Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OZ III/2011

ZÁPISNICA
z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného
dňa 12.5.2011 o 18,00 hodine v budove komunitného centra pri Obecnom úrade v
Ostrovanoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––-

Starosta obce:
Ing. Cyril R e v á k v.r.

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch, okres Sabinov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––číslo: OZ III/2011

Zápisnica

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch konaného dňa 12.5.2011 o 18,00
hodine v komunitnom centre pri Obecnom úrade v Ostrovanoch.
Prítomní: - poslanci OZ v počte 8 podľa prezenčnej listiny, starosta obce, hlavná kontrolórka
Ostatní prítomní: - v počte 1 podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce Ing. Cyril Revák.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4/ Voľba návrhovej komisie
5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
6/ Dotazy poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
7/ Návrh na prerokovanie investičných akcií na rok 2011
8/ Návrh na prerokovanie zavedenia poldennej prevádzky v materskej škole
9/ Návrh na prerokovanie pokračovania aktivít projektu Premosťovanie komunít na strednom
a východnom Slovensku - pracovný úväzok a odmeny z rozpočtu obce pre pracovníka
10/ Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb
11/ Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti rodinný dom súp. č. 151a 230 s príslušenstvom
12/ Rôzne
13/ Diskusia
14/ Závery z rokovania
15/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie
3. riadne zasadnutie OZ zvolal starosta obce na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rokovania sa zúčastnilo
8 poslancov OZ z deviatich zvolených poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Poslanec Martin Jaco sa písomne ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí OZ pre pracovné
zaneprázdnenie. Poslankyňa Katarína Triščová sa zúčastnila zasadnutia OZ tesne pred jeho
skončením.
K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predloţil poslancom OZ návrh na schválenie programu zasadnutia. Poslanci OZ
program rokovania schválili bez pripomienok.

K bodu 3 - Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Dezidera Duţdu a Miroslava Kaleju, za
zapisovateľku určil Martinu Lukáčovú.
K bodu 4 - Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol zloţenie návrhovej komisie – predseda Bartolomej Roják, členovia Rastislav
Švec a Jozef Bruzda. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
K bodu 5 - Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia predniesol starosta obce a konštatoval, ţe
uznesenia , ktoré prijalo OZ na predchádzajúcom zasadnutí sú splnené a ţe na dnešnom zasadnutí
sa budú prerokovávať body B1 a C1 uznesenia č. 11 zo dňa 3.3.2011.
K bodu 6 - Dotazy poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Poslanci presunuli tento bod do bodu Diskusia.
K bodu 7 - Návrh na prerokovanie investičných akcií na rok 2011
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce predloţil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na prerokovanie investičných
akcií na rok 2011 so zameraním na inţinierske siete k novým IBV a rekonštrukciu miestnych
komunikácii v obci.
Bruzda Jozef – predniesol návrh finančnej komisie (v prílohe zápisnice) s tým, ţe v roku 2011
rekonštruovať Úvozok a Vyšný koniec prednostne, pretoţe tieto komunikácie sú v najhoršom stave
a bez chodníka, s ktorým sa na týchto uliciach ani nepočíta. Rozšírenie IBV Vyšný koniec – obec
zabezpečí stavebné práce , vlastník RD materiál., IBV Pri parku – obec poskytne súčinnosť pri
výstavbe plynovej prípojky a provizórnu komunikáciu z drveného kameňa. Zabezpečiť úver na
tieto investičné akcie 80000 € .
Švec Rasťo – ak dokáţe občan zobrať úver na stavbu aj 100 tisíc obec určite znesie aj 300 aţ 400
tisíc Eur.
Kráľovič Alfonz – chodník by mohol byť aj od Alfonza Kolarčíka po jeho dom a po pravej starane
okolo materskej školy ku obchodu Jednoty.
Ščerba Jozef – opraviť roštu na ceste ničia sa na nej autá, obec nie je schopná uţ niekoľko rokov
dať ju do poriadku.
Poslanci OZ – ak rekonštruovať cesty tak všetky, vypísať výberové konanie, verejné obstarávanie
na cesty – jún/júl 2011. Dobudovať plynový rozvod na ulici Pri parku a na Vyšnom konci plyn,
vodu a kanál vo vlastnej réţii aby to bolo lacnejšie.
O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať. Všetci prítomní poslanci boli za.
K bodu 8 - Návrh na prerokovanie zavedenia poldennej prevádzky v materskej škole
(tvorí prílohu zápisnice)
Poslanci obecného zastupiteľstva s návrhom bez diskusie jednohlasne súhlasili.
K bodu 9 - Návrh na prerokovanie pokračovania aktivít projektu Premosťovanie komunít na
strednom a východnom Slovensku - pracovný úväzok a odmeny z rozpočtu obce pre pracovníka
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a ostatných prítomných s materiálom, ktorý

