
MESTO  SPIŠSKÁ  NOVÁ  VES 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
Č: 20-1004-5/2015-ZK       V Spišskej Novej Vsi 15.05.2015 
 
 
 
 
Spoločenstvo vlastníkov bytov ORIÓN 
Gorazdova 2, 4 
052 01 Spišská Nová Ves 
 
 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 
 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
 

 Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel, (ďalej len stavebný zákon) a  
§ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 
vyššie územné celky prerokovalo žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov ORIÓN, Gorazdova 2, 4, Spišská 
Nová Ves, zastúpené predsedom SVB Mgr. Andrejom Mackom, bytom Gorazdova 4/10, Spišská Nová Ves, 
o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s názvom: „Ohrev teplej pitnej vody (TPV) 
pomocou obnoviteľných zdrojov energie (OZE), Gorazdova 2, 4, Spišská Nová Ves“ so známymi účastníkmi 
konania a s dotknutými orgánmi. 

 Po vykonanom stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona stavebný úrad rozhodol takto:  

Stavba s názvom 
Ohrev teplej pitnej vody (TPV) pomocou obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 

Gorazdova 2, 4, Spišská Nová Ves  

v bytovom dome so súpisným číslom 1722, postavenom na pozemkoch parcelné č. KN-C 185, 186 
v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves 

sa stavebníkovi  
Spoločenstvo vlastníkov bytov ORIÓN 

Gorazdova 2, 4, Spišská Nová Ves 
 

p o v o ľ u j e . 

Popis stavby: 

Stavba rieši výstavbu zariadenia na solárny ohrev teplej pitnej vody (TPV) a jeho včlenenie do 
vnútorných rozvodov TPV v bytovom dome. Bytový dom je v súčasnosti napojený na centrálnu dodávku 
TPV zo systému CZT, na ktorom ostane pripojený aj naďalej. Zariadenie bude pri spotrebe teplej vody podľa 
teplotných parametrov v sústave TPV a systému OZE prepínať medzi centrálnym zdrojom a solárnym 
systémom. Kolektorové pole tvorené sústavou 15 ks plochých solárnych kolektorov s absorpčnou plochou 
28,5m2 bude osadené na streche bytového domu. Prislúchajúca sústava bude inštalované v kotolni na I. PP. 
Ako záložný zdroj tepla bude v kotolni nainštalovaný plynový vykurovací kotol ATAG A200 S s max. tep. 
príkonom výkonom 20,4 kW. Pre napojenie kotla bude realizované rozšírenie existujúcej plynofikácie 
bytového domu so samostatným plynomerom umiestneným v skrinke na fasáde budovy. Odvod spalín bude 
vedený dymovodom do existujúceho komínového prieduchu nad plochú strechu bytového domu.  
 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej v súlade s § 9 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, overenej v stavebnom 
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konaní, ktorá je súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu časť rozšírenie plynofikácie 
a ohrev TPV pomocou OZE vypracoval Ing. Miroslav Rešetár, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 
6012*I4, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, statické posúdenie vypracoval Ing. Vít 
Svoboda, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2773*A*3-1, statika stavieb, časť  riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby vypracoval Ing. Alojz Molek, špecialista požiarnej ochrany, reg. č. 26/2010.  

2. Prípadné zmeny stavebník môže realizovať iba na základe predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu.  

3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavebných prác bude vybratý verejnou súťažou. 
Stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania písomne oznámiť stavebnému úradu 
názov a adresu firmy, ktorá bude stavbu realizovať. Predložiť jej oprávnenie na realizáciu stavieb tohto 
druhu spolu s fotokópiou preukazu odborne spôsobilej osoby poverenej vedením uskutočňovania stavby 
(stavbyvedúceho), ktorý bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce, sledovať spôsob a postup 
uskutočňovania stavby, zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.  

4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, najmä vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých stavebných činností a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné 
technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§48-52 stavebného zákona) a príslušné platné technické 
normy. 

6. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov 
(zákon č. 133/2013 Zb. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodný na 
použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej 
existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 
bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní 
a úspora energie. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať ustanovenia STN 73 4301 - Obytné budovy. 

7. Stavebník je povinný dbať, aby pri uskutočňovaní stavby nad prípustnú mieru (hlukom, prachom) 
nerušil a neohrozoval bezpečnosť a zdravie užívateľov bytov bytového domu, nerušil riadne užívanie bytov a 
dodržiaval nočný kľud od 22,00hod do 6,00hod. v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská 
Nová Ves č. 3/2008 čl. 12 ods. 2 (domový poriadok), pokiaľ sa vlastníci bytového domu nedohodnú inak.  

8. Stavebník je povinný zabezpečiť stavbu tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval bezpečnosť okolia. 
Prípadné škody vzniknuté na vedľajších nehnuteľnostiach realizáciou povolenej stavby odstráni stavebník 
bezodkladne na vlastné náklady. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody, ktorú spôsobila oprávnená osoba na 
nehnuteľnosti, postupuje sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Po skončení stavebných prác je 
povinný okolie stavby vyčistiť a dať do pôvodného stavu. 

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho 
stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa 
realizovanej stavby.  

10. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku vedený stavebný denník. Vedenie 
stavebného denníka sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného 
rozhodnutia.  

11. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom 
mieste štítkom s textom „Stavba povolená“ a označením názvu a sídla stavebníka a zhotoviteľa a mena  
a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby. 

12. Stavebník je povinný v prípade záberu verejného priestranstva požiadať Oddelenie výstavby a dopravy 
mesta Spišská Nová Ves. 

13. Stavebník je povinný dodržať podmienky súhlasu Mesta Spišská Nová Ves, ako orgánu ochrany 
ovzdušia č. OÚPSP-212/788/2015 zo dňa 19.01.2015: 

- Dodržať predloženú projektovú dokumentáciu a nainštalovaním navrhnutého MZZO, t. j. 1 plynový 
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kondenzačný kotol ATAG A200 a dodržaním parametrov  pre dymovody, resp. komíny v zmysle 
popisu – charakteristiky MZZO uvedené v bode 2.1. 

- Pri zmene stavby, druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. pri zmene 
využívania MZZO je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na jej vykonanie 
(§17 ods. 1, písm. a/ a c/ zákona o ovzduší). 
- Prevádzkovateľ stavby MZZO je pred uvedením zdroja do užívania povinný požiadať Mesto Spišská 
Nová Ves o vydanie súhlasu, v ktorom budú určené podmienky jeho užívania. 

14. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru 
starostlivosti o životné prostredie č. OU-SN-OSZP-2015/000721-2 zo dňa 7.1.2015 ako orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva a štátnej vodnej správy:  
 Odpady, ktoré vzniknú počas stavebných prác je pôvodca a držiteľ povinný dodržiavať ustanovenia 
zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
v znení neskorších predpisov: 
- pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch 
a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva - povinnosti ustanovené § 18 a § 19 
ods. 1 zákona o odpadoch 
- vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, utriedené odpady zhromažďovať na 
vyčlenenom mieste stavby, držať vo vhodných nádobách a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
a iným nežiadúcim únikom 
- odpad vzniknutý pri stavebných prácach má stavebník povinnosť držať na vhodnom mieste, vhodnom 
obale a zamedziť jeho odcudzeniu 
- odpad odovzdať na skládku pre tento účel zriadenú 
- pri kolaudácii stavby doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, zneškodnenia vzniknutých odpadov – 
sprievodný list, NL, vážny lístok. 

15. Stavebník je povinný dodržať pripomienku stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru Spišská Nová Ves č. ORHZ-SN1-022-001/2015 zo dňa 05.01.2015: 
 V posudzovanej projektovej dokumentácii neboli predložené doklady o overení požadovaných vlastností 
výrobkov v súlade so zákonom 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a doklady v súlade so zákonom č. 264/1999 z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a nadväznými nariadeniami vlády. Tento nedostatok je potrebné v zmysle § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. 
z. a § 66 ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov odstrániť najneskôr do padania návrhu na začatie kolaudačného konania stavby. 

