
 

Z Á P I S N I C A  

z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce  Koškovce, konaného dňa  

13.12.2022 v zasadacej miestnosti obecného úradu   

P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice  

  

1. ČASŤ  

  

1. Otvorenie   

Prvá časť ustanovujúceho zasadnutia OZ začala o 17:00 štátnou hymnou. Zasadnutie OZ 

viedol starosta obce Ing. Vladimír Babič.  

2. Výsledky volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného 

zastupiteľstva oznámila predsedníčka MVK p. PhDr. Miroslava Danková.   

3. Po slávnostnom zložení sľubu starostu, prevzatí insígnií a osvedčenia o voľbe, prevzal vedenie 

zasadnutia OZ novozvolený starosta obce Mgr. Marcel Ciklaminy.  

4. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva slávnostne zložili sľub poslanca a boli im 

odovzdané osvedčenia o voľbe.  

5. Starosta obce vo svojom vystúpení vyzval poslancov na aktívnu účasť všetkých v prospech 

rozvoja obce.  

O 17.15 hod vyhlásil starosta obce prestávku v rokovaní, počas ktorej poslanci obecného 

zastupiteľstva vyplnili dokumentáciu spisov poslancov OZ a  starosta obce prejednal s 

navrhnutými kandidátmi na obsadenie jednotlivých funkcií OZ  ich súhlas s navrhnutými 

funkciami.  

  

2. ČASŤ  

 Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Koškovce otvoril o 17.30 hod. a viedol 

starosta obce Mgr. Marcel Ciklaminy, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že 

zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov, z celkového počtu 7, takže je 

uznášania schopné.   

  

1. Otvorenie  

a. schválenie programu rokovania – doplnenie overovateľov zápisnice  

b. určenie zapisovateľa  

 Starosta obce predniesol návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

podľa pozvánky.   

Predložený program doplnil starosta obce Mgr. Marcel Ciklaminy – určenie overovateľov 

zápisnice. Za overovateľov zápisnice navrhol PhDr. Jozefa Balicu a Adrianu Kočanovú. 

K predloženému návrhu programu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O programe zasadnutia dal starosta obce  hlasovať:   

Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)  

   Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  
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Uznesenie č.   1/2022 – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 13.12.2022  

Overovateľov zápisnice: PhDr. Jozef Balica 

                                        Adriana Kočanová 

  

  

 

PROGRAM NOVOZVOLENÉHO ZASTUPITEĽSTVA  Predkladá  Prizvaní  

1.   

Otvorenie  

a) Schválenie programu rokovania   

b) Určenie zapisovateľa  

c) Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce  

  

  

2.   Voľba mandátovej komisie  Starosta obce    

3.   Voľba návrhovej komisie  Starosta obce    

4.   
Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov  
Starosta obce  

  

5. 
Voľba komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku 

Starosta obce 
 

6. 

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v 

zákone o obecnom zriadení 

 

 

7.   
Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie 

zástupcu starostu  
Starosta obce  

  

8.   
Poverenie poslancov s právom sobášiť 

Starosta obce  
  

9.   Poverenie poslancov (osôb) s právom podpisového vzoru pre 

bankový styk 

Starosta obce    

10.   
Určenie platu starostu  

Starosta obce  
  

11.   Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2023  Starosta obce    

12.   Diskusia  Starosta obce   

13. Záver Starosta obce  

  

Za zapisovateľku starosta obce určil p. PhDr. Ivetu Kontuľovú.  

 

 

2. Voľba mandátovej komisie  

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom členov na obsadenie mandátovej komisie  – 

Ing. Michal Gajdoš, Marek Lisakovský, Peter Škovran   

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O členoch mandátovej komisie dal starosta obce  hlasovať:  
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Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

                      Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)    

                      Proti - 0  

                      Zdržali sa – 0  

Za predsedu mandátovej komisie starosta obce navrhol poslanca Marekla Lisakovského.  

