ZÁPISNICA
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých
Ludinciach konaného dňa 13. júla 2020 o 18,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Bc. Zita Cseri - starostka obce, ktorá
privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že z počtu 9 sú prítomní 8 poslanci a zasadnutie
je schopné sa právoplatne uznášať.
Prítomní
sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Ospravedlnení: ThDr. Eva Antalová.
Zapisovateľ/-ka:

Mária Mikeš Kasmán

2. Voľba overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice: Juraja Balázsa a Gabriela Monca.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 186/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Balázs Juraj
2. Monc Gabriel
Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

6

„Zdržal sa”

2

„Proti”

0

- Juraj Balázs, Gabriel Monc

1

3. Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva program
zasadnutia, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení dňa 3.7.2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 187/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 13.07.2020 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
6. Projekt Komunitné centrum v obci Veľké Ludince
7. Rôzne
8. Záver
B/
 Schvaľuje
Program v nasledovnom znení:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
6. Projekt Komunitné centrum v obci Veľké Ludince
2

7. Rôzne
8. Záver
Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolu plnenia uznesení z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
24.06.2020 predniesla starostka obce – Bc. Zita Cseri a konštatovala, že všetky body uznesení
sú splnené, resp. sú v priebehu plnenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 188/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
24.06.2020.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020

Starostka obce - Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva plán činnosti
hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 189/16 zo dňa 13.07.2020
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
B/


schvaľuje

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 bez pripomienok.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

6.

Projekt Komunitné centrum v obci Veľké Ludince

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva informácie
o projekte „Komunitné centrum v obci Veľké Ludince“.
Na základe zmluvy o dielo č. 57/2020/2 spoločnosti BALA a.s., Holice, sú vyčíslené celkové
náklady kapitálových výdavkov na =332 377,26 eur.
Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK22018-001951:
 Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu
243 797,73 Eur
 Poskytovateľ – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava poskytne
obci Veľké Ludince nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 231 607,84
eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít
projektu „Komunitné centrum v obci Veľké Ludince“.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 190/16 zo dňa 13.07.2020
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

informácie o projekte Komunitné centrum v obci Veľké Ludince.
B/


odročuje sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

projekt Komunitné centrum v obci Veľké Ludince.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
6. Rôzne - Ţiadosti o predaj pozemku

Starostka obce – Bc. Zita Cseri predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
žiadosti o predaj pozemkov.
 Adela Šipošová, bytom Veľké Ludince č. 4
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 191/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
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na základe geometrického plánu č. 053/2020 zo dňa 11.6.2020, ktorý vypracoval Kosztolányi
Gabriel GEODET, Levice, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa
12.06.2020
z parcely reg. C č. 540/57, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedená na liste
vlastníctva č.1, sa odčlení parcela č. 540/59 o výmere 83 m2 a parcela č. 540/60 zastavaná
plocha o výmere 3 m2, spolu 86 m2
v prospech Kupujúcej:
Adela Šipošová, rodená Čomorová dátum narodenia 26.10.1961, r.č. 616026/...... trvale
bytom Levice, Severná

ul. 16,

za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 146,20 euro (slovom:

stoštyridsaťšesť eur 20 centov).

B/


schvaľuje

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 053/2020 zo dňa 11.6.2020, ktorý vypracoval Kosztolányi
Gabriel GEODET, Levice, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa
12.06.2020
z parcely reg. C č. 540/57, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedená na liste
vlastníctva č.1, sa odčlení parcela č. 540/59 o výmere 83 m2 a parcela č. 540/60 zastavaná
plocha o výmere 3 m2, spolu 86 m2
v prospech Kupujúcej:
Adela Šipošová, rodená Čomorová dátum narodenia 26.10.1961, r.č. 616026/...... trvale
bytom Levice, Severná

ul. 16,

za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 146,20 euro (slovom:

stoštyridsaťšesť eur 20 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0
6

„Proti”

0

 Angelika Fazekašová, bytom Veľké Ludince č. 242
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 192/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/


berie na vedomie

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 35/2020 zo dňa 21.05.2020, ktorý vypracoval Ing.
Alexander Lebocz - GEOPARD, Strekov, úradne overený Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, dňa 26.05.2020
z parcely reg. C č. 1224/1, druh pozemku ostatná plocha, vedená na liste vlastníctva č.1, sa
odčlení parcela č. 1224/12 o výmere 93 m2
v prospech Kupujúcej:
Angelika Fazekašová, rodená Fazekašová dátum narodenia 27.09.1996, trvale bytom Veľké
Ludince, č.242, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 158,10 euro (slovom: stopäťdesiatosem eur 10
centov).

