Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Nižná Kamenica,
konaného dňa 04.06.2020
___________________________________________________________________________

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
6. Schválenie záverečného účtu obce
7. Rôzne, Iné
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Miroslav Líška, starosta obce. Privítal všetkých prítomných
a skonštatoval, že z počtu poslancov 7 sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil program zasadnutia a dal hlasovať o programe.
Poslanci program zasadnutia odsúhlasili.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
program zasadnutia.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
-0-0-0-

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Magdaléna Magdová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová
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4. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ
boli splnené.
5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
Kontrolórka obce Ing. Agáta Vysokajová predložila v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanovisko
k návrhu záverečného účtu Obce Nižná Kamenica za rok 2019.
Odporúča OZ uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Nižná Kamenica za rok
2019“ výrokom: Celoročné hospodárenie bez výhrad.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
berie na vedomie
stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nižná Kamenica za rok 2019.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
-0-0-0-

6. Schválenie záverečného účtu obce
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Nižná Kamenica za rok 2019 s výhradami.
Opatrenia:
1. Predkladať plnenie rozpočtu za každý štvrťrok.
2. Sledovať rozpočet počas celého roka a ak je potrebná úprava rozpočtu, predkladať to včas
na OZ.
3. Schvaľovať rozpočet pred ukončením roka a nie v provizóriu.
4. Vymáhať daňové nedoplatky priebežne.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Maroš Sekeľ, Mgr.
Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
-0Peter Veliký
-0-
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B/ s c h v a ľ u j e
Prevod do rezervného fondu 3201,26 €.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
-0-0-0-

7. Rôzne, Iné
Doručené žiadosti na obecný úrad:
A/ PharmDr. Dušan Pribula s manželkou Vierou Pribulovou doručil žiadosť o stanovisko
obce k možnosti výstavby RD na parc. č. 1422, ktorá sa nachádza mimo územného plánu
obce. Poslanci sa vyjadrili, že takýchto žiadostí ma obec veľmi veľa a ak by každej vyhoveli,
naša obec by sa rozrástla na mestečko. V intraviláni obce je dosť pozemkov, kde sa dá stavať,
preto poslanci nie sú za takého rozširovanie obce. Obec disponuje uznesením, že sa naše
územie rozširovať nebude.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
berie na vedomie
Prijatú žiadosť od PharmDr. Dušana Pribulu s manželkou Vierou Pribulovou, bytom
Sekčovská 20/21, Raslavice o stanovisko obce k možnosti výstavby RD na parc. č. 1422.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
-0-0-0-

B/ Prijatá žiadosť od Leonarda Lukáča, bytom Nižná Kamenica 113 o vybudovanie
prístupového mostíka na parc. č. 141/1. Pán Lukáč si mostík môže vybudovať na vlastné
náklady, ale s primeraným vstupom, ktorý nebude brániť a obmedzovať prietoku vody.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Prijatú žiadosť od Leonarda Lukáča, bytom Nižná Kamenica 113 o vybudovanie prístupového
mostíka na parc č. 141/1.
B/ n e s ú h l a s í
S vybudovaním mostíka na obecné náklady.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-0-
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C/ Ján Vangor, bytom Nižná Kamenica 201, doručil žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty
na obecnej parcele č. 205, ktorú chce využiť pre 2 rodinné domy súp.č, 159 a 201 ako
prípojku vody.
Starosta sa vyjadril, že bola urobená projektová dokumentácia na vodovod v časti Méneš.
Poslanci apelujú na starostu obce, aby vo VVS zistil, či má obec dostatočný prietok vody ak
pribudnú nové odberné miesta vody v časti Méneš, aby bola dostatočná kapacita vody v starej
časti obce. Starosta má urgovať VVS, a žiadať o opravu vodovodu od vodojemu po obec.
Pánovi Vangorovi sa v studni stráca voda a preto sa chce napojiť na vodovod, podkopaním
pod cestu, bez poškodenia obecného majetku, potrubie bude zavedené v zelenom páse, všetko
na vlastné náklady.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Prijatú žiadosť od Jána Vangora, bytom Nižná Kamenica 201, o vybudovanie a umiestnenie
vodovodnej šachty na obecnej parc. č. 205.
B/ s ú h l a s í
s vybudovaním vodovodnej šachty na parcele KN-C č. 205, LV 248, ktorej vlastníkom je
Obec Nižná Kamenica.
C/ s ú h l a s í
so zriadením vecného bremena.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Maroš Sekeľ, Mgr.
Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
-0Peter Veliký
-0-

