
                                      Z Á P I S N I C A 
 

Zo zasadania  Obecného  zastupiteľstva obce  Muránska Huta, konaného 

dňa 04.11.2021 v Muránskej Hute. 

 
 

P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

 

 K bodu č. 1: Otvorenie Obecného zastupiteľstva 
 

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 14:06 hod. a viedol 

starosta obce, p. Bc. Marian Szentandrássi, ktorý privítal  prítomných poslancov aj nových 

poslancov, ktorí budú skladať poslanecký sľub. Privítal aj hostí a kontrolóra obce a uviedol, že 

zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 

poslancov, 1 poslanec sa dostaví neskôr, skonštatoval že OZ   je  uznášania schopné. 

 

 

K bodu č. 2: Informácia o výsledku volieb  

 
         Starosta obce prečítal výsledky volieb od predsedu miestnej volebnej komisie a privítal 

nových členov obecného zastupiteľstva, Romana Valašteka a Jaroslava Spišáka. Zároveň ich 

vyzval na zloženie sľubu.  

 

 

K bodu č. 3: Zloženie sľubu nových poslancov OZ 

 

        Pán Jaroslav Spišiak prečítal a podpísal sľub poslanca OZ a pán Roman Valaštek  prečítal 

a podpísal sľub poslanca OZ. Starosta na základe zloženia sľubu podpísal a vydal dekrét 

poslanca OZ pánovi  Jaroslavovi Spišákovi a Romanovi Valaštekovi. Poďakoval za zloženie 

sľubu a privítal nových poslancov v poslaneckom zbore so slovami,  že verí, že ich práca bude 

pre obec a obyvateľov obce prínosom.  

 

 

 

K bodu č. 4: Schválenie programu zasadnutia a schválenie zmeny návrhu v 

                      programe 
 

          Starosta obce prečítal návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol  

zverejnený na úradnej tabuli obce a  na webovom sídle obce   www.muranskahuta.sk   a dal 

tento program schváliť.  

 

 

Uznesenie č. 28/2021 : 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

 

                                                           schvaľuje   

 

http://www.muranskahuta.sk/


program  rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení : 

 

1. Otvorenie OZ  

2. Informácia o výsledku volieb 

3. Zloženie sľubu nových poslancov OZ 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

5. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Informácia o zmene zákona o odpadoch 

8. Informácia o opakovanom podaní žiadosti o dotáciu Envirofond 

9. Informácia o úprave cien za zber odpadu 

10. Schválenie riešenia zimnej údržby 2021-2022  

11. Schvaľovanie postupu s nakladaním stroja Multicar  

12. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2021  

13. Informácie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov   

14. Diskusia 

15. Návrh uznesení 

16. Záver 

 

 

    O aktuálnom  programe rokovania dal starosta obce  hlasovať:  

 

 
 Hlasovanie:   Za: 4               Proti: 0                  Zdržali sa: 0                   Neprítomný: 1 

 

 
Poslanec R. Valaštek navrhol doplniť  bod programu  Interpelácie poslancov. Starosta doplnil 

program o bod č. 14,  Interpelácia poslancov, následne starosta prešiel k schvaľovaniu. 

 

Uznesenie č. 29/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 

 

                                             schvaľuje 

 

- zmenu návrhu v programe rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení: 

 

1. Otvorenie OZ  

2. Informácia o výsledku volieb 

3. Zloženie sľubu nových poslancov OZ 

4. Schválenie programu zasadnutia OZ 

5. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Informácia o zmene zákona o odpadoch 

8. Informácia o opakovanom podaní žiadosti o dotáciu Envirofond 

9. Informácia o úprave cien za zber odpadu 

10. Schválenie riešenia zimnej údržby 2021-2022  

11. Schvaľovanie postupu s nakladaním stroja Multicar  

12. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2021  

13. Informácie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov  

14. Interpelácie poslancov  



15. Diskusia 

16. Návrh uznesení 

17. Záver 

 

 
O zmene návrhu v  programe rokovania dal starosta obce hlasovať: 

 

 

Hlasovanie:   Za: 4                   Proti: 0              Zdržali sa: 0          Neprítomný: 1 

 

 

K bodu č. 5: Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.  

