ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Biely Kostol,
konaného dňa 26.6.2019 o 17.30 hodine v zasadačke Obecného úradu.
Prítomní :
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, Ing. Rudolf Balažovič , Ing. Peter Bínovský, Ing. Peter Gubrický,
Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ján Tižinák
Ospravedlnení: JUDr. Luboš Gažo, Mgr. Anna Hamran Podstrelená
Pozvaní : Mgr. Anna Vitteková – hlavný kontrolór
Hostia: Peter Galanský – starosta obce Ružindol
Ing. Marcel Steinhauser
Program rokovania
1.)
Otvorenie, návrh na schválenie programu.
2.)
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.)
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4.)
Informácie o výstupoch z komisie pre rozvoj obce a infraštruktúru, ŽP a finančnej
komisie
5.)
Investičný zámer obce na rok 2019 s výhľadom na rok 2020
6.)
Schválenie finančnej dotácie pre ZŠ Ružindol
7.)
Schválenie predsedu kultúrnej komisie
8.)
Výsledky projektov z participatívneho komunitného rozpočtu
Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver.
Na úvod starostka skonštatovala, že zasadnutie OZ je uznášania schopné (5/4).
K bodu č.1.) Otvorenie, návrh na schválenie programu
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Iveta Paulová. Oboznámila poslancov s predloženým
programom. Poslanci program rokovania schválili.
Uznesenie č.59/2019 k programu rokovania:
OZ schvaľuje predložený programu rokovania OZ
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č.59:
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.59/2019 bolo prijaté.
K bodu č.2.) Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z rokovania OZ boli starostkou navrhnutí a následne obecným
zastupiteľstvom schválení poslanci: Peter Gubrický a Peter Bínovský, za zapisovateľku Mária
Kloknerová.
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č.60:
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.60/2019 bolo prijaté.

K bodu 3) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
OZ zobralo na vedomie kontrolu a plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č.52/2019 o žiadosti p. Horváthovej o odkúpenie cesty k pozemku
OZ neschvaľuje predloženú žiadosť o odkúpenie pozemku – bol odoslaný list so záporným
stanoviskom OZ.
Uznesenie č. 53/2019 o odkúpení pozemku na ulici Atletická (S. Turoň)
OZ neschvaľuje žiadosť p. Turoňa o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Biely Kostol na ulici
Vysoká, (v súčasnosti je majetkom SPF) obcou a následným odpredajom p. Turoňovi - bol odoslaný
list so záporným stanoviskom OZ.
Uznesenie č. 54/2019 o schválení VZN o chove zvierat
OZ schvaľuje predložený návrh VZN o chove zvierat, zverejnený na úradnej tabuli dňa 16.4.2019 ku
ktorému neboli pripomienky. VZN nadobúda účinnosť od 1.6.2019. – schválené VZN je zverejnené na
oficiálnej stránke obce.
Uznesenie č. 55/2019 Žiadosť o umiestnenie monitorovacieho objektu VÚVH na území obce
OZ neschvaľuje predložený návrh na umiestnenie monitorovacieho zariadenia pre monitorovanie
kvality podzemných vôd. Bol zaslaný list o nevyhovení žiadosti.
Uznesenie č. 56/2019 o finančnej dotácii na zakúpenie harmónia pre kostol v Bielom Kostole
OZ schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 500 eur na zakúpenie harmónia pre kostol v Bielom Kostole –
finančná čiastka bola poukázaná na účet fary a následne bolo zakúpené harmónium.
Uznesenie č. 57/2019 úhrada faktúry firme PSB za poskytovanie služieb na prečerpávacej stanici
OZ schvaľuje fakturáciu PSB vo výške 4 158, 65 eur za poskytnutie služieb v mesiaci február- marec
2019 – požadovaná faktúra bola preplatená firme PSB.
Uznesenie č. 58/2019 o vypracovanie štúdie na výstavbu základnej školy v Bielom Kostole
OZ schvaľuje vypracovanie štúdie na výstavbu ZŠ ktorého súčasťou je budova školy, telocvičňa,
výdajňa jedla, ihrisko v sume 4500 eur. – bola zaslaná objednávka firme FAGUS na vypracovanie
štúdie školy.
OZ zobralo informáciu na vedomie
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č.61:
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.61/2019 bolo prijaté.

