3. vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku,
4. jednanie s existujúcimi vlastníkmi o odpredaji pozemku.

Uznesenie č. 6/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje:
1. vypracovanie projektovej dokumentácie parkoviska pri cintoríne s prejazdom

poľnohospodárskych strojov a riešením odvodnenia vo finančnej výške €2.000,- s použitím
finančných prostriedkov z RF obce vo výške €2.000,-,

2. vypracovanie geometrického plánu pre určenie majetkoprávnych vzťahov vo finančnej výške
€400,- s použitím finančných prostriedkov z RF obce vo výške €400,-,

3. jednanie s existujúcimi vlastníkmi o odpredaji pozemku.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8: Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bačkovík 2022 - 2030.

Starosta obce predniesol Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bačkovík
za rok 2021. Starosta obce predniesol návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb.

Uznesenie č. 7/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. Správu o plnení úloh KPSS za rok 2021
B) Schvaľuje:
1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Bačkovík na roky 2022 - 2030,
2. Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2022 - 2030.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko



proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 9: Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia - odstúpenie člena.

Starosta obce informoval, že člen Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
František Joška odstúpil k 15. 2. 2022 z funkcie člena komisie. Starosta obce informoval, že komisia
prijala 8. 1. 2022 sťažnosť obyvateľa obce Michala Jošku na novú tvorbu nelegálnych skládok
komunálneho odpadu pod VSD transformátorom 2 v rómskej osade a požiadal komisiu o prešetrenie
sťažnosti a rozhodnutie v predmetnej záležitosti. Predseda komisie Martin Bajus dňa 29. 1. 2022
písomne informoval, že k danému dňu neobdržal od rómskych členov komisie zoznam obyvateľov
užívajúcich parcelu, na ktorej je tvorená nelegálna skládka, preto komisia nedokáže prešetriť podanú
sťažnosť.

Starosta obce odporučil, aby o obsadení člena Komisie na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia zastupujúceho obyvateľov Rómskej osady rozhodlo verejné zhromaždenie obyvateľov
Rómskej osady.

Uznesenie č. 8/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Poveruje:
1. starostu obce zvolaním verejného zhromaždenia obyvateľov Rómskej osady,
2. výberom člena Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia z obyvateľov

Rómskej osady Bačkovík.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 10: Mediálna komisia - návrh na zriadenie.

Starosta obce informoval o doterajšom vydávaní obecných novín jedinou osobou - starostom. Zároveň
poukázal na skutočnosť, že obecné noviny vytvárajú najširší informačný priestor o dianí v obci.
Zároveň by ale nemali byť nástrojom propagácie vedenia obce, ale pluralitným priestorom diskusie
vedenia obce, zastupiteľov a občanov o témach, ktoré sú pre obec dôležité. Obecné noviny majú
podnecovať k verejnej diskusii o problémoch, na ktoré je potrebné hľadať spoločné riešenia. Ako také
majú vytvárať priestor na kultivovanú polemiku protichodných názory. Z tohto dôvodu je potrebné
vytvoriť mediálnu komisiu, ktorá by mala úlohu redakčnej rady novín, navrhovala témy článkov,
oslovovala možných autorov z radov vedenia, poslancov a občanov, podľa uváženia sama prispievala
tvorbou článkov, realizovala medzi obyvateľmi ankety využívajúc sociálne siete.



Starosta predložil návrh štatútu Mediálnej komisie.

Starosta navrhol, aby bola v rozpočte obce zahrnutá čiastka 900 € pre potreby vydávania obecných
novín.
Zároveň informoval o občanoch, ktorí prijali funkciu člena komisie: Jana Mičková, Ivana Pločicová.

Uznesenie č. 9/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje:
1. Vytvorenie Mediálnej komisie obce Bačkovík.
2. Štatút Mediálnej komisie
3. Úpravu rozpočtu obce Bačkovík s finančnou alokáciou 900 Euro pre potreby vydávania

obecných novín.
B) Menuje:
1. za člena Mediálnej komisie z členov obecného zastupiteľstva Mgr. Martu Ovadovú
C) Poveruje:
1. starostu obce zabezpečením grafického spracovania obecných novín.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 11: Odmeňovanie poslancov a členov komisií obce Bačkovík - návrh.

Starosta obce predložil Návrh odmeňovania poslancov a členov komisií obce Bačkovík. Ako dôvod
predloženého návrhu uviedol, že považuje za potrebné odmeňovať prácu členov komisií, ktorí
doposiaľ neboli odmeňovaní.

Uznesenie č. 10/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje:
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií v obci Bačkovík.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 12: Záverečný účet obce Bačkovík za rok 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu



Starosta obce predložil OZ Záverečný účet Obce Bačkovík za rok 2021. Hlavná kontrolórka OZ
oboznámila so stanoviskom k Záverečnému účtu obce:

“Na základe zhodnotenia hospodárenia Obce Bačkovík rok 2021, ktoré bolo vykonané  predloženým
návrhom Záverečného účtu obce Bačkovík  za rok 2021, Poznámkami k účtovnej závierke obce
Bačkovík  za rok 2021, vykonanej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Bačkovík za rok
2021 a odporúčaní poslancov OZ

Odporúčam

obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie Obce Bačkovík za rok 2021 – bez výhrad
a Záverečný účet obce za r. 2021 schváliť s vysporiadaním podľa predloženého návrhu. Celoročné
hospodárenie obce Bačkovík schvaľujem bez výhrad na základe vykonávanej kontrolnej činnosti v
roku 2021.”

Uznesenie č. 11/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) berie na vedomie:
1. správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.
B) Schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a bez vyhodnocovania

programu obce a potvrdzuje schodok rozpočtu vo výške 4 672,61 €
C) Schvaľuje:
1. odvod do rezervného fondu - zostatok príjmových finančných operácií po usporiadaní

schodku rozpočtu a nedočerpaných dotácií z r. 2021 -  sumu rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 10 937,17 EUR.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 13: Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021.

Hlavná kontrolórka obce predniesla OZ Správu obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 a správu č.
1/2022 z vykonanej kontroly - kontrola dohôd o pracovnej činnosti.

Uznesenie č. 12/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021.
2. Správu hlavnej kontrolórky obce č. 1/2022 z vykonanej kontroly.



K bodu 14: Plnenie rozpočtu k 31.12.2021.

Ekonómka obce predložila OZ plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021:
P =  558 777,19 €
V =  523 408,35 €
Prebytok rozpočtu =  35 368,84 €

Uznesenie č. 13/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021

K bodu 15: Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2022.

Bežný rozpočet

Príjmy 462 617,00

Výdavky 448 879,00

Rozdiel 13 738,00

Kapitálový rozpočet

Príjmy 9 930,00

Výdavky 44 950,00

Rozdiel -35 020,00

Finančné operácie

Príjmy 34 799,00

Výdavky 0,00

Rozdiel 34 799,00

Rozpočet obce

Príjmy 507 346,00

Výdavky 493 829,00

Rozdiel 13 517,00

Uznesenie č. 14/2022:

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2022

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko



Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 16: Rôzne
K tomuto bodu programu neboli žiadne návrhy.

K bodu 17: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

Overovatelia:
Martin Bajus       ………………………………………..

Martin Boboňko ………………………………………...