 

 

Uznesenie č. 30/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

 

                                                   berie na vedomie, 

 

 

- že starosta určil za zapisovateľa : Slavomíru Mikolajovú  a  

- za overovateľov zápisnice : Juraja Lukáša a Romana Valašteka 

 
Hlasovanie:   Za: 4                   Proti: 0              Zdržali sa: 0         Neprítomný: 1 

 

 

K bodu č. 6:  Kontrola plnenia uznesení 

 
Uznesenie  č. 5/2021 a 15/2021 – starosta uviedol, že  po preskúmaní  prijať dar, pozemky, 

nie je  podľa zákona priechodné, keďže najprv darca musí osloviť daných spoluvlastníkov na 

LV,  podľa zákona prevzatie daru obcou môže byť pri ďalších spoluvlastníkoch stále 

napadnuté, a  preto napíše vyrozumenie, že za takýchto podmienok nemôžme prijať takýto dar 

 

Uznesenie č. 14/2021 – 22/2021 OZ schválilo použitie časti dobrovoľného rezervného fondu 

vo výške 10.000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie v m. č. Predná Hora a   použitie 

časti dobrovoľného rezervného fondu vo výške 4.000 € na opravenie priepustu cesty na lúčku 

v Muránskej Hute. 

Na opravu cesty na PH sa použilo 8.175 €, kde ostalo oproti schválenému  1.825 €. 

Na opravu priepustu na Lúčku sa použilo 360 €, ostalo nám oproti schválenému  3.640 €. 

Nevyužité sumy  1.825€  a 3.640€  presunuté na rekonštrukciu cesty na Lúčku,  zostatok 

rezervného fondu 2.737,77 celkovo 8.202.77 zostávajúca časť 4.379,17 hradené z bežných 

príjmov.  

 

Uznesenie č. 17/2021 -  vďaka spoluúčasti  MPČH, sme splnili projekt k 31.10.2021, 

vyúčtovanie musíme predložiť k 15.12.2021.  

 



Uznesenie  č. 18/2021 – zakúpenie jedálenského servisu ešte ostáva v sledovaní, čakáme ešte 

na ďalšiu cenovú ponuku a vyberieme výhodnejšiu. Plán nákup realizovať do konca roka 

2021 

  

Uznesenie č.  23/2021 – prívesný vozík bol zakúpený v sume 920 €  

 

Uznesenie č.  26/2021 – starosta vysvetlil situáciu s kamerovým systémom. Po vypršaní 

zmluvy, potrebujeme zabezpečiť servis systému v prípade poruchy, prišla nám len jedna 

ponuka. Starosta vyzval ďalších na zaslanie ponúk, preto uznesenie ostáva ešte v sledovaní. 

 

 

Uznesenie č. 31/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

 

                                                   berie na vedomie 

 

 

1. splnenie Uznesení 5, 9, 10,11,12, 13, 14,16,17,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 27, ktoré sa 

vypúšťajú zo sledovania  a  

 

2. Uznesenia č. 15, 18, 26, ktoré  ostávajú v sledovaní  

 

 

Hlasovanie:    Za: 4                   Proti: 0              Zdržali sa: 0           Neprítomný: 1 

 
 

Príchod poslanca Bc. Matúša Chleboviča o 14.24 hod. 

 

K bodu č. 7: Informácia o zmene zákona o odpadoch 

 

         Starosta informoval prečítaním nových zmien týkajúcich sa  zákona o odpadoch, ktoré 

nadobudli účinnosť od 1.11.2021 a tiež, ktoré budú platné od 1.1.2022. Tieto informácie sú 

stále voľne  dostupné v kancelárii  Obecného úradu, podotkol. 

 

Uznesenie č. 32/2021 : 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

 

                                                 

                                                   berie na vedomie 

 

 

-   informáciu o zmene zákona o odpadoch platnú od 1.11.2021 

 

Hlasovanie:    Za: 5                   Proti: 0              Zdržali sa: 0         Neprítomný: 0 

 



K bodu č. 8: Informácia o opakovanom podaní žiadosti o dotáciu   

                      Envirofond 

 
          Starosta sa vrátil k Uzneseniu č. 26/2020, v ktorom sme schvaľovali podanie 

žiadosti o dotáciu v oblasti rozvoja odpadového  a obehového hospodárstva, ktorá nám bola 

vtedy  zamietnutá. 

           Informoval poslancov o podaní tej istej žiadosti. Envirofond nám ponúka dotáciu 

v hodnote 54. 815,00 €,  a teda  uviedol, že žiadosť o zakúpenie traktora s vlečkou je 

opäť  podaná.  

