OBEC VEĽKÉ BIEROVCE

Počet listov: 12
List č. :
1

Zápisnica
Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach, ktoré sa konalo
dňa 16.04.2015 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Prítomní: poslanci OcZ a starostka podľa prezenčnej listiny, podľa prezenčnej listiny, Bulková
Lenka – riaditeľka MŠ, Hološ Ján – ZOCHPH, Kubaloš František – ZOSZCH, Zaťko Vladimír –
šachový krúžok, Mahrík Ján – DZ Hasičov, Ing. Janík Peter – DZ Hasičov, Vincent Oravec - DZ
Hasičov, Mazáň Ján, Ing. Bulko Ladislav, Kulich Jaroslav, Hašková Lucia, Oravcová Mária, Nagy
Peter, Novák Ján, Ing. Lukáš Mikolášek, Mgr. Jana Mikolášková, Kulichová Anna, Mgr.
Neupauerová Mária

Neprítomní: Bačová Mária

Ospravedlnení: Peter Baco, Vlk Miroslav,

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (OcZ) vo Veľkých Bierovciach otvorila starostka
obce Ing. Silvia Masárová, ktorá privítala prítomných poslancov na riadnom zasadnutí OcZ.

Starostka obce na základe prítomnosti poslancov skonštatovala uznášania schopnosť
rokovania. Písaním zápisnice poverila p. Alenu Zhanačovú a za overovateľov zápisnice určila
poslancov p. Milana Fabiana a p. Mareka Bulka

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vystúpenie riaditeľky MŠ – prihlášky do MŠ

4. Prejednanie príspevku pre ZOCHPH a ZOSZCH a Dobrovoľného zboru hasičov
5. Žiadosť FO o predaj obecného majetku a sťažnosť vo veci poplatku za hrobové miesto
6. Riešenie voľného pobehovania psov po obci
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce
8. Oznámenie o výške platu starostky obce a Hlavného kontrolóra
9. Rôzne
10. Záver

Návrhy na ďalšie body programu:

1. Vyradenie HNM (multikára a požiarne auto)
2. Schválenie zmlúv a dodatkov:
• dodatku č. 17. k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012 11
• dodatku č.1. k Zmluve o servisnom prenájme rohoží so spoločnosťou Lindstrom, s.r.o.
• zmluva o dielo s Miroslavom Ďuráčim
• zmluva o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s.
• zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vybavenia s SH
Systém spol. s r.o.
3. Schválenie Rokovacieho poriadku
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja
športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk
5. Schválenie žiadosti firmy LIFE FERO, s.r.o. o odkúpení NHM a o prefinancovaní
rekonštrukcie kúrenia

Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Schválením predloženého programu sa pristúpilo k jednotlivým bodom rokovania.

ad. 2./ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z posledného riadneho zasadnutia OcZ vykonala starostka
obce Ing. Silvia Masárová. Konštatovala, že:
Uznesenie č. 33/2015 – splnené – schválený rozvojový plán
Uznesenie č. 34/2015 – splnené – chválený cenník KD a DS
Uznesenie č. 35/2015 – splnené – splnené MŠ
Uznesenie č. 36/2015 – nesplnené – mandátna zmluva pre REVIVO p. Lobotka
Uznesenie č. 37/2015 – splnené – odpoveď do obce Drslavice

ad. 3./ Vystúpenie riaditeľky MŠ – prihlášky do MŠ

Riaditeľka MŠ predložila správu o počte podaných žiadostí o navštevovanie MŠ. Počet
prijatých žiadostí je 13. Počet voľných miest v MŠ pre šk. rok 2015/2016 je 4 max. 5.
Návrh na prijatie podala písomne a o tomto sa bude ďalej rozhodovať dňa 20.04.2015
o 16,30 na OcÚ.

ad. 4./ Prejednanie príspevku pre ZOCHPH a ZOSZCH a Dobrovoľného zboru hasičov
A)
Starostka obce predložila návrh na vytvorenie 1 baneru s obecným znakom pre spolky
ZOCHPH a ZOSZCH na súťaže a tričká so šiltovkami s obecným znakom. Je potrebné predložiť
zoznam a veľkosti za jednotlivé spolky do 30.04.2015 písomne na OÚ.
Starostka obce vyzvala predsedov oboch spolkov, aby predložili plán čerpania príspevku OcÚ
na činnosť.

Vystúpenie predsedu spolku ZOCHPH :
Pán Hološ – súhlasím, s termínom a dodáme za holubárov veľkosti tričiek aj počet a plán
čerpania 300,00€.