predloţil na prerokovanie. K tomuto bodu rokovania bol prizvaný aj p. Marián Trišč. Na otázku
poslancov prečo nie je prítomný na zasadnutí starosta nevedel odpovedať a nevedel ani, kde sa
v tom čase nachádza.
Roják Bartolomej – prečítal návrh finančnej komisie zo zápisnice (v prílohe) – finančná komisia
navrhuje pracovný úväzok na 20 hod. týţdenne s prevahou pracovnej doby od 12,00 do 16,00 hod.
s umoţnením pohyblivej pracovnej doby podľa času konania akcií. Výška odmeny podľa tabuliek
pre pracovníkov vo verejnom záujme. Upraviť rozpočet, aby ostal vyrovnaný. Na najbliţšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva pracovník predloţí správu s prehľadom o vykonaných
aktivitách doteraz s počtom zúčastnených na aktivitách a dosiahnutých cieľoch a program aktivít
na roky 2011 aţ 2013.
Poslanci OZ po krátkej diskusii prijali uznesenie k tomuto bodu rokovania.
K bodu 10 - Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb
(tvorí prílohu zápisnice)
Kriška Emil – člen finančnej komisie – v budúcnosti sa zaoberať iba ţiadosťami, ktoré boli
doručené do zverejnenia pozvánky a materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva – vyjadrili svoj súhlas s týmto návrhom.
1. Bartolomej Bilý, Ostrovany 179
2. Irena Bilá, Ostrovany 179 – ţiadajú obecné zastupiteľstvo o o jednorazovú dávku sociálnej
pomoci z rozpočtu obce, on aj jeho manţelka sú onkologickí pacienti – prekrytie zvýšených
nákladov na liečbu – odporúčam JSD vo výške 150 € podľa VZN č. 2/2006, čl. 2, ods.2.
OZ - schválená dávka 150 € na zlepšenie stravy a zvýšené náklady na liečbu onkologického
ochorenia.
3. Eva Duţdová, Ostrovany 172 - ţiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu obceonkologický pacient– na lieky – odporúčam JSD vo výške 60 € na lieky podľa VZN č. 2/2006,
čl. 2, ods.3.
OZ - schválená dávka vo výške 60 € na zvýšené náklady na lieky – onkologický pacient.
4. Vladimír Kaleja, Ostrovany 221 - ţiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci z rozpočtu
obce, - má nevidiace dieťa a ÚPSVaR im schválil 95% príspevok na nákup počítača (54 € zo
sumy 1080 €) a hlasového programu k nemu (79,50 € zo sumy 1590 €) – ţiada o doplatok 5%
ako spoluúčasť.
OZ – doloţiť doklady – rozhodnutie o poskytnutí príspevku na nákup počítača a hlasového
programu k nemu – obec preplatí 5% spoluúčasť. Schválené poslancami OZ jednohlasne
podľa VZN č. 2/2006, čl. 2, ods.1.
5. Elemír Duţda, Ostrovany 190 – ţiada obecné zastupiteľstvo o vyţivovaciu pomoc pretoţe
v decembri 2010 nemal nárok na podporu z ÚPSVaR , má tri maloleté školopovinné deti .
OZ – na 2. zasadnutí OZ dňa 3.3.2011 odporučilo preveriť dôvody na ÚPSVaR Sabinov a
výsledky šetrenia predloţiť na prerokovanie dnes. Ţiadateľovi bola dávka poskytnutá
v januári 2011. Ţiadosť nespĺňa dôvody pridelenia príspevku podľa VZN 2/2006.
6. TJ Inter Ostrovany – ţiada o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na futbalový turnaj
„Ľudia proti Rasizmu“ v júli 2011vo Vranove nad Topľou vo výške 200 €, na zabezpečenie
dopravy.
OZ - po predloţení písomnej pozvánky podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 túto dotáciu schvaľuje
vo výške 100 €.
7. TJ Inter Ostrovany – ţiada o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na futbalový turnaj
„50-tého výročia zaloţenia futbalového klubu AC Roma Ostrovany“ v júli 2011 vo výške 300 €
na občerstvenie a ceny pre účastníkov turnaja.
OZ - podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový klub Inter Ostrovany na futbalový turnaj
„50-tého výročia zaloţenia futbalového klubu AC Roma Ostrovany“ v júli 2011 schvaľuje
dotáciu vo výške 200 € na občerstvenie a ceny pre účastníkov turnaja.
8. TJ Sokol Ostrovany – ţiada o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na futbalový turnaj
„1. ročník memoriálu Jozefa Lukáča“ v júli 2011 vo výške 300 € na občerstvenie a ceny pre