D/ Prijatá žiadosť od Stanislava Kopnického, bytom Nižná Kamenica 207, o doplnenie
verejného osvetlenia na existujúci stĺp, ktorý sa nachádza na hranici pozemku prístupovej
cesty k RD.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Prijatú žiadosť od Stanislava Kopnického, bytom Nižná Kamenica 207 o doplnenie verejného
osvetlenia.
B/ s ú h l a s í
so zakúpením 1ks lampy na verejné osvetlenie.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-0-
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E/ Firma MELINSTAV s.r.o., v zast. Norbert Žofčák, doručila žiadosť o obnovenie
futbalového ihriska - zrovnať ihrisko, povalcovať, urobiť nové malé bránky, na vlastné
náklady.
Na zasadnutí OZ boli prítomní Vincent Petrič, Marek Molitoris a Milan Straka, ktorí sa k tejto
žiadosti vyjadrili. Chceli by obnoviť cca ¼ ihriska na športové využitie, zrovnať terén bez
stavebných zásahov, o ktorú sa budú starať a kosiť. Od obce nežiadajú nič, urobia si to na
vlastné náklady.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Prijatú žiadosť od firmy MELINSTAV s.r.o., Skladná 6, 040 01 Košice a ústnu žiadosť od
Vincenta Petriča, Mareka Molitorisa a Milana Straku o obnovenie futbalového ihriska na
vlastné náklady.
B/ s ú h l a s í
s obnovením futbalového ihriska na športové využitie, bez stavebných zásahov.
C/ n e s ú h l a s í
s obnovou futbalového ihriska (terénne úpravy) firmou MELINSTAV s.r.o., Skladná 6, 040
01 Košice.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-0-

F/ Obec prijala žiadosť od Vladimíra Orosa, Červenica 74, o zmenu katastrálneho územia.
Jedná sa o parc. č. 1535, zapísanú na LV č. 854, ktorá hraničí s katastrálnym územím Bordy.
Pán Oros plánuje v blízkej budúcnosti výstavbu zrubového domu pre dcéru a chcel by sa
napojiť na inžinierske siete v obci Borda. Zmena katastrálneho územia nie je v kompetencii
obce.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
berie na vedomie
Prijatú žiadosť od Vladimíra Orosa, bytom Červenica 74 o zmenu katastrálneho územia.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-0-
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G/ Cirkevný zbor ECAV vo Vyšnej Kamenici – žiadosť o finančný príspevok vo výške 166€.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/b e r i e n a v e d o m i e
Prijatú žiadosť od ECAV Vyšná Kamenica o finančný príspevok 166€.
B/ s c h v a ľ u j e
Finančný príspevok vo výške 166€ pre Cirkevný zbor ECAV Vyšná Kamenica.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-0-

Starosta informoval poslancov, že ku dňu 30.06.2020 vypovedáme zmluvu o združenej
dodávke elektriny uzatvorenej so spoločnosťou Energie 2, a.s. z dôvodu každoročného
prehodnotenia cenových ponúk.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
berie na vedomie
Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvorenej so spoločnosťou Energie2 a.s.,
ku dňu 30.06.2020.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-0-

Starosta ďalej informoval, že obce z Mikroregiónu pod Mošníkom rušia všetky tohtoročné
plánované podujatia, okrem plesu vo Svinici, ktorý sa uskutoční 24.10.2020.
Kúrenie škola - Starosta oznámil poslancom, že bolo urobené verejné obstarávanie a predložil
vysúťaženú ponuku od spoločnosti THERMICAL s.r.o., Moyzesova 18, Košice, ktorá
predložila najnižšiu cenovú ponuku vo výške 9238,90€ s DPH.
Búrať sa nebude, rúry sa budú ťahať po múre.
Poslanci nesúhlasia s výsledkom VO, vysúťažená ponuka sa im zdá byť vysoká. Žiadajú
o vypracované cenové ponuky od viacerých firiem, resp. osloviť miestnych živnostníkov aby
predložili cenové ponuky.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/n e s ú h l a s í
S výsledkom VO na opravu kúrenia v škole z dôvodu vysokej ceny.
B/ o d p o r ú č a
Starostovi obce osloviť miestnych živnostníkov, aby predložili cenové ponuky.
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Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-0-