k bodu č.4.) – Informácie o výstupoch z komisie pre rozvoj obce a infraštruktúru, ŽP a finančnej
komisie.
Starostka informovala o zvolaní komisie pre rozvoj infraštruktúru a ŽP a finančnej komisie zo dňa
19.6.2019. Následne vyzvala predsedu komisie pre rozvoj infraštruktúru a ŽP Petra Gubrického,
a požiadala ho o stanoviská k jednotlivým bodom rokovania v komisiách. Účelom stretnutia bol:
1. Návrh investičného zámeru obce na rok 2019 s predpokladom na rok 2020 (návrh predložený
na 7. OZ).
2. Stanovisko komisie k požiadavkám na betónové oplotenia v štvrti „Na výslní“
3. Návrh VZN o rozvoji obce.
4. Stanovisko k pôsobeniu pohostinstva Sovietka (opakovane sťažnosti zo strany obyvateľov).
Ad 1) na základe podnetov od občanov a plánov obce – poslancov, bol vypracovaný návrh
investičného rozvoja obce, ktorý je predmetom ďalšieho bodu rokovania 7. OZ- podrobnejšie opísané
v bode č.5.

Ad2) komisia súhlasí s opatreniami, ktoré vedú k zamedzeniu rozsiahlej výstavby betónového
oplotenia RD a BD vo štvrti Na Výslní, nakoľko uvedená štvrť má veľký deficit zelene a pozemky RD
(radová výstavba) majú cca 2,4 áru, čo pri výstavbe betónových plotov vyvoláva dojem „mesačnej
krajiny a znižuje kvalitu bývania v tejto štvrti. Investorom CERE Invest Biely Kostol s r.o. bolo doložené
obci v apríli 2019 „Usmernenie pri realizácii úprav fasád a verejných priestranstiev Biely Kostol
Podolky II.“ (zo dňa 5.4.2019), ktorého súčasťou sú parametre oplotenia a výsadbu verejnej zelene
a pod.
Ad3) Vzhľadom k problémom vyplývajúcim najmä z bodu 2, je nevyhnutné v čo najkratšej dobe
vypracovať VZN o rozvoji obce. Obsahom toho nariadenia bude úprava dane (obyvatelia s trvalým
a prechodným pobytom) a stanovenie požiadaviek na zeleň, oplotenie, prístrešky, percento
zastavanosti a pod.)v jednotlivých častiach obce.
Ad 4) Na obecný úrad v poslednej dobe prichádzajú opakovane každý týždeň sťažnosti na hlučné
prevádzkovanie pohostinstva Sovietka. Nakoľko ide o opakované porušenie VZN 2/2008 a v minulosti
im už bola udelená pokuta za rušenie nočného pokoja, komisiou bola navrhnutá pokuta vo výške
1000 eur. Zároveň bude zaslaný list na prevádzkovateľa.
OZ súhlasí s výstupmi komisie.
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č.62:
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.62/2019 bolo prijaté.
k bodu 5) Investičný zámer obce na rok 2019 s výhľadom na rok 2020
Poslanec Bínovský predložil poslancom prehľad plánovaných investičných aktivít, ktoré sú výstupom
rokovania v komisiách – komisie pre rozvoj, infraštruktúru a ŽP a finančnej komisie.
Bolo dohodnuté, že investičné činnosti v roku 2019 budú zamerané na:
- Vypracovanie štúdie na rekonštrukciu Poľovníckej ulice
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu opravy Ľadovej ulice
- Vypracovanie statického posudku, projektovej dokumentácie a začatie realizácie sanácie
kaštieľa
- Obnova a zhotovenie odvodňovacích rigolov na ulici Stromová a Rybná,
- Vypracovanie Územného plánu obce – zmeny a doplnky
- Brána MŠ
- Znovuobnovenie školy – štúdia, projektová dokumentácia, ostatná požadovaná
dokumentácia
- Autobusová zastávka Pionierske námestie- realizácia
- Kanalizácia Záhradná ulica (2019) – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,
zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie
- Revitalizácia Pionierskeho námestia + chodníky – projektová štúdia
- Finančná dotácia pre ZŠ v Ružindole
Vzhľadom k tomu, že na mnohé z činností neboli schválené na rok 2019 finančné prostriedky,
je nevyhnutné finančné prostriedky presunúť z položiek, ktoré boli schválené predošlým
zastupiteľstvom v novembri 2018. Medzi položky ktoré nebudú realizované v roku 2019 boli
navrhnuté investície na:
- Výstavbu pošty (bude zrealizovaná len nevyhnutná rekonštrukcia)
- Trhové miesto
- Spomaľovač na Poľnej ulici
Starostka na úvod diskusie informovala prítomných, že sa začali rozbiehať aktivity ohľadom
kanalizácie na Záhradnej ulici, kde bola zadaná objednávka p. Ing. Keblovskej na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavebné
povolenie pre kanalizáciu na Záhradnej ulici.