účastníkov.
OZ - podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre futbalový klub Ostrovany na futbalový turnaj „1.
ročník memoriálu Jozefa Lukáča“ v júli 2011 schvaľuje dotáciu vo výške 300 € na
občerstvenie a ceny pre účastníkov turnaja.
9. TJ Sokol Ostrovany a Miestny spolok červeného kríţa – ţiadajú o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na akciu „Deň obce 2011“ v auguste 2011 vo výške 600 € na úhradu výdavkov
pre účinkujúcich folklórnych súborov a ľudovej rozprávačky v sprievodnom kultúrnom
programe.
OZ - podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre TJ Sokol Ostrovany a Miestny spolok červeného kríţa
futbalový klub Sokol Ostrovany a Miestny spolok červeného kríţa na akciu „Deň obce
2011“ v auguste 2011 schvaľuje dotáciu vo výške 500 € na úhradu výdavkov pre
účinkujúcich folklórnych súborov a ľudovej rozprávačky v sprievodnom kultúrnom
programe.
10. Martin Švec, Ostrovany 216 – ţiadosť o sprístupnenie plynovodu – plynovej prípojky –
prerokovaná obecným zastupiteľstvom v bode 7. tohto zasadnutia.
K bodu 11 – Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti rodinný dom súp.č. 151a 230 s príslušenstvom
(tvorí prílohu zápisnice)
Starosta obce oboznámil prítomných s dôvodovou správou a znaleckým posudkom na
nehnuteľnosti z júna 2010 a vyzval poslancov na diskusiu k tomuto návrhu.
Roják Bartolomej – oznámil prítomným, ţe týmto návrhom sa zaoberala komisia finančná, správy
obecného majetku a výstavby obce a a jej návrh je, aby obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie
týchto nehnuteľnosti do vlastníctva obce aj s príslušenstvom za cenu max. 4000 €. Zároveň komisia
odporúča, vzhľadom na zlý stav nehnuteľnosti a nákladnú opravu, tieto nehnuteľnosti zbúrať
a priestranstvo upraviť na oddychovú zónu ( zápisnica zo zasadnutia komisie je v prílohe).
Duţda Dezider – načo kupovať túto stavbu, aby sa zbúrala, načo taký starý dom, kúpiť iný nový
napr. na lekára.
Švec Rastislav – upraviť tento priestor, musí sa stým niečo urobiť, stavba ohrozuje zdravie a
majetok iných.
Kráľovič Alfonz – treba s tým čokoľvek robiť, netreba to nechať tak, je to ohrozujúce. Cena je na
zastupiteľstve.
Kriška Emil – ak sa vlastník o nehnuteľnosť nestará – stavebný úrad musí konať a môţe nariadiť
vlastníkovi aj odstrániť stavbu na vlastné náklady.
Bruzda Jozef – komisia navrhuje stavbu kúpiť a zbúrať. Cena max. 4000 € za všetko.
Šaršalová – svoju čiastku chce predať aspoň za 3000 €.
Starosta – v tom prípade stúpne cena na 5000 € oproti návrhu komisiou.
Poslanci OZ – návrh ceny je 4000 €, o ktorom budú hlasovať s tým, ţe cena pre p. Šaršalovú je
2400 € a pre p. Feščákovú 1600 €.
Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať – za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. P.
Šaršalová so schválenou cenou vyjadrila súhlas.
K bodu 12 - Rôzné
Starosta obce poţiadal poslancov obecného zastupiteľstva o jeho splnomocnenie na majetkoprávne
vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na parcelách EKN 416/1 a 416/100 na LV 120 v k.ú.
Ostrovany, ktorých vlastníkom je obec Ostrovany a Alfonz Kolarčík.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne tento návrh prijali.
K bodu 13 - Diskusia
Duždová Libuša – kedy si budú môcť odkúpiť pozemky pod ich stavbami.
Starosta – pripravuje geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Potom bude
moţné odkúpiť po schválení obecným zastupiteľstvom. V najbliţších dňoch príde do osady geodet,