Starosta obce dal hlasovať– za predsedu mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo volí 

poslanca Mareka Lisakovského.  

Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran) 

  Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  

  

Uznesenie č.   2/2022 – 13/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:  

1. volí nasledujúcich poslancov za členov Mandátovej komisie  

• Ing. Michal Gajdoš 

• Marek Lisakovský 

• Peter Škovran 

2. volí za predsedu Mandátovej komisie poslanca Marekal Lisakovského.  

  

  

3. Voľba návrhovej komisie  

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom členov na obsadenie návrhovej komisie – PhDr. 

Jozef Balica, Mgr. Štefan Bočan, Adriana Kočanová 

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O členoch návrhovej komisie dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)   

                         Proti - 0  

   Zdržali sa – 0  

Za predsedu návrhovej komisie starosta obce navrhol poslanca PhDr. Jozefa Balicu 

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O predsedovi návrhovej komisie dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran) 

  Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  
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 Uznesenie č.   3/2022  – 13/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:  

1. volí nasledujúcich poslancov za členov Návrhovej komisie  

• PhDr. Jozef Balica 

• Mgr. Štefan Bočan 

• Adriana Kočanová 

2. volí za predsedu Návrhovej komisie poslanca PhDr. Jozefa Balicu.  

  

4. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  

  

Starosta obce oboznámil poslancov s úlohami komisie a návrhom členov na obsadenie komisie 

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Mgr. Štefan 

Bočan, Adriana Kočanová, Peter Škovran 

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O členoch komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

dal starosta obce  hlasovať:  

Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran) 

  Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  

Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

starosta obce navrhol poslankyňu Adrianu Kočanovú. 

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov dal starosta obce  hlasovať: Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)   

                         Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  

  

  

 Uznesenie č.   4/2022 – 13/12  

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:  

1. volí nasledujúcich poslancov za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov  

• Mgr. Štefan Bočan 

• Adriana Kočanová 

• Peter Škovran 

2. volí za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslanca Adrianu Kočanovú.  
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5. Voľba komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku 

Starosta obce oboznámil poslancov s úlohami komisie a návrhom členov na obsadenie komisie 

verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku – PhDr. Jozef Balica, Marek Lisakovský, 

Jozef Povchan. 

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O členoch komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku dal starosta obce  

hlasovať:  

 

Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran) 

  Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  

Za predsedu komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku starosta obce navrhol 

poslanca Phdr. Jozefa Balicu. 

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

 

 

O predsedovi komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku 

dal starosta obce  hlasovať: Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)   

                         Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  

 

Uznesenie č.         5/2022  – 13/12  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:  

1. volí nasledujúcich poslancov za členov komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany 

majetku  

• PhDr. Jozef Balica 

• Marek Lisakovský 

• Jozef Povchan 

2. volí za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslanca PhDr.Jozefa Balicu.  

 

 

6. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so znením §12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, za akých okolností zvoláva a vedie poslanec poverený OZ zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.   

Navrhol poveriť Jozefa Povchana a Petra Škovrana ako poslancov, ktorí budú oprávnení 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o 

obecnom zriadení.   

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  
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O poverení Jozefa Povchana a Petra Škovrana ako poslancov, ktorí budú oprávnení zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom 

zriadení dal starosta obce hlasovať.  

Výsledky hlasovania :    

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)   

  Proti - 0  

  Zdržali sa – 0  

  

Uznesenie č. 6/2022 – 13/12  

 Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: poveruje poslancov  

• Jozefa Povchana  

• Petra Škovrana  

zvlávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 

 

7. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s poverením poslanca Jozefa Povchana výkonom 

funkcie zástupcu starostu Obce Koškovce.   

 

Poverenie Jozefa Povchana na zastupovanie starostu obce vzalo obecné zastupiteľstvo na 

vedomie.  