16. Stavebník je povinný zohľadniť pri realizácii stavby upozornenie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Spišská Nová Ves č. 2015/00770-2 zo dňa 15.04.2015: 
- riešiť novú technológiu tepelnej energie tak, aby jej prevádzkou nebola zhoršená kvalita životného 
prostredia a zdravia obyvateľov mesta v jej okolí (hluk) 
- je potrebné riešiť umiestnenie solárnych kolektorov tak, aby nedochádzalo k oslňovaniu obyvateľov v ich 
okolí, dôležitý je uhol položenia kolektorov a natočenie kolektorov vo vzťahu k obytným a rodinným 
domom v okolí. 

17. Stavebník je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu 
Košice č. KPUKE-2015/2721-2/3986 ZD zo dňa 14.01.2015: 
- Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať pri realizačných prácach dotknutý orgán, podľa § 32 odseku 

13 pamiatkového zákona. 
- Vlastník je povinný každú závažnú zmenu, zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska 

vopred prerokovať a odsúhlasiť dotknutým orgánom. 
Záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na 
účel, pre ktorý je určený. 

18. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a. s. Bratislava, ev. č. 
9000120215 zo dňa 06.02.2015: 
Zmeny na odbernom plynovom zariadení (OPZ) možno vykonať za podmienok v tomto vyjadrení, pričom 
existujúce pripojenie na STL pripojovací plynovod DN 40, PN 95kPa, ktorý je ukončený HUP je vyhovujúce 
aj po zmene OPZ.  
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Existujúci regulátor tlaku plynu (RTP) prehodnotí projektant, pričom žiadame rešpektovať ustanovenia 
príslušných STN a s nimi súvisiacich predpisov. Prípadnú výmenu RTP zabezpečuje žiadateľ na vlastné 
náklady. 
Na základe predpokladaného odberu po realizácii zmeny na OPZ stanovujeme ne meranie odberu zemného 
plynu meradlá: 

• Nové meradlo – G BK 4T – rozstup hrdiel 250±0,5 
• Umiestnenie meradla a prístup k meradlu musí byť verejne dostupný. 

OPZ novo vzniknutej prevádzky žiadame pripojiť k STL pripojovaciemu plynovodu z polyetylénového 
materiálu, DN 40 s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 95 kPa prostredníctvom spoločného odberného 
plynového zariadenia, ktoré je súčasťou nehnuteľnosti. 
Ak existujúca meracia a regulačná zostava (MaRZ) nevyhovuje, je potrebné zabezpečiť novú spolu 
s ostatnými montážnymi komponentami na náklady žiadateľa tak, aby v nej bolo umiestnené i nové 
fakturačné meradlo. Umiestnenie – na hranici pozemku, na fasáde v murive alebo v spoločných priestoroch 
bytového domu tak, aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Umiestnenie meradla a prístup 
k meradlu musí byť verejne dostupný. Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž RTP 
a celého príslušenstva bežným náradím. Osadenie hlavného uzáveru plynu (HUP) sa nemení. Za technické 
riešenie OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.  

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných súvisiacich predpisov. 
Toto vyjadrenie zaniká uplynutím 24 mesiacov odo dňa jeho vydania, ak žiadateľ v tejto lehote 
prevádzkovateľovi distribučnej siete nepreukáže, že splnil podmienky uvedené v tomto vyjadrení. 

19. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 
písm. h) stavebného zákona). V oznámení uviesť číslo rozhodnutia. 

20. Lehota dokončenia stavby: 12/2016. V prípade nedodržania termínu dokončenia stavby je investor 
povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie. 