Statická porucha na budove školy – Starosta sa pýta čo s tým? Už 2 roky je tam prasklina
a stále sa to odkladá. Kto bude zodpovedný, keď spadne schodište? Prišiel statik na
odporúčanie Mgr. Lukačovej, ktorý za obhliadku a poradenstvo zobral 150€. Starosta sa pýta,
kedy sa to začne riešiť? Starosta žiada uviesť do zápisnice „ OZ už 2 roky odsúva statickú
poruchu na budove školy“ Poslanci to popreli, neodsúva sa to.
Pedagógovia v ZŠ – Učiteľka Ing. Gajdošová nemá potrebné pedagogické vzdelanie. Starosta
navrhuje 1 pedagogického zamestnanca, 1 vychovávateľa ŠKD a zrušiť 1 triedu.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
Zrušenie 1 triedy v ZŠ.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
-0Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-

Kontrolórka obce Ing. Agáta Vysokajová prekontrolovala mzdové výdavky v ZŠ a MŠ za rok
2019 u pedagogických a nepedagogických zamestnancov a vypracovala výstup, ktorý
predniesla na zasadnutí OZ. (príloha zápisnice)
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu z vykonanej kontroly.
B/ s c h v a ľ u j e
Prijatie opatrení k výsledku kontroly.
1. upraviť úväzok školníčka/upratovačka na 100% úväzok
2. upraviť smernicu na rozpočítavanie nákladov na prenesený výkon v školstve 60% (ZŠ) na
originálne 40% (ŠKD, MŠ, ŠJ)
3. Prijať nový organizačný poriadok obce a predložiť ho OZ na najbližšom zasadnutí
4. Nevyplácať odmenu, ktorá je za prácu vykonávanú v rámci dohodnutého druhu práce v PZ
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ, Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0-0-

7

Ďalej sa prejednalo:
- Rozkopaná cesta pri dome rod. Knapovej – bezodkladne ich vyzvať na úpravu cesty do
pôvodného stavu.
-VÚC výrub stromov – napísať žiadosť o výrub stromov popri hlavnej ceste, roznáša sa imelo
a škodí to nášmu historickému parku.
- Zmluvy s ÚPSVaR, kedy končia? – starosta odpovedal
- Aké sú nedoplatky na daniach, rozpísať za konkrétne roky a kedy išli výzvy?
- Čo s lesom? Kedy sa bude vyžínať? Starosta preverí u lesného hospodára, či to urobí on,
alebo obec osloví niekoho iného.
- Kosenie – je potrebné kosiť každé 2 týždne? Stačilo by 4x do roka a len obecné parcely
a verejné priestranstvo. Nie rigoly pri vstupe do Kamenice a pred domami. Rigoly pri vstupe
do obce – zistiť na katastri, komu to patrí a vlastníka upozorniť na pokosenie pozemku.
- Obec žiadala peniaze na kroje? - Bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt
„Abovské ľudové kroje“ na MK SR.
- Koľko stáli 3ks kontajnerov, ktoré boli v obci pristavené? Všetky 3ks kontajnerov sme mali
za cenu jedného = 240€. Takúto akciovú cenu nám fi KOSIT ponúka 2x ročne.
- Dokedy sa budú na EKODVORE páliť plasty a papier? Starosta bol upozornený, aby sme
opäť nedostali pokutu.
- Kachľovec ktorý bol zakúpený pre KD je už namontovaný? Zatiaľ nie.
- Zistil starosta komplexné riešenie vykurovania v KA a v škole? Nech sa poradí s inými
starostami.
- Stromy na starom cintoríne zasahujú do pozemku p. Habalovej. Obec napíše list na ŽP.
- Kedy bude robiť HK kontrolu stravných lístkov? Je to naplánované v 1. polroku.
- Čo s peniazmiod podpredsedu vlády? 33.000€ Obec zaslala žiadosť o platbu do BA.
- 5000€ na rekonštrukciu obecných rigolov – potrebné použiť do 2021. Kedy sa obec do toho
pustí? Financie sú určené na kapitálové výdavky, treba osloviť firmu alebo živnostníka, nie
svojpomocne.
- Koľko stáli lampy, ktoré boli osadené v parku? 160€/1ks, boli zakúpené 2ks, stĺpy obec
mala.
- FA Rúška - Prečo poslankyne šili rúška, keď starosta zakúpil ďalšie? Mal sa poradiť
s poslancami. Starosta má efektívne hospodáriť s peniazmi.
7. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Magdaléna Magdová
Overovatelia:

Mgr. Daniela Lukačová

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

Jana Gamrátová

..................................
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Hlavný kontrolór Obce Nižná Kamenica
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Nižná Kamenica
Správu
o výsledku kontroly „ Výdavky na mzdy pedagogických a nepedagogických
zamestnancov Základnej školy a Materskej školy za rok 2019“
Vykonaná kontrola bola v súlade s plánom kontrolnej činnosti za I. polrok 2020.
Kontrolovaný subjekt:
Obec Nižná Kamenica, Obecný úrad
Vedúci kontrolovaného subjektu: starosta ObÚ
Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Nižná Kamenica, čas 4.5.2020-29.05.2020
Kontrola vykonaná na základe:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020,
Kontrolované obdobie:

rok 2019

Cieľom kontroly bolo: zistiť čerpanie mzdových výdavkov v ZŠ a MŠ Nižná Kamenica , ich
súlad s predpismi.
Zistenia :
ZŠ Nižná Kamenica
Počet zamestnancov rok 2019 : 4 pedagogickí zamestnanci
100 % riaditeľ školy- kariérový stupeň s II. atestáciou a pozícia vedúci pedagogický
zamestnanec
100 % učiteľ školy – nie je určený kariérový stupeň a pozícia /neodborný/
Od 1.1.2019 do 31.8.2019 40 % učiteľ AJ a od 1.9.2019 30 % - nie je určený kariérový stupeň
a pozícia /neodborný/
4 % učiteľ náboženstva- od 1.9.2019 4,35 % - kariérový stupeň učiteľ I. stupňa ZŠ
samostatný bez pozície
V 12/2019 zastupovanie učiteľa
2 nepedagogickí zamestnanci
100 % údržbár a kurič
71 % upratovačka a školníčka

ZŠ mzdové výdavky v roku 2019
Kód zdroja

Spolu

611 –tarifný plat

111
41

612 001 –osobný
príplatok

111

38 933,98
2 991,15
41 925,13
3 611,73

Pedagogickí
Zamestnanci
4
28 807,21

Nepedagogickí
Zamestnanci
2
13 117,92

0

3 611,73
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612 002 – ostatné
príplatky
/za riadenie,
kreditný,
triednictvo,nadčas/
614 -odmeny

610 celkom
620 celkom

111
41

3 377,79
370,50
3 748,29

3 748,29

0

111

3 402,73

975

2 427,73

52 687,88

33 530,50

19 157,38

16 033,38
1 172,21

10 778,05

6 427,54

44 308,55

25 584,92

111
41

17 205,59
Celková cena
práce
630

69 893,47
111
41

9 080,47
1 746,52

10 826,99
§ 20 zákona 369/1990 Zb. v z.n.p.

Odmena
(1)
Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za
a)
kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec
pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce,
b)
splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred
určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,
Odporúčania :
- odmena kuriča by nemala byť vyplácaná za prácu kuriča, nakoľko táto práca je vykonávaná
v rámci dohodnutého druhu práce v PZ/ pracovnej zmluve/
- odporúčam pripraviť nový organizačný poriadok , podľa § 13 ods.4 písm. d starosta má
informovať o zmenách organizačného poriadku / 1 pracovník/ Obec má pracovníka vedeného ako
pomocný robotník 100% na dobu neurčitú od 1.12.2019, /
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100 % riaditeľka
100 % učiteľka
57 % upratovačka a školníčka

MŠ mzdové výdavky v roku 2019
Kód zdroja
611 –tarifný plat
41
41
612 001 –osobný
príplatok
612 002 – ostatné
41
príplatky
/za riadenie,
kreditný,
triednictvo,nadčas/
111
614 -odmeny
41

610 celkom
620 celkom
Celková cena
práce
630

41

111
41

Spolu
23 833,56

Pedagogickí
Zamestnanci
2
19 648,09

Nepedagogickí
Zamestnanci
1
4 185,47

1 788,11

1 654,88

103,23

3 277,27

3 277,27

0

644
228,27

650

222,27

29 741,21
10 186

25 230,24

4 510,97

8 628,17

1 557,83

39 927,21

33 858,41

6 068,80

600
6 521,78
__________-_

7 121,78

V Nižnej Kamenici 4.6.2020
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