Vystúpenie predsedu spolku ZOSZCH:
Pán Kubaloš – súhlasím, s termínom a dodáme za drobnochovateľov veľkosti tričiek aj počet
a plán čerpania 300,00€.

B)
Starostka obce po predchádzajúcom preskúmaní (osobný rozhovor s bývalým veliteľom p.
Mahríkom) činnosti Dobrovoľného zboru hasičov konštatuje, že:
1. Zbor nevykonáva dlhoročne žiadnu činnosť
2. Členovia zboru sa nestretávajú za účelom cvičení, ani sa na žiadnych nezúčastňujú
3. Neplatia členské príspevky, nemávajú výročné schôdze
4. Nepoberajú ošatné
5. Nestarajú sa o zverený HNM

Z uvedených dôvodov starostka obce navrhuje uznesením ukončiť nečinnosť Dobrovoľného
zboru hasičov a predať nadbytočný HNM – požiarne auto z r. 1968, nakoľko toto sa roky
nevyužíva a DHZ nevykonáva žiadnu činnosť. Poistný náklad je 135,00€ ročne a STK a ostatné
skúšky budú mať predpokladaný náklad 74,00€. Náklady na zaobstaranie batérií budú
pravdepodobne do 300,00€ a ďalšie náklady na prevádzkovanie sa nedajú odhadnúť.
Starostka vyzvala k vyjadreniu poslancov OcZ a členov DHZ.

Vystúpenie veliteľa spolku Dobrovoľného zboru hasičov:
Pán Mahrík velitel DZ Hasičov predložil Kroniku hasičov, nepredložil zoznam dobrovoľníkov. P.
Mahrík oznámil, že DHZ má 2 ženy, 13 mužov a 5 nových členov avšak ich mená nezverejnil.
Zaspomínal na činnosť DHZ a zásahy v okolí obce. Chce činnosť DHZ zachovať pod svojím
vedením.
Ing. Janík Peter obhajuje potrebu mať v obci DHZ, spomínal tradície a činnosť v minulosti
a potvrdil zistenie starostky, že v posledných rokoch DHZ vo VB nevykonával žiadnu činnosť.
Pán Janík tiež upozornil na technický stav požiarneho auta. Taktiež citoval vyhlášku
a smernicu na podporu DHZ a tiež prisľúbil do 01.06.2015 predložiť kompletné materiály.

Vystúpenie poslancov OcZ:
-

pokiaľ členovia DHZ uskutočnia všetky kroky k obnoveniu činnosti DHZ do 01.06.2015,
potom obec zabezpečí rekonštrukciu požiarnej techniky.

-

Ak do uvedeného termínu nebude preukázateľne existovať DHZ, následne sa s touto
problematikou nebude OcZ opäť zaoberať.

Obecné zastupiteľstvo odporúča predsedom oboch spolkov ZOCHPH a ZOSZCH, aby
predložili plán čerpania príspevku OcÚ na ich činnosť.
C)
Starostka obce navrhuje uznesením schváliť predaj multikáry z dôvodu, že táto je dlhoročne
nevyužívaná a nepojazdná. Predložila Znalecký posudok, kde je stav HNM popísaný znalcom
Ing. Otom Červenkom. V ZP sa konštatuje, že HNM je ďalej neschopný prevádzky v zmysle
platnej legislatívy a Zásad hospodárenia obce.

Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 38/2015 zo 16.04.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nadbytočný HNM – multikára.

ad. 5./ Žiadosť FO o predaj obecného majetku a sťažnosť vo veci poplatku za hrobové
miesto

A) Starostka obce prijala žiadosť o predaj obecného majetku od p. Mikoláškovej. Táto
žiadosť je evidovaná ako posledná. Kontrolou konania v tejto veci bolo zistené, že
takáto žiadosť sa z minulosti opakuje už niekoľký krát a doposiaľ nebola žiadnym
starostom riešená.
Jedná sa o parcely č. 446/2 a 445/4 v kat. ú. VB. Uvedené parcely majú v registri C
neznámeho vlastníka. Dohľadaním na správe Katastra Trenčín (starostka vysvetlila
postup) bolo zistené, že Obec VB je vlastníkom len jednej časti. V tejto fáze, keď na
registri C nie je určený vlastník Obec VB nie je schopná predať parcely, nie je ich
vlastníkom.
Ing. Lukáš Mikolášek predložil svoje podklady a zistenia z Katastra Trenčín a tieto sa
vôbec nezhodovali s podkladmi z katastra starostky. Po preskúmaní oboch

predložených materiálov poslanci nevedeli určiť ich správnosť a preto starostka
navrhla spoločný termín a stretnutie na katastri TN na 20.04.2015 o 8,00 hod.
Následne po dohľadaní vlastníkov predmetného NHM ak bude vlastníkom obec, OcZ
sa stretne bezodkladne v ten istý deň o 16,00 hod a bude o tejto veci hlasovať.
Predbežne poslanci OcZ vyjadrili súhlas s odpredajom, nakoľko ide o vstup na parcelu.