            

 

Uznesenie č. 33/2021 : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                                 

                                                   berie na vedomie 

 

 

-  podanie žiadosti  o dotáciu Envirofond aj v roku 2021, na kúpu traktora s vlečkou 

  
Hlasovanie:    Za: 4                   Proti: 0              Zdržali sa: 1         Neprítomný: 0 

 

 

K bodu č. 9: Informácia o úprave cien za zber odpadu 

 
         Starosta prečítal list doručený od spoločnosti Brantner, ktorým obec upozorňuje na 

zmenu niektorých jednotkových cien od 1.1.2022. Zmeny nastanú za poskytnuté služby, a to 

z dôvodu rastu inflácie a výšky minimálnej mzdy. Výška nárastu sa bude pohybovať od  4,71 

%  do  5,30 %.  

 

Uznesenie č. 34/2021 : 

  
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 
                                                   berie na vedomie 

 

- list od spoločnosti Brantner o náraste niektorých jednotkových cenách  za poskytnuté 

služby vo výške od  4,71 %  do  5,30 %. 

 

 

Hlasovanie:    Za: 5                   Proti: 0              Zdržali sa: 0         Neprítomný: 0 

 

 



 

K bodu č. 10: Schválenie riešenia zimnej údržby 2021 – 2022 

 
          Starosta uviedol, že od zverejnenia výzvy na dodávateľa zimnej údržby zo dňa 

27.9.2021, na ňu nikto do dnešného dňa nereagoval. Spomenul však, že naďalej sú platné 2 

uzatvorené zmluvy na údržbu miestnych komunikácií počas zimnej sezóny. Jeden 

z dodávateľov služby nespĺňa podmienku, mať namontovaný gumený brit , čo je potrebné aby 

sa predišlo poškodeniu nových asfaltových  ciest,  kde by obec  musela vracať príspevok 

PPA, čo by bolo pre obec likvidačné. 

  

          Po spoločnej diskusii  vyzval samotných poslancov na návrhy a názory ako zaobstarať 

zimnú údržbu v obci na tento a nasledujúce roky, aby nedošlo ku konfliktu  záujmov.  

 

 

Uznesenie č. 35/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
                                                   berie na vedomie 

 

 

- žiadosť starostu obce, aby poslanci navrhli a pomohli s vyriešením otázky zimnej údržby 

v obci  počas tohto kalendárneho ale aj nasledujúcich  rokov 

 

 
Hlasovanie:    Za: 5                   Proti: 0              Zdržali sa: 0         Neprítomný: 0 

 

 

K bodu č. 11: Schvaľovanie postupu s nakladaním stroja Multicar 

 
         Starosta informoval už po niekoľkýkrát poslancov o skutočnostiach s Multikárou, 

uviedol, že sa skladá z dvoch inventúrnych kariet, samotného auta – Multikár a pluhu 

s rozmetávačom štrku. 

 

          Podotkol, že je to  hnuteľný majetok obce, ale prebytkový, keďže jeho  zostatková 

účtovná hodnota  je 0 €.  Takýto majetok  do sumy 3.500  €  môže starosta predať na základe 

jeho právomoci, ale  rád by si najprv vypočul návrhy aj novozvolených poslancov, keďže to 

nie je prvýkrát, čo sa rieši téma,  ako teda naložiť s týmto strojom. Ukázal aj prieskum trhu, 

cenové ponuky na predaj  Multikáry aj s príslušenstvom od 500 € až 4.500 €. Spolu 

s poslancami diskutovali a prešli k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 36/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4, písmeno a)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
                                                            schvaľuje 

 



- Multikáru za hnuteľný prebytkový majetok obce  a súhlasí s jej predajom za minimálnu 

cenu 4.000 €  

 
Hlasovanie:    Za: 4                   Proti: 1              Zdržali sa: 0         Neprítomný: 0 

 

 

K bodu č. 12: Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2021 

 
           Starosta uviedol, že plán kontrolnej činnosti  na  II. polrok bol vyvesený  a doručený 

poslancom  a prešiel na schvaľovanie plánu. 

