ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach
konaného dňa 10. septembra 2020 o 18,00 hodine, v Kultúnom dome v Komjaticiach.

1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle zákona
č.369/1990 Zb. starosta obce Peter Hlavatý, ktorý privítal prítomných poslancov na
zasadnutí.
Po nahliadnutí do prezenčnej listiny skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva z celkového počtu 11
poslancov a tým je splnená podmienka, aby bolo Obecné zastupiteľstvo uznášania
schopné.
Z rokovania obecného zastupiteľstva v Komjaticiach bol vykonaný zvukový záznam,
ktorý je uložený v archíve záznamov na obecnom úrade.
/ Prezenčná listina zo zasadnutia je prílohou zápisnice /.
Prítomní poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel, Dr.Ľudovít Galbavý, PhD., Zuzana Garayová,
Ing. Michal Hayden, Viliam Hozlár, Mgr. Martin Janega, Dušan Jaššo, MUDr. Martin
Jaššo, Angela Kalužáková, Ing. Miroslav Špacír.
Neprítomní poslanci: 1 - Mgr. Mária Derďaková,

Uznesenie č. 116/10092020
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE ospravedlnenie
poslankyne Mgr. Márie Derďakovej z rokovania Obecného zastupiteľstva
v Komjaticiach.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Oboznámenie s Protokolom o výsledku kontroly opatrení na zníženie
administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
KA 003/2020/1140.
Návrh na usporiadanie vlastníctva pozemkov / p. Mníšteková /.
Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2019.
Návrh počtu tried a žiakov 1. ročníka na školský rok 2020/2021.
Návrh počtu oddelení ŠKD na školský rok 2020/2021.
Návrh počtu oddelení a detí v MŠ na školský rok 2020/2021.
Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu školy v školskom roku 2020/2021.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020 – ZŠ.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020 – MŠ.
Reevidácia ŠkVP pre MŠ.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k návrhu programu rokovania.
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 117/10092020
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE
Obecného zastupiteľstva v predloženom znení.

Program zasadnutia

Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci: Viliam Hozlár, Ing. Miroslav Špacír
Zapisovateľ: Jozef Švec
Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 118/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie a zloženie
pracovných komisií podľa návrhu starostu obce.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

3. Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia Uznesení z predchádzajúceho rokovania
Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach a konštatoval, že všetky uznesenia boli SPLNENÉ.
Pracovný materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ,
námietky zo strany poslancov neboli vznesené.
Starosta obce prečítal uznesenie:

Uznesenie č. 119/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia
uznesení z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach, konaného dňa
11.06.2020.

4. Oboznámenie s Protokolom o výsledku kontroly opatrení na zníženie
administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
KA 003/2020/1140.
V ďalšom bode programu starosta obce podrobne oboznámil obecné zastupiteľstvo s
Protokolom o výsledku kontroly opatrení na zníženie administratívnej záťaže občanov pri
výkone úradnej agendy samosprávy KA 003/2020/1140.
Kontrola bola vykonaná v čase od 18.02.2020 do 10.07.2020, kontrolované obdobie rokov
2018, 2019 a 2020. Predložený protokol NKU Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
Starosta obce prečítal uznesenie:

Uznesenie č. 120/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Protokol o
výsledku kontroly opatrení na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone
úradnej agendy samosprávy KA 003/2020/1140.

5. Návrh na usporiadanie vlastníctva pozemkov / p. Mníšteková /.
V ďalšom bode programu starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu návrh
advokátskej kancelária JUDr. Milan Chovanec s.r.o., splnomocneného právneho zástupcu
Dariny Mništekovej, na usporiadanie sporných skutočností.
Klientka je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností zapísaných na LV č. 2540 ako KNE 1942/6
záhrada o výmere 1064 m2, KNE 4657/2 orná pôda o výmere 98 m2, LV č. 3218 ako KNE
4659/1 orná pôda o výmere 7093 m2, k.ú. Komjatice.
Starosta obce zastáva názor na pokračovanie v jednaní s právnym zástupcom pani
Mníštekovej a zámennou formou vysporiadať sporné skutočnosti vlastníctva pozemku pod
starým ihriskom. Na zámenu prípadne odkúpenie pozemkov pod komunikáciami hľadať
najvhodnejší spôsob usporiadania.
Starosta obce prečítal uznesenie a dal hlasovať:

Uznesenie č. 121/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s usporiadaním sporných
skutočností vlastníctva pozemkov a POVERUJE starostu obce jednaním s advokátskou
kanceláriou, JUDr. Milan Chovanec s.r.o., splnomocneným právným zástupcom Dariny
Mništekovej, výlučnou vlastníčkou nehnuteľností zapísaných na LV č. 2540 ako KNE
1942/6 záhrada o výmere 1064 m2, KNE 4657/2 orná pôda o výmere 98 m2, LV č. 3218
ako KNE 4659/1 orná pôda o výmere 7093 m2, k.ú. Komjatice.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

6. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2019.
Starosta obce predniesol Správu o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2019.

Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol
prejednaný Radou školy Per rollam, ktorá doporučila správu schváliť.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 122/10092020
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO Správu o hospodárení ZŠ
s MŠ Ondreja Cabana za rok 2019.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Správu o hospodárení ZŠ s MŠ
Ondreja Cabana za rok 2019 v zmysle § 11 ods. 4 b), zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, bez pripomienok.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

7. Návrh počtu tried a žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021.
V ďalšom, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v zmysle zákona 596/2003 Z.
z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 5 ods.7 pís. a, na schválenie návrh počtu tried a prijímaných
žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím, bol prejednaný
Radou školy Per rollam, ktorá doporučila návrh schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 123/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh ZŠ s MŠ Ondreja
Cabana pre školský rok 2020/2021 pri počte detí 53 zriadenie 3 prvých tried a to I.A, I.B
a IC.
Počet detí s predškolským vekom: 67 detí / 42 dievčat
Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka: 53 detí / 30 dievčat
Počet žiakov z 0.ročníka: 0 žiakov
Počet detí prijatých do ŠZŠ: 1 žiak
Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka z inej obce: 2 deti / 1 dievča ( prechodný pobyt
Komjatice )
Odklad povinnej školskej dochádzky: 6 detí/ 2 dievčatá
Žiaci z Komjatíc zapísaní na inú školu: 7 detí/ 6 dievčat
Žiaci v zahraničí: 0 žiakov
Žiak so ŠVVP : 2 / 1 dievča
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

8. Návrh počtu oddelení ŠKD na školský rok 2020/2021.
V ďalšom bode starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu v zmysle zákona
596/2003 Z. z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 5 ods.7 pís. a) na schválenie návrh počtu
oddelení ŠKD v školskom roku 2020/2021.
V zmysle zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č.
306/2009 Z.z. o ŠKD a bezpečnostných a hygienických noriem ( zákon č. 124/2006 Z.z., č.
355/2007 Z.z., vyhláška č. 527/2007 Z.z. ) navrhujem pri počte 105 detí zriadenie 4 oddelení.
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol
prejednaný Radou školy Per rollam, ktorá doporučila návrh schváliť.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 124/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu oddelení / 4
oddelenia / a počet detí / 105 detí / v školskom klube detí pre školský rok 2020/2021.
Počet žiakov prijatých do ŠKD spolu: 105 detí
Počet žiakov z 1.ročníka: 37 žiakov/ prijatých 32 žiakov
Počet žiakov z 2.ročníka: 25 žiakov/ prijatých 24 žiakov
Počet žiakov z 3.ročníka: 32 žiakov/ prijatých 31 žiakov
Počet žiakov zo 4.ročníka: 18 žiakov/ prijatých 18 žiakov
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

9. Návrh počtu tried a detí v materskej škole na škol. rok 2020/2021.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh
počtu detí a tried v materskej škole zapísaných na školský rok 2020/2021.
Kapacita materskej školy podľa schváleného prevádzkového poriadku v 8 triedach je 152 detí
a prijíma sa 161 detí.
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím , bol prejednaný
Radou školy Per rollam, ktorá doporučila návrh schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 125/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu detí a tried
v materskej škole zapísaných na školský rok 2020/2021, zriaďuje 8. tried materskej
školy s počtom detí 161, v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

10. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu školy v školskom roku 2020/2021.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu
Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu školy v školskom roku 2020/2021.
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol
prejednaný Radou školy Per rollam, ktorá doporučila pracovný materiál schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 126/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Pedagogicko-organizačné
a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy v školskom
roku 2020/2021, v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2019/2020 – ZŠ.
V ďalšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 – ZŠ.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.
Predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020 pre základnú školu bola prerokovaná Radou školy Per rollam, ktorá
doporučila správu schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 127/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 pre
základnú školu, v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2019/2020 – MŠ.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správa o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 pre
materskú školu.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.
Predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020 pre materskú školu bola prerokovaná Radou školy Per rollam, ktorá
doporučila správu schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 128/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 pre
materskú školu, v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

13. Reevidácia Školského vzdelávacieho programu pre MŠ.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh na
reevidáciu školského vzdelávacieho programu pre MŠ.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ.
Predložená Reevidácia Školského vzdelávacieho programu pre materskú školu bola
prerokovaná Radou školy Per rollam, ktorá doporučila návrh schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 129/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Reevidovanie a úpravy
školského vzdelávacieho programu Cesta za poznaním, v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 - Mária Derďaková,Mgr.;
Za hlasovali poslanci: 10 - Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová; Michal Hayden,Ing.; Viliam
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

14. Rôzne.
V bode rôzne starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva celé znenie
Dodatku č. 5 ku školskému poriadku, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 a bol
spracovaný na základe Manuálu pre základné školy a školské zariadenia vydaného MŠVVaŠ
SR k organizácii a podmienkam výchovy a Vzdelávania pre školský rok 2020/2021 v čase
COVID-19, ako aj usmernení a nariadení Úradu verejného zdravia.
Predkladaný Dodatok č. 5 ku školskému poriadku Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia:

Uznesenie č. 130/10092020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Dodatok č. 5 ku
školskému poriadku.
Ďalej v bode rôzne starosta obce hovoril o potrebe prijatia VZN na nakladanie s
odpadmi, vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na spoluprácu, predkladanie pozitívnych
nápadov a spoluprácu pri tvorbe VZN.

15. Diskusia.
V diskusii starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s prácami na rekonštrukcii
obecného úradu a s priebehom príprav odhalenia pamätníka pri príležitosti výročia podpísania
Trianonskej zmluvy.
Poslanec obecného zastupiteľstva MUDr. Martin Jaššo, ako prezident volejbalového
klubu informoval o výsledkoch volejbalového oddielu v Komjaticiach, ktoré dosiahol
v uplynulom období.
Vyhrali prvú ligu, mali možnosť postúpiť do extraligy, avšak dodržanie technických
podmienok im to neumožňuje.
Vzhľadom na dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu obce navrhol starostovi obce
volejbalové mužstvo prijať na auudienciu.

16. Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a občanom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starosta obce: Peter Hlavatý PODPIS

Overovatelia: Viliam Hozlár PODPIS
Ing. Miroslav Špacír PODPIS

Prednosta OcÚ: Jozef Švec PODPIS
Zapisovateľ: Jozef Švec PODPIS