B) Starostka obce predkladá prijatú sťažnosť p. Kulichovej za poplatok za hrobové
miesto. Starostka obce predložila doklad o zaplatení za hrobové miesto – kópia
pokladničného bloku. Tento doklad má všetky náležitosti daňového dokladu a bol
riadne zaúčtovaný.

Vystúpenie občianky p. Kulichovej :
p. Kulichová v rozčúlení hlučným spôsobom hovorila o rôznych udalostiach z pred viac
ako 10 rokov a medzi iným o tom, že nie je pravda, že jej muž si prenajal hrobové miesto
počas svojho života. Zomrel v roku 2008 a na toto miesto bol pochovaný, ale doklady p.
Kulichová nemá, lebo na MNV pracujú neschopné úradníčky.
Ďalej nebolo možné vykonať zápis z jej vystúpenia, nakoľko sa obracala s rôznymi
inými témami na občanov prísediacich avšak do veci nezainteresovaných.

Vystúpenie občana p. Kulicha: p. Kulich má svoje náležitosti v poriadku a odmieta sa
nechať zatiahnuť do problému pani Kulichovej, nakoľko považuje túto osobu za konfliktnú.

Vystúpenie občana p. Mazáňa: z pozície bývalého starostu obce, ktorý v roku 2005
vykonával túto funkciu a riešil s nebohým p. L. Kulichom prenájom hrobového miesta
vysvetlil p. Kulichovej jej situáciu ako aj starostka obce, že obec má platné doklady
s vyznačením dátumu, sumy a pod. Poučil OcZ a p. Kulichovú nasledovne. Pokiaľ má p.
Kulichová záujem o ďalší prenájom hrobového miesta od 08/2015, za toto musí zaplatiť.
Pokiaľ tvrdí iné skutočnosti, tieto musí dokázať dokladmi. Poučil OcZ že danú vec treba
prejednávať v zmysle platného cintorínskeho poriadku, VZN a na komisii verejného poriadku.

Vystúpenie poslancov: poslanci sa jednomyseľne vyjadrili, že sa necítia zodpovední za
krivdy pani Kulichovej z minulosti a že predložený daňový doklad je relevantným dôkazom
zistenia starostky.

Starostka obce zhrnula fakty vyplývajúce z vystúpení zainteresovaných a navrhla p.
Kulichovej, aby predložila listinný záznam o svojich tvrdeniach, pokiaľ tak neurobí, nech
vyplatí hrobové miesto na ďalších 10 rokov, pokiaľ o toto miesto má záujem.

ad. 6./ Riešenie voľné pobehovania psov po obci

Starostka na podnet množiacich sa sťažností občanov v obci nariadila vyhlasovanie zákazu
voľného pobiehania psov a tiež bol tento onam zverejnený na obecnej webovej stránke
a úradnej tabuli. Napriek tomuto opatreniu sa stav v obci vôbec nezmenil. Sťažnosť bola
podaná na majiteľov psov: Hašková Lucia, Oravcová Mária, Nagy Peter, Novák Ján, Bačová
Mária, Vlk Miroslav.
Jednotlivo sa vyjadrili k problému:
p. Hašková – uznala, že psy pobehujú, znečisťujú obec výkalmi a do dvoch týždňov, max 1
mesiaca sa z obce odsťahuje aj so psami, dovtedy nevie situáciu riešiť, nakoľko nemá úplne
oplotený pozemok. Psov nebude uväzovať a obec má riešiť rozbité cesty.
p. Oravcová – pes je zatvorený, ale preskakuje plot a nevie s tým nič urobiť.
Nagy Peter – pes je uviazaný, ale je výborný lovec potkanov a je púšťaný od 15,00 do 15,30
a ide rovno k Ranincovím loviť potkany. Pes má 17 rokov a nebude jeho výlety obmedzovať.
Novák Ján – pes neublíži, je uviazaný a náhodou sa niekedy odviaže a ujde, už má skrátenú
reťaz.
Bačová Mária – neprítomná a Vlk Miroslav – nebol prítomný avšak ospravedlnil sa, mailom
dokomunikoval problematiku, uznal, že pes pobehuje a prisľúbil nápravu.