B/


schvaľuje

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
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ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 35/2020 zo dňa 21.05.2020, ktorý vypracoval Ing.
Alexander Lebocz - GEOPARD, Strekov, úradne overený Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, dňa 26.05.2020
z parcely reg. C č. 1224/1, druh pozemku ostatná plocha, vedená na liste vlastníctva č.1, sa
odčlení parcela č. 1224/12 o výmere 93 m2
v prospech Kupujúcej:
Angelika Fazekašová, rodená Fazekašová dátum narodenia 27.09.1996, trvale bytom Veľké
Ludince, č.242, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 158,10 euro (slovom: stopäťdesiatosem eur 10
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
7. Záver

Nakoľko bol program dnešného rokovania Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
vyčerpaný a nebolo viac pripomienok ani návrhov, starostka obce Bc. Zita Cseri poďakovala
prítomným poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončila.
Termín ďalšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Ďalšie zasadnutie OZ zvoláva starostka obce podľa potreby.

Starostka obce:

Bc. Zita Cseri

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

Zapisovateľ/-ka:

Mária Mikeš Kasmán

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

Overovatelia:

Juraj Balázs

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

Gabriel Monc

...........................................
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ZBIERKA UZNESENÍ
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Ludinciach zo dňa 13. jőla 2020 konaného v zasadačke
Obecného úradu vo Veľkých Ludinciach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 186/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 schvaľuje
Za overovateľov zápisnice:
1. Balázs Juraj
2. Monc Gabriel

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

6

„Zdržal sa”

2

„Proti”

0

- Juraj Balázs, Gabriel Monc

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. júla 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 187/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
A/
 Berie na vedomie
Program zasadnutia OZ zo dňa 13.07.2020 v nasledovnom znení:
Program, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa § 12, ods. 4 zákona
o obecnom zriadení
Program:
9. Otvorenie
10. Voľba overovateľov zápisnice
11. Schválenie programu zasadnutia
12. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
13. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
14. Projekt Komunitné centrum v obci Veľké Ludince
15. Rôzne
16. Záver

B/
 Schvaľuje
Program v nasledovnom znení:

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
6. Projekt Komunitné centrum v obci Veľké Ludince
7. Rôzne
8. Záver

10

Hlasovanie poslancov:
Prítomných: 8
„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. júla 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 188/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach
 berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa
24.06.2020.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. júla 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 189/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020
B/


schvaľuje

Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 bez pripomienok.

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. júla 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 190/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

informácie o projekte Komunitné centrum v obci Veľké Ludince.

B/


odročuje sa schvaľovanie na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

projekt Komunitné centrum v obci Veľké Ludince.
Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. júla 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 191/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince
A/


berie na vedomie

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 053/2020 zo dňa 11.6.2020, ktorý vypracoval Kosztolányi
Gabriel GEODET, Levice, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa
12.06.2020
z parcely reg. C č. 540/57, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedená na liste
vlastníctva č.1, sa odčlení parcela č. 540/59 o výmere 83 m2 a parcela č. 540/60 zastavaná
plocha o výmere 3 m2, spolu 86 m2
v prospech Kupujúcej:
Adela Šipošová, rodená Čomorová dátum narodenia 26.10.1961, r.č. 616026/...... trvale
bytom Levice, Severná

ul. 16,

za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 146,20 euro (slovom:

stoštyridsaťšesť eur 20 centov).

B/


schvaľuje

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 053/2020 zo dňa 11.6.2020, ktorý vypracoval Kosztolányi
Gabriel GEODET, Levice, úradne overený Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, dňa
12.06.2020
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z parcely reg. C č. 540/57, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedená na liste
vlastníctva č.1, sa odčlení parcela č. 540/59 o výmere 83 m2 a parcela č. 540/60 zastavaná
plocha o výmere 3 m2, spolu 86 m2
v prospech Kupujúcej:
Adela Šipošová, rodená Čomorová dátum narodenia 26.10.1961, r.č. 616026/...... trvale
bytom Levice, Severná

ul. 16,

za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 146,20 euro (slovom:

stoštyridsaťšesť eur 20 centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0

Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i
Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. júla 2020
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ludinciach
č. 192/16 zo dňa 13.07.2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Rokovacieho
poriadku obce Veľké Ludince

A/


berie na vedomie

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
na základe geometrického plánu č. 35/2020 zo dňa 21.05.2020, ktorý vypracoval Ing.
Alexander Lebocz - GEOPARD, Strekov, úradne overený Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, dňa 26.05.2020
z parcely reg. C č. 1224/1, druh pozemku ostatná plocha, vedená na liste vlastníctva č.1, sa
odčlení parcela č. 1224/12 o výmere 93 m2
v prospech Kupujúcej:
Angelika Fazekašová, rodená Fazekašová dátum