 

 

Uznesenie č. 37/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 
                                                            schvaľuje 

 

 

- plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 

Hlasovanie:    Za: 5                   Proti: 0              Zdržali sa: 0         Neprítomný: 0 

 

 

K bodu č. 13: Informácia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone  

                        funkcií funkcionárov 

 
         Starosta vyzval predsedu  komisie  Bc. M. Chleboviča, aby prezentoval výsledok 

zasadnutia, ktoré sa konalo 29.10.2021 za prítomnosti jej členov J. Lukáša a 

Z. Zajaca. Zasadnutie sa konalo na základe podania sťažnosti a podnetu od poslanca 

 R. Valašteka. 

 

             Komisia sa rozhodovala aj na základe vyjadrenia hl. kontrolóra obce, vyjadrenia 

starostu obce a právnika obce JUDr.  Jozefa Sotolářa. 

 

             K bodom sťažnosti sa vyjadril aj kontrolór obce, ktorý takisto, ako aj komisia 

skonštatoval, že nedošlo k porušeniu v žiadnom z bodov sťažností, či podania podnetu.  

 

             

Príchod hosťa p. Jozefa Šuhaja o 15.00 hod. 

 

 

            Po vzájomnej diskusii, hl. kontrolór odporučil obecnému úradu,  aby si obec aj naďalej  

viedla podrobné záznamy,  hlavne v budúcnosti  písomne odpovedala na podnety, či sťažnosti, 

aby sa predišlo nedorozumeniam. 

 

 



 

Uznesenie č. 38/2021 : 

 
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

             

                                              berie na vedomie 

 

 

- správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov a  

 

- správu hlavného kontrolóra obce  

 

 
Hlasovanie:    Za: 4                   Proti: 1              Zdržali sa: 0         Neprítomný: 0 

 

 

K bodu č. 14: Interpelácie poslancov 

       
           Poslanec R. Valaštek vyjadril nespokojnosť s doterajším VZN č. 6/2019, 

Prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Nesúhlasí s tým ako je spracované a nesúhlasí ani 

s cenníkom a  so  zamykaním cintorína. 

  

          Starosta dal svoje vyjadrenie a debatu ukončili dohodou. Navrhol, aby poslanci do 

budúcej schôdze predložili svoje návrhy na zmenu v tomto VZN, keďže je to v prvom rade  

ich povinnosť, oni zastupujú občanov obce a všetky zmeny  navrhujú a schvaľujú oni. 

 

           Dohodli sa, že cintorín zostane aj naďalej zatvorený, aby nedošlo k neoprávnenému 

znečisťovaniu a narušovanie pietneho miesta motorovými vozidlami, ale upustí sa od 

poplatku za vstup pri nevyhnutnom a povolenom  vjazde, aj pri úpravách hrobových miest do 

doby, kým sa neschváli nové VZN v decembri tohto roka. 

 

 

K bodu č. 15:  Diskusia  

 
           Poslanec R. Valaštek vyjadril nespokojnosť s využívaním obecného automobilu na 

údajne  súkromné účely zamestnancami obce. Aj napriek vysvetleniu starostu, že zamestnanci 

už začínajú svoju pracovnú dobu na Prednej Hore triedením odpadu, ktorý následne 

vyseparovaný dovezú  do  Muránskej Huty,  kde ho uskladňujú, plast v garáži na fare  

a papier v budove. Taktiež po obednú kontrolu zberu končia v Muránskej Hute a pokračujú na 

Prednej Hore.  Vysvetlenie poslanec Valaštek považoval za nepostačujúce a chcel,  aby auto 

parkovalo v Muránskej Hute, čo by bolo pre obec ekonomicky náročnejšie, lebo sa bude robiť 

cesta naviac a pracovná doba bude využívaná na nezmyselný presun vozidla. Starosta 

prisľúbil kontrolu presunov a robenie záznamov do knihy jázd na základe presného zápisu 

spotrebovaných kilometrov, ak sa príde na to, že sa  využíva obecného auto nie na prevoz 

materiálu,  ale len  na príchod do zamestnania a zo zamestnania bude to vyúčtované 

zamestnancovi. P. Valaštek spomenul aby sa prihliadalo aj na  amortizáciu vozidla. 

 



         Poslanci navrhli aby si naopak viedol  záznam aj starosta obce, o pracovných cestách, 

ktorý  využíva svoje súkromné auto na vybavovanie obecných vecí čím šetrí nemalé finančné 

prostriedky obce a financuje to zo svojich financií.  

 

 

K bodu č. 15:  Diskusia  

            
           Poslanec R. Valaštek  pokračoval s nesúhlasom ako rozdielne sa vyberajú miestne 

poplatky, daň za využívanie verejného priestranstva na Prednej Hore a v Muránskej Hute. 