Bolo zvolané stretnutie s pracovníkmi firmy SKANSKA, ktorí začali s vypracovaním štúdie na
rekonštrukciu Poľovníckej ulice a štúdie a projektovej dokumentácie pre opravu Ľadovej ulice.
Zároveň informovala prítomných o stretnutí s pracovníkmi pamiatkového úradu a majiteľmi kaštieľa
v Bielom Kostole, kde bolo skonštatované, že je nevyhnutné začať so sanáciou kaštieľa- strecha je vo
veľmi nevyhovujúcom stave a k tomu sa pridružuje rad ďalších problémov. V súčasnosti sa
spracováva pre časť kaštieľa, ktorý patri obci, statický posudok a varianty riešenia na sanáciu objektu.
Starostka vyzvala prítomných k diskusii:
Poslanec Balažovič sa informoval o spôsobe financovania sanácie kaštieľa. Starostka informovala
prítomných o možnosti dotácií na obnovu. Výzvy sú naplánované v mesiaci september a budú riešené
v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Časť financovania bude z vlastných zdrojov
obce.
Ďalej sa informoval o Ľadovej ulici – dvojsmerná, jednosmerná, chodníky. Presnejšie informácie budú
po vypracovaní štúdie, kde sa uvažuje s variantom jednosmernej cesty a chodníka (prístup z Rybnej
ulice s bariérou pri kostole pre zamedzenie prechodu áut z Rybnej na Poľovnícku ulicu a naopak).
Starostka obce dala hlasovať za prijatie uznesenia č.64:
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4 ) :
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.64/2019 bolo prijaté.
Návrh na úpravu rozpočtu obce:
p.č. Položka

v rozpočte (eur)

status

1

Kanalizácia Záhradná ulica

1 074

2
3
4
5
6
7

Poľovnícka ulica
Ľadová ulica
Sanácia kaštieľa
Brána MŠ
Autobus. zastávka Pionier. nám.
Budovanie ZŠ

3 000
0
35 000
2 000
15 000
0

Projektová
dokumentácia pre
stavebné povolenie
štúdia
PD a R
SP + PD + R (časť)
realizácia
realizácia
Štúdia, projektová
dokumentácia,
príprava
zhotovenie

8
9
10

UPN-O zmeny a doplnky
0
Rigoly Rybná a Stromová
5 000
Zeleň
Pionierske
nám.+ 0
štúdia
chodníky okolo
11 Transfer Ružindol ZŠ
50 000
dotácia
Skratky: PD – projektová dokumentácia, R- realizácia, SP – statický posudok
Nebude sa realizovať v roku 2019:
p.č. Položka
1
Výstavba pošty

v rozpočte (eur)
50 000

2
3

20 000
4 000

Trhové miesto
Spomaľovač Poľná ulica

Zmena
(eur)
1074

rozpočtu

3 000
cca 30 000
85 000
2 000
10 000
25 000

10 000
5 000
1 000
17 000

status
Cena (eur)
(bude realizovaná 0
len nutná oprava –
zatekanie strechy)
0
0

OZ po prerokovaní súhlasilo s nasledovnou úpravou rozpočtu za rok 2019 a schválilo ju v
nasledovnom znení :

Úprava bežného výdavkového rozpočtu za rok 2019 (navýšenie)
1) oprava cesty na ul. Ľadová
+ 30 000,00 €
2) oprava havarijného stavu kaštieľa
+ 50 000,00 €
3) príprava na vybudovanie ZŠ
+ 25 000,00 €
4) zhotovenie Územného plánu obce – zmeny a doplnky
+ 10 000,00 €
5) štúdia na revitalizáciu zelene na Pionierskom nám.
+ 1 000,00 €
Úspora:
1) výstavba pošty
- 50 000,00 €
2) trhové miesto
- 20 000,00 €
3) autobus.zastávka pion.nám.
- 5 000,00 €
4) finančná dotácia ZŠ Ružindol
- 33 000,00 €
Starostka dala hlasovať za uznesenie č.63 - návrh úpravy finančného rozpočtu
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.64/2019 bolo prijaté.