      Výsledky hlasovania :     

 Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)    

   Proti - 0  

   Zdržali sa – 0  

     Uznesenie č. 7/2022  – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslanca Jozefa 

Povchana na zastupovanie strarostu obce. 

  

 

  

8. Poverenie poslancov s právom sobášiť  

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na poverenie poslancov, ktorí budú oprávnení 

sobášiť v prípade neprítomnosti starostu obce – PhDr. Jozef Balica, Adriana Kočanová 

      K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy. 

O poverení PhDr. Jozefa Balicu a Adriany Kočanovej ako poslancov, s právom sobášiť dal 

starosta obce hlasovať.  

  

     Výsledky hlasovania :     

Prítomní - 7  

  Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)    

   Proti - 0  

   Zdržali sa – 0  
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Uznesenie č. 8/2022  – 13/12  

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje nasledujúcich poslancov s právom 

sobášiť:  

1. PhDr. Jozef Balica 

2. Adriana Kočanová  

 

9. Poverenie poslancov (osôb) s právom podpisového vzoru pre bankový styk  

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na poverenie poslancov (osôb) s právom 

podpisového vzoru pre bankový styk. 1. Mgr. Marcel Ciklaminy – starosta obce  

2. Iveta Kontuľová  

3. Peter Škovran 

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O poverení  poslancov (osôb) s právom podpisového vzoru pre bankový styk dal starosta obce  

hlasovať:  

 Výsledky hlasovania :     

Prítomní - 7  

   Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)   

   Proti - 0  

   Zdržali sa – 0  

  

Uznesenie č. 9/2022 – 13/12  

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce poveruje nasledujúcich poslancov  (osoby) s 

právom podpisového vzoru pre bankový styk:  

1. Mgr. Marcel Ciklaminy – starosta obce  

2. Iveta Kontuľová  

3. Peter Škovran 

 

10. Určenie platu starostu 

Starosta obce Mgr. Marcel Ciklaminy uviedol, že nakoľko nepozná finančnú situáciu v obci a 

z každej strany počúvame o energetickej a ekonomickej kríze, navrhol aby mu ostal iba plat v  

zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. s účinnosťou od 13.12.2022, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa § 4 ods. 1 predmetného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Hrubý plat 

starostu obce je 2 217,00 eur.  

O výške a zložení platu starostu obce dal starosta obce  hlasovať:  

 Výsledky hlasovania :     

Prítomní - 7  

   Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)   

   Proti - 0  

   Zdržali sa – 0  
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Uznesenie č. 10/2022  – 13/12  

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje plat starostu v zmysle ust. § 3 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Z. z.   a navýšením 0,00%. 

 

Dôvodová správa o určení platu starostu tvorí prílohu č. 2/1 tejto zápisnice  

 

 

11. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2023 

 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 

2023.  

K predloženému návrhu poslanci OZ nemali žiadne pozmeňovacie návrhy.  

O pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 dal starosta obce  hlasovať: Výsledky 

hlasovania :     

Prítomní - 7  

   Za – 7 (Balica, Bočan, Gajdoš, Kočanová, Lisakovský, Povchan, Škovran)  

                         Proti - 0  

Zdržali sa – 0  

  

Uznesenie č. 11/2022 – 13/12  

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023  

  

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 tvorí prílohu č. 3/1 tejto zápisnice  

  

12. Záver  

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 18.10 hod. ukončil ustanovujúce zasadanie 

ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.  

  

  

 

Zápisnicu vyhotovila zapisovateľka:     .............................................                                                                                                     

   

Overovatelia zápisnice: 

 

PhDr. Jozef Balica                                   ……………………………. 

 

Adriana Kočanová                                   …………………………….   

 

 

 

 Starosta obce:        ..............................................  

  podpis         
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P r í l o h y    
zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného 

dňa 13.12.2022:  

  

1. Prezenčná listina zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Koškovce konaného dňa  

13.12.2022.   