21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, alebo tú časť stavby, na ktorej sa 
konala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len 
na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začne na návrh stavebníka. K návrhu podľa § 
79 stavebného zákona navrhovateľ priloží doklady predpísané v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Upozornenie: 
1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právnu moc ( § 52 zákona č. 

 71/1967 Zb. o správnom konaní).  
2. Stavebný úrad v súlade s § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona zastaví stavebné konanie, ak stavebník 

začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. 
3. V súlade s § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne 

do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez pripomienok 

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov: Boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. 
 
Správny poplatok vo výške 200,-€ bol uhradený v zmysle položky 60 písm. a) bod 2 zák. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch dňa 03.03.2015. 
 
O d ô v o d n e n i e : 

Spoločenstvo vlastníkov bytov Orión, Gorazdova 2 a 4 Spišská Nová Ves, zastúpene predsedom 
SVB Mgr. Andrejom Mackom, bytom Gorazdova 4/10, Spišská Nová Ves, podalo na tunajšom stavebnom 
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úrade dňa 03.03.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s názvom: 
„Ohrev teplej pitnej vody (TPV) pomocou obnoviteľných zdrojov energie (OZE), Gorazdova 2, 4, Spišská 
Nová Ves“. Bytový dom má súpisné číslo 1722, postavený je na pozemkoch parcelné č. KN-C 185, 186, 
v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves.  

 Ku stavebnému konaniu bol doložený výpis z  listu vlastníctva č. 6206 a kópia z katastrálnej mapy 
vyhotovené prostredníctvom katastrálneho portálu, zápisnica s prezenčnou listinou zo zhromaždenia 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov Gorazdova 2, 4, Spišská Nová Ves zo dňa 29.05.2014, vyjadrenia 
dotknutých orgánov a správcu siete, odborné stanovisko inšpekčného orgánu ku konštrukčnej dokumentácii 
vyhradeného technického zariadenia plynového, projektová dokumentácia stavby a doklad o zaplatení 
správneho poplatku.  

Stavebný úrad oznámil dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou dňa 
13.04.2015 pod číslom 20-1004-2, 3/2015-ZK začatie stavebného konania. Pretože stavebnému úradu boli 
dobre známe pomery staveniska a a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil 
podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil lehotu 
sedem pracovných dní od doručenia oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok.  

 V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 
stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane nie sú 
obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Účastníci konania neuplatnili 
žiadne pripomienky v zákonnej lehote ku stavebnému konaniu. Dotknuté orgány predložili súhlasné 
stanoviská. Požiadavky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok rozhodnutia. 

 Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky stanovené stavebným 
zákonom o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení jej noviel. Stavebný úrad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Na základe takto uvedeného skutkového a 
právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 P o u č e n i e : 

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Spišská Nová Ves. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po uplatnení riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr.  Ján   V o l n ý, PhD. 
primátor mesta 

 
 
Príloha pre žiadateľa:  
1x overená PD 
 
Rozhodnutie sa doručí: 

1. SVB Orión, Gorazdova 2 a 4, Spišská Nová Ves, P-SVB Mgr. Andrej Macko, Gorazdova 4/10, Spišská 
Nová Ves 

2. Účastníci konania, vlastníci bytov a nebytových priestorov nehnuteľnosti súp. č. 1722, Gorazdova 2, 4, 
Spišská Nová Ves, na pozemku parc. č. KN-C 185, 186 v k. ú. Spišská Nová Ves, podľa listu 
vlastníctva č. 6206, formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu 

3. Ing. Vít Svoboda, Zimná 94, Spišská Nová Ves 
4. Ing. Miroslav Rešetár, TZB Projekt, Moyzesova 2809/19, Poprad 
5. Ing. Alojz Molek, Laborecká 24, Spišská Nová Ves 
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Na vedomie: 
1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie č. 5 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves  
3. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Brezová 30, Spišská Nová Ves 
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Nám. Majstra Pavla 41, Levoča 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 
Vyvesené:                                                                                        Zvesené: 

 

Pečiatka a podpis 

 
 
 
 
 