K bodu 6) Schválenie finančnej dotácie pre ZŠ Ružindol
Starostka na úvod privítala starostu obce Ružindol- P. Galanského. Predbežne informovala
prítomných o podkladoch, ktoré dostali pred začatím 7.OZ. Ide o finančnú dotáciu na podporu
zakúpenia pomôcok pre potreby ZŠ, ktorú navštevujú aj žiaci z Bieleho Kostola, počte 1/3
z celkového počtu deti v ZŠ.
Starostka podporila myšlienku finančnej dotácie na chod ZŠ v Ružindole a vyzvala poslancov
k diskusii.
Mgr. Hrubý sa informoval o dôvodoch zrušenia školského obvodu pre ročníky 1-4 od roku 2021.
Podľa starostku obce Ružindol je dôvodom veľký počet žiakov. Ročníky 5-9 budú zabezpečené na dlhú
dobu. Rozhodnutím obce Biely Kostol o znovuobnovení ZŠ pre ročníky 1-4 a následným zrušením
podpory na financovanie nadstavby ZŠ v Ružindole, obec Ružindol pristúpila k zrušeniu školského
obvodu, čo bolo schválené poslancami OZ obce Ružindol.
Starosta obce Ružindol informoval o možnej dotácii na nadstavbu ZŠ v Ružindole, ktorú budú
financovať bez pomoci obce Biely Kostol- napriek tomu budú chodiť naďalej do ich školy.
Ing. Bínovský prepočítal predloženú finančnú dotáciu na počet žiakov na sumu 16,7 tisíc eura, t.j 17
tisíc eur. Požadoval garanciu, že po zrušení školského obvodu obec Ružindol zabezpečí dochádzku
žiakov z Bieleho Kostola.
Mgr. Hrubý navrhol vypracovať VZN o školskom obvode, ktoré stanoví zábezpeku dochádzky žiakov
z Bieleho Kostola.
Po diskusii sa dohodlo schváliť výšku finančnej dotácie pre ZŠ Ružindol vo výške 17 000 eur.
Starostka dala hlasovať za uznesenie č.65 - finančná dotácia pre ZŠ v Ružindole.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.65/2019 bolo prijaté.
K bodu 7) Schválenie predsedu kultúrnej komisie
Na predchádzajúcom 6 zasadnutí OZ sa predsedníčka kultúrnej komisie Mgr Anna Hamran
Podstrelená vzdala svojej funkcie. Zároveň sa členstva vzdala aj p. Eva Balažovičová (bez udania
dôvodu). Následne prišlo mailom rozhodnutie od p. S. Šinskej, že naďalej rada pomôže pri kultúrnych

akciách v obci, ale ako dobrovoľníčka, nakoľko má pocit, že sa doteraz málo angažovala ako členka.
Starostka obce akceptovala rezignáciu uvedených členiek kultúrnej komisie. Za predsedníčku
kultúrnej komisie navrhla dlhoročnú a aktívnu dobrovoľníčku obce p. Martinu Tižinákovú. Návrh na
doplnenie ostatných členov komisie predloží na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Starostka dala hlasovať za uznesenie č.66 - voľba predsedu kultúrnej komisie.
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.66/2019 bolo prijaté.

k bodu 8) Výsledky projektov z participatívneho komunitného rozpočtu
Starostka oboznámila prítomných s výsledkami projektov participatívneho komunitného rozpočtu.
Skonštatovala, že občania uvítali možnosť zapojiť sa do hlasovania a tešia sa z víťazných projektov.
Tie sa postupne budú realizovať v priebehu mesiacov júl – október 2019.
Výsledky hlasovania víťazných projektov:
poradie

Názov

žiadateľ

1.miesto

počet
hlasov
112

Stromy pre krásu a úžitok

2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto
6.miesto

95
94
60
49
14

Obnovenie tradície včelárstva
Zmodernizovanie detského ihriska
Workout ihrisko
Vonkajšie posilňovacie stroje pre ženy
Vianočný turnaj pre mládež: Stolnotenisová loptička

ZO SZZ Biely Kostol –
S. Bukvaj
P. Baco
Centrum
D. Zachar
FK Biely Kostol
Stolnotenisový klub

Na projekty participatívneho rozpočtu je v obecnom rozpočte plánovaných 10 000 eur, celková suma
všetkých projektov pokrýva sumu 9 200 eur.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Interpelácia poslancov:
Mgr. Hrubý požiadal starostku o možnosť stretnutia rodičov so zástupcami obce k informácii
o pokračovaní riešenia znovuobnovenia ZŠ v Bielom Kostole. Starostka prisľúbila zorganizovať
verejné stretnutie v druhej polovici septembra 2019.