ktorý zameria ich domy a pozemky.
Kaleja Zdeno – nič sa nerobí s výstavbou domov v osade. Dokedy máme čakať. Všade sa robí.
Starosta a poslanci OZ – nie sú v osade vysporiadané pozemky, obec nie je ich vlastníkom.
Vlastníci robia náhradné dedičské konania po ich nebohých predkoch.
K bodu 14 – Závery z rokovania
Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. Riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
2. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti rodinný dom súp.č. 151a 230 s príslušenstvom
3. Návrh na prerokovanie investičných akcií na rok 2011
4. Návrh na prerokovanie zavedenia poldennej prevádzky v materskej škole
5. Návrh na prerokovanie pokračovania aktivít projektu Premosťovanie komunít na strednom
a východnom Slovensku - pracovný úväzok a odmeny z rozpočtu obce pre pracovníka
6. Prerokovanie ţiadosti právnických a fyzických osôb
7. Prerokovaniu návrhu starostu obce na majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu
na parcelách KNE 416/1 a 416/100 na LV 120
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie
Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A.berie na vedomie
A1. Určenie overovateľov zápisnice – Miroslav Kaleja
- Dezider Duţda
A2. Určenie zapisovateľky – Martina Lukáčová
A3. Kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
B. schvaľuje
B1. Program 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
B2. Návrhovú komisiu v zloţení:
- predseda komisie – Bartolomej Roják
- člen komisie
– Rastislav Švec
- člen komisie
– Jozef Bruzda
2. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti rodinný dom súp. č. 151a 230 s príslušenstvom
Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . schvaľuje
A1. Odkúpenie nehnuteľností rodinný dom súp. č. 151 postavený na pozemku parc. č. 451/1
k.ú. Ostrovany včítane príslušenstva a pozemkov parc. č. 451/1 a 452 k.ú. Ostrovany za
cenu 2400 €.
A2. Odkúpenie nehnuteľností rodinný dom súp. č. 230 postavený na pozemku parc. č. 451/2
k.ú. Ostrovany včítane príslušenstva a pozemku parc. č. 451/2 k.ú. Ostrovany za cenu 1600 €.
B. poveruje
B1. Starostu obce spísaním návrhu kúpnopredajnej zmluvy a vkladu do katastra nehnuteľností.