Žiadal si vysvetlenie rozdielnych cien a upozornil na nespravodlivé vyberanie tohto poplatku, 

pretože niekto ho už zaplatený má a niekto ešte vôbec. 

 

          Starosta ho požiadal, aby si túto kontrolu zobral na starosti on, keďže poslanci ktorí to 

mali na starosti predtým, už nie sú poslancami a kontrola je dôležitá.  

 

          Pán Školník navrhol znížiť jednotkovú sumu parkovania na  verejnom priestranstve 

a starosta znova informoval všetkých prítomných, hlavne poslancov, že v decembri sa bude 

schvaľovať VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2022, tak si môžu pripraviť svoje 

návrhy a všetko sa prorokuje k spokojnosti občanov. A oni rozhodnú aká to bude suma.  

 

 

K bodu č. 15:  Diskusia  

          
        Pán Šuhaj upozornil na nedodržiavanie rýchlosti jazdy motorovými vozidlami po 

rekonštruovanej ceste, ale aj v celej obci. Kontrolór obce vysvetlil potrebné náležitosti, čo sa 

týka osadenia značiek v obci. Starosta privítal toto upozornenie a bude sa informovať ako 

treba postupovať v tejto veci.  

 
        Ďalej p. Šuhaj požiadal aby sa obecné zastupiteľstvá vyhlasovali aj v rozhlase, ak máme 

v obci takúto možnosť, pretože nie každí sa zastaví pri úradnej tabuli. Starosta s tým súhlasil. 

 

 

K bodu č. 15:  Diskusia  

 
           Starosta informoval o zmene dodávateľa elektrickej energie, ktorá prišla nečakane zo 

strany Slovakia Energy, vycestuje do Rožňavy a Košíc výsledok a informácie poskytne na 

budúcom OZ. Zdraženiu sa však nevyhneme . 

 

 

K bodu č. 15:  Diskusia  

 
          P. Šuhaj  sa  zaujímal o plnenie pracovných povinností, a teda  pracovnú náplň právnika 

obce. Podľa neho obec nepotrebuje takúto právnu pomoc za tak veľa peňazí. 

 

          Starosta si vypočul námietky a uviedol, že je s právnickou pomocou spokojný 

nadmieru, prečítal podnety a podklady, ktoré pre obec robil právnik posledný mesiac,  čo sú 

cenne informácie už aj s riešením. Starosta požiada právnika o kompletnú agendu a ak by 

súhlasil, pozve ho na zastupiteľstvo, kde zodpovie potrebné  otázky.  

 

 

 



K bodu č. 16 a č. 17:  Návrh uznesení a záver    

  

 

           Starosta poďakoval poslancom za aktívnu účasť a teší sa na ďalšie podnety a návrhy od 

poslancov a členov komisie samozrejme v prospech obce a obyvateľov.  Vyzval ich ešte raz 

na  plnenie si  aj ich povinností, aby dozreli na vecí v sledovaní, dohliadli na poriadok v obcí, 

taktiež akútne riešenie zimnej údržby – hľadanie nového dodávateľa.  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 16.24 hod.  

 

 

Zápisnicu vyhotovil, zapisovateľ:          Slavomíra Mikolajová            .................................  

                                                                                 

Overovatelia:                           1/  Roman Valaštek  ................................ 

        

                                                   2/  Juraj Lukáš                  ................................. 

    

Starosta obce:                 Bc. Marian Szentandrássi  ................................. 

    

    

Prítomní : 

 

Starosta obce:   Bc. Marian Szentandrássi 

 

Poslanci : Bc. Matúš Chlebovič, Zdenko Zajac, Juraj Lukáš, Jaroslav Spišák, Roman Valaštek 

                                     

Hostia: Mgr. Peter Cíger, Peter Školník, Ing. Róbert Ševčík, Ing. Jozef Šuhaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P r í l o h y  

  

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 

04.11.2021 v Muránskej Hute: 

 

1./  Prezenčná listina zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta 

konaného dňa 04.11.2021 v Muránskej Hute,  

 
 

 

Bc. Marian Szentandrássi   .................................................................................... 

 

Bc. Matúš Chlebovič   .................................................................................... 

 

Juraj Lukáš     .................................................................................... 

 

Zdenko Zajac    .................................................................................... 

 

Jaroslav Spišák    .................................................................................... 

 

Roman Valaštek    .................................................................................... 

 

Slavomíra Mikolajová   .................................................................................... 

 

 

 

 

Hostia  

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 