Rôzne:
1 – Schválenie a odsúhlasenie stavby FTTH sieť
Konateľ spoločnosti APOCOMP p. Hafrovič predložil na schválenie a odsúhlasenie návrh realizácie
stavby „FTTH sieť, Biely Kostol v k.ú Biely Kostol. Predmetom stavby je vybudovanie optickej siete
medzi operátorom a jednotlivými rodinnými domami a obytnými blokmi v obci.
Pán Hafrovič v krátkosti predstavil projekt a uviedol, že nie je potrebné uvaliť vecné bremeno na
obecné pozemky. Ako protislužbu ponúkol, že firma poskytne bezplatne optickú sieť pre prevádzku
OcÚ a zrealizuje bezplatne aj na kamerový systém v obci.
Starostka dala hlasovať za uznesenie č.66 - realizácia projektu APOCOMP
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.66/2019 bolo prijaté.
2 – Objasnenie záporného stanoviska na vybudovanie betónového oplotenia na ulici Okružná 38 –
Ing. Marcel Steinhauser.
Koncom apríla p. Steinhauser podal na OcÚ žiadosť o realizáciu betónového oplotenia do výšky 2 m.
Následne po upozornení a požiadavke zo strany obce, že nie je dovolené stavať betónové oplotenia
v časti Na Výslní, predložil zmenu vizualizácie oplotenia s kombináciou laminátového dreva.
Medzitým zrealizoval betónové oplotenie a nečakal na súhlas obce. Následne p. Steinhauser podal
žalobu na OcÚ za nedodržanie termínu zaslania stanoviska, lebo zo strany obce nebol dodržaný
termín vydania stanoviska k oploteniu (dôvod bol ten, že sa priebežne vyjednávala zmena – ústne cez
pracovníčky OcÚ). Na začiatku mesiaca máj bolo zistené, že plot bol vybudovaný podľa pôvodného
návrhu – betónový do výšky 2 m). Z toho dôvodu (nepovolená stavba) podala starostka žiadosť
o výkon štátneho dozoru na Spoločný stavebný úrad v Trnave.
Ing. Steinhauserovi bolo doručené zo strany OcÚ zamietavé stanovisko k vybudovaniu betónového
oplotenia aj s kópiou usmernenia vydaného firmou CERE Invest. Vzápätí sa Ing. M. Steinhauser obrátil
na prokuratúru v Trnave a snažil sa riešiť danú situáciu. Postoj OcÚ považuje za šikanu a starostku
obvinil z arogancie. V rámci diskusie vystúpil poslanec Bínovský, ktorý zdôraznil skutočnosť, že obec
sa snaží o zjednotenie podmienok pre výstavbu a vzhľad niektorých častí obce - najmä tých
novopostavených. Ide najmä o časť Na výslní, ktorá má prehustenou výstavbou malé plochy zelene.
Poslanci OZ sa zhodli, že nebude podporovaná výstavba betónového oplotenia v tejto časti, čo bude
potvrdené aj vydaním nového VZN o rozvoji obce.
Starostka upozornila na estetiku a kvalitu bývania, ktorú znehodnocujú aj betónové oplotenia najmä
v radovej výstavbe pri pozemkoch 2,4 áru v predných častiach ulíc. Postupne sa z tejto časti stáva
„betónová džungľa“. Zároveň ponúkla variantné riešenie zeleň a drevo na existujúce betónové
oplotenia.
Poslanec Gubrický informoval, že je potrebné podať žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.
Vzhľadom k tomu je potrebné rátať s pokutou, lebo ide o porušenie stavebného zákona.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
3 - Mgr. Vitteková predložila plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019, ktorý starostka dala
schváliť.
Starostka dala hlasovať za uznesenie č.67 - schválenie plánu kontrolnej činnosti
Hlasovanie ( prítomnosť/kvórum = 5/4) :
za:5
proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.67/2019 bolo prijaté.

Mgr. A. Vitteková informovala o získaní projektu z TTSK pre ZOMOT, ktorej členom je aj obec Biely
Kostol. Obec získala z projektu 5 informačných tabúľ (informácie o histórii obce, faune, flóre a iných
zaujímavostiach), 2 lavičky, 2 smetné koše a 20 okrasných drevín.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
Na záver starostka informovala o pripravovanej akcii ktorú organizuje obecný úrad v spolupráci
s komisiou pre kultúru a šport: Rozlúčka s letom. Je plánovaná na deň 13.9.2019. V prípade
priaznivého počasia na futbalovom ihrisku, v prípade nepriaznivého v KD.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť a diskusiu.

Zapísala: Mária Kloknerová

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

Overili: Ing. Peter Gubrický

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

Ing. Peter Bínovský
Schválil:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA.

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

V Bielom Kostole dňa 3.7. 2019

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