3. Návrh na prerokovanie investičných akcií na rok 2011
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A . schvaľuje
A1. V roku 2011 rekonštrukciu miestnych komunikácií:
- vetva H – Úvozok
- vetva I – Vyšný koniec
A2. Vypísať výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Termín: jún/júl 2011
A3. Technickú infraštruktúru k rozostavanej IBV riešiť v réţii obce.
4. Návrh na prerokovanie zavedenia poldennej prevádzky v materskej škole
Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. s ch v a ľ u j e
A1. Zavedenie poldennej prevádzky v materskej škole od školského roku 2011/2012 v troch
triedach pre ţiakov zo znevýhodneného prostredia
A2. Jednu triedu pre potreby zamestnaných rodičov detí navštevujúcich materskú školu
5. Návrh na prerokovanie pokračovania aktivít projektu Premosťovanie komunít na strednom
a východnom Slovensku - pracovný úväzok a odmeny z rozpočtu obce pre pracovníka
Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
A1. Pracovný úväzok 20 hod. týţdenne
A2. Doplniť do rozpočtu obce na rok 2011 finančné prostriedky na mzdy a odvody podľa
tabuľkového platu pracovníkov vo verejnom záujme
A3. Na najbliţšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predloţiť správu o doteraz vykonaných
aktivitách a súčasne predloţiť návrh aktivít na roky 2011 – 2013 s časovým rozpisom.
6. Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb
Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. schvaľuje
A1. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,
ods. 2 pre Bartolomeja Bilého, a jeho manţelku Irenu Bilú, bytom Ostrovany 179 vo výške 150 €
na zlepšenie stravy a zvýšené náklady na liečbu onkologického ochorenia.
A2. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,
ods. 3 pre Evu Duţdovú, bytom Ostrovany 172 vo výške 60 € na zvýšené náklady na lieky –
onkologický pacient.
A3. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany podľa VZN č. 2/2006, čl.2,
ods. 1 pre Vladimíra Kaleju, bytom Ostrovany 221 vo výške 5% spoluúčasti obce na nákup
počítača (54 € zo sumy 1080 €) a hlasového programu k nemu (79,50 € zo sumy 1590 €), pre
jeho nevidiace dieťa Jána Kaleju, k schválenej ţiadosti z ÚPSVaR Prešov.

A4. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
futbalový klub Inter Ostrovany na futbalový turnaj „Ľudia proti Rasizmu“ vo Vranove nad
Topľou vo výške 100 €, na zabezpečenie dopravy, po predloţení písomnej pozvánky.
A5. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
futbalový klub Inter Ostrovany na futbalový turnaj „50-tého výročia zaloţenia futbalového
klubu AC Roma Ostrovany“ v júli 2011 vo výške 200 € na občerstvenie a ceny pre účastníkov
turnaja.
A6. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
futbalový klub Sokol Ostrovany na futbalový turnaj „1. Ročník memoriálu Jozefa Lukáča“
v júli 2011 vo výške 300 € na občerstvenie a ceny pre účastníkov turnaja.
A7. Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 24/2004, §2, ods. 2 pre
futbalový klub Sokol Ostrovany a Miestny spolok červeného kríţa na akciu „Deň obce 2011“
v auguste 2011 vo výške 500 € na úhradu výdavkov pre účinkujúcich folklórnych súborov
a ľudovej rozprávačky v sprievodnom kultúrnom programe.
B. zamieta
B1. Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Ostrovany pre Elemíra Duţdu, bytom
Ostrovany 190 pre neopodstatnenosť.
7. Prerokovaniu návrhu starostu obce na majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníckeho
podielu na parcelách KNE 416/1 a 416/100 na LV 120
Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
A. splnomocňuje
Starostu obce na majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na parcelách KNE 416/1
a 416/100 na LV 120, k.ú. Ostrovany Zmluvou o vysporiadaní spoluvlastníckych podielov
vlastníkov Alfonza Kolarčíka, bytom Ostrovany 90 a obcou Ostrovany.
K bodu 15 - Záver
Na záver rokovania Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch poďakoval starosta obce poslancom
a všetkým prítomným za účasť na 1. ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, za
plodnú diskusiu a zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Starosta obce:

Dezider Duţda

Ing. Cyril R e v á k

Miroslav Kaleja
Zapísala:
Martina Lukáčová
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