Obecné zastupiteľstvo žiada menovaných občanov Hašková Lucia, Oravcová Mária, Nagy
Peter, Novák Ján, Bačová Mária, Vlk Miroslav, aby zabezpečili zabránenie voľného pohybu
psov po obci.

ad. 7./ Vyhlásenie výberového konania hlavného kontrolóra obce vo Veľkých Bierovciach

Starostka obce vyhlásila výberové konanie na hlavného kontrolóra (HK) obce Veľké Bierovce
na 26.05.2015.
Vyhlásenie bude zverejnené obvyklým spôsobom. Prihlášky je možné doručiť osobne aj
poštou v zalepenej obálke označenej zreteľne nápisom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA NEOTVÁRAŤ“ od vyhlásenia výberového konania do 12.05.2015 do 16,00 hod.
Podrobný postup a podmienky sú zverejnené vo vyhlásení.

Uznesenie č. 39/2015 zo dňa 16.04.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach berie na vedomie vyhlásenie výberového
konania na Hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce a to na deň 26.05.2015.

ad. 8./ Oznámenie o výške platu starostky obce a Hlavného kontrolóra

Starostka obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení zákonov č. 374/1994 Z.z., 172/1998 Z.z., 453/2001 a 289/2002 Z.z. § 4
a na základe oznámenia Štatistického úradu SR, Odbor poskytovania informácií a marketingu,
vo veci oznámenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014,
ktorá dosiahla 588,00€ oznamuje, že plat starostky obce Veľké Bierovce na pol úväzku je
708,00€. Jedná sa o hrubú mzdu.

Starostka obce podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§ 18c, odst. 1, písm. b/ a na základe oznámenia Štatistického úradu SR, Odbor poskytovania
informácií a marketingu, vo veci oznámenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca

hospodárstva SR v roku 2014, ktorá dosiahla 588,00€ oznamuje, že plat HK Veľké Bierovce na
pol úväzku je 46,13€, t.j. 46,00€. Jedná sa o hrubú mzdu.

Uznesenie č. 40/2015 zo dňa 16.04.2015

Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie oznámenie o výške platu Hlavného kontrolóra obce Veľké
Bierovce podľa priloženého dokumentu.
b) berie na vedomie oznámenie o výške platu starostky obce Veľké Bierovce podľa
priloženého dokumentu.

ad 9./ Schválenie
A) dodatku č. 17. k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012 11,
B) dodatku č.1. k Zmluve o servisnom prenájme rohoží so spoločnosťou Lindstrom,
s.r.o.,
C) zmluvy o dielo s Miroslavom Ďuráčim,
D) zmluvy o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s.
E) zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vybavenia s SH
Systém spol. s r.o.

A) Starostka obce predkladá OcZ návrh dodatku č. 17. k Zmluve o vývoze komunálneho
odpadu č. 550 012 11 so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., IČO: 34 115 901.
Dodatok upravuje reálne vydaný počet nádob v obci, t.j. 205 kusov
B) Starostka obce predkladá OcZ návrh dodatku č.1. k Zmluve o servisnom prenájme
rohoží so spoločnosťou Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364. Dodatok upravuje počet
rohoží 2 ks za rovnakú cenu ako za rohožu jednu.
C) Starostka obce predkladá OcZ návrh Zmluvy o komplexnom vedení systému
bezpečnosti s pánom Ďuráčim, IČO: 43 657 125. Zmluva ošetruje systém vedenia
BOZP, ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, úloh pracovnej zdravotnej

služby, aktualizácia dokumentov a vykonávanie vstupných a periodických školení,
vyšetrovanie prac. Úrazov a kontrolnej činnosti.
D) Starostka obce predkladá OcZ návrh Zmluvy o poskytovaní verejných služieb so
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 489
E) Starostka obce predkladá OcZ návrh zmluvy o servise a údržbe výpočtovej techniky
a programového vybavenia s SH Systém spol. s r.o., IČO: 31 442 170

Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 41/2015 zo 16.04.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) dodatok č. 17. k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 012 11 so
spoločnosťou Marius Pedersen, a.s, IČO: 34 115 901
b) dodatku č.1. k Zmluve o servisnom prenájme rohoží so spoločnosťou Lindstrom,
s.r.o., IČO: 35 742 364
c) Zmluvu č. 1/2015 o komplexnom vedení systému bezpečnosti s pánom Ďuráčim,
IČO: 43 657 125
d) Zmluvu o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., IČO:
35 763 489
e) zmluvu o servise a údržbe výpočtovej techniky a programového vybavenia s SH
Systém spol. s r.o., IČO: 31 442 170

ad. 10./ Schválenie rokovacieho poriadku

Starostka obce predkladá Rokovací poriadok na schválenie, viď príloha.

Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 42/2015 zo 16.04.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Predložený rokovací poriadok

ad. 11./ Rôzne

A) Starostka predložila materiál Úradu vlády SR a informovala poslancov o možnosti
čerpania dotácií na výstavbu multifunkčného ihriska - Výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so
zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.
Stanovisko poslancov:
Je potrebné určiť pozemok na ktorom bude vybudované, spolupracovať s obcou bude za OTJ
p. tréner Kadák, vysporiadať pozemok a vydať povolenia a podať projekt.

Schvaľovanie – za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 43/2015 zo 16.04.2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) zámer vybudovať multifunkčné ihrisko
b) zámer žiadať o čerpanie dotácie z Úradu vlády, konkrétne z programu „Podpora
rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk

B) Starostka predložila žiadosť p. Fera na odkúpenie NHM – dom p.č. 216 a návrh na
spolufinancovanie rekonštrukcie kúrenia.

Pán Fero sa na OcZ nedostavil, preto otázky poslancov nemal kto zodpovedať. Výška
investície a rozpočet nie sú známe.

Stanovisko poslancov:

Obec nemá záujem o odpredávanie NHM všeobecne, rovnako tak nesúhlasí s predajom
v zmysle žiadosti. Nakoľko nebol predložený konkrétny rozpočet na financovanie
rekonštrukcie kúrenia, nemôžu sa poslanci k tomuto vyjadriť.

Schvaľovanie – za: 0

proti: 4

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 44/2015 zo 16.04.2015

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
a) zámer predaj NHM (dom p.č. 216) spoločnosti LIFE FERO, s.r.o.

ad. 12./ Záver
Starostka v spolupráci s poslancami obce navrhla termín ďalšieho riadneho OcZ na
20.04.2015 o 16.30 hod., program ďalšieho zastupiteľstva a poďakovala sa poslancom OcZ za
účasť na zasadnutí, následne ukončila zasadnutie.

Veľké Bierovce, Zápisnicu napísala: Alena Zhanačová

Ing. Silvia Masárová
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Milan Fabian ---------------------

Marek Bulko ---------------------

ObEcn6 zastupitel'stvo schvalluje predaj nadbyodny

HNM

- multik6ra.

Uz4esenie i.39/2015

Obqcn6 zastupitelistvo

vo Vel'klfch Bierovciach berie na vedomie vyhliisenie vyberov6ho

koniania na Hlavn6ho kontrol6ra obce Vefk6 Bierovce a to na den26.05.2015.

Uznesenie i.40/2015

Obdcnd zastupitelistvo

a)

:

berie na vedomie ozndmenie o vj5ke platu Hlavndho kontrol6ra obce Vefkd Bierovce
podf a priloZendho dokumentu.

h)

berie na vedomie ozn6menie o vy5ke platu starostky obce Vel'kd Bierovce podl'a
priloZendho dokumentu.

Uzmesenie

i.

4112015

ObEcnd zastupitelistvo schval'uj e

a) dodatok d. 17. k ZmIvve

o vyvoze komun6lneho odpadu d. 550

0I2II so spolodnost'ou

Marius Pedersen, a.s, IdO: 34 115 901

b)

dodatku d.1. k Zmluve o servisnom pren6jme rohoZi so spolodnost'ou Lindstrom, s.r.o.,

ICO: 35 742 364

c) Zmluw d,Il20I5 o ko

lexnom vedeni syst6mu bezpednosti

s

p6nom Dur6dim, IeO:

43 657 125

d) Zmluw

o poskytovani verejnych sluZieb so spolodnost'ou Slovak Telekom, a.s', ICO:

35 763 489

e) zmluvu o servise audrlbe vypodtovej
Syst6m spol. s r.o,, ICO: 31

techniky

a programovdho

bavenia sSH

442li}

Uznesenie 8.4212015

Obecn6 zastupitel'stvo schvatuj e PredloZen;f rokovaci poriadok

Uznesenie 8.43/2015

Obecnd zastupitef stvo schval'uj e

a) zdmer vybudovat' multifunkdnd
b) ztmer Liadat'o derpanie dot6cie

ihrisko

zrJraduvlildy, konkr6tne

z programu ,

Sportu" na rok 2015 so zameranim na vystavbu multifunkdnfch ihrisk

Uznesenie

i.

4412015

Obecnd zastupitefstvo neschvafuj e

a)

zdmer predaj NH.M (dom p.d.216) spolodnosti

LIFE FERO, s.r.o.

pora rozvoja