2. Písomné materiály podľa zápisnice :  

1. Dôvodová správa o určení platu starostu obce 

2. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023   

  

 

  

  

  

   

starosta obce:          .............................................. podpis         
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Prehľad prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Koškovce z ustanovujúceho zasadnutia 

konaného dňa 13.12.2022:  

  

  

  

Uznesenie č.   1/2022 – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koškovce dňa 13.12.2022  

 Overovateľov zápisnice: PhDr. Jozef Balica 

                                        Adriana Kočanová 

 

PROGRAM NOVOZVOLENÉHO ZASTUPITEĽSTVA  Predkladá  Prizvaní  

1.   

Otvorenie  

a) Schválenie programu rokovania   

b) Určenie zapisovateľa  

c) Určenie overovateľov zápisnice 

Starosta obce  

  

  

2.   Voľba mandátovej komisie  Starosta obce    

3.   Voľba návrhovej komisie  Starosta obce    

4.   
Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov  
Starosta obce  

  

5. 
Voľba komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku 

Starosta obce  
  

6. 

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v 

zákone o obecnom zriadení 

Starosta obce  

  

7.   
Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie 

zástupcu starostu  

Starosta obce    

8.   
Poverenie poslancov s právom sobášiť 

Starosta obce  
  

9.   Poverenie poslancov (osôb) s právom podpisového vzoru pre 

bankový styk 

Starosta obce    

10.   Určenie platu starostu  Starosta obce   

11.   Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2023  Starosta obce  

12.   Diskusia  Starosta obce  

13. Záver Starosta obce  

  

  

      Uznesenie č.   2/2022 – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:  

1. volí nasledujúcich poslancov za členov Mandátovej komisie  

• Ing. Michal Gajdoš 

• Marek Lisakovský 

• Peter Škovran 

2. volí za predsedu Mandátovej komisie poslanca Marekal Lisakovského.  
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        Uznesenie č.    3/2022  – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:  

1.volí nasledujúcich poslancov za členov Návrhovej komisie  

• PhDr. Jozef Balica 

• Mgr. Štefan Bočan 

• Adriana Kočanová 

2.volí za predsedu Návrhovej komisie poslanca PhDr. Jozefa Balicu.  

  

 Uznesenie č.   4/2022 – 13/12  

  Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:  

1. volí nasledujúcich poslancov za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov  

• Mgr. Štefan Bočan 

• Adriana Kočanová 

• Peter Škovran 

2. volí za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslanca Adrianu Kočanovú.  

  

           Uznesenie č.     5/2022  – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce:  

1. volí nasledujúcich poslancov za členov komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany 

majetku  

• PhDr. Jozef Balica 

• Marek Lisakovský 

• Jozef Povchan 

2. volí za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslanca PhDr.Jozefa Balicu.  

  

           Uznesenie č.    6/2022 – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce: poveruje poslancov  

• Jozefa Povchana  

• Petra Škovrana  

zvlávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

  

         Uznesenie č.     7/2022  – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení poslanca Jozefa 

Povchana na zastupovanie strarostu obce. 

  

         Uznesenie č.     8/2022  – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje nasledujúcich poslancov s právom 

sobášiť:  

1. PhDr. Jozef Balica 

2. Adriana Kočanová  
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           Uznesenie č.      9/2022 – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce poveruje nasledujúcich poslancov  (osoby) s právom 

podpisového vzoru pre bankový styk:  

4. Mgr. Marcel Ciklaminy – starosta obce  

5. Iveta Kontuľová  

6. Peter Škovran 

 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje plat starostu v zmysle ust. § 3 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Z. z.   a navýšením 0,00%. 

  

 

Uznesenie č.         11/2022 – 13/12  

Obecné zastupiteľstvo Obce Koškovce schvaľuje:  

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023  

 

  

 

 

  starosta obce:     Mgr. Marcel Ciklaminy      

 

 

 

..............................................   podpis         

  

  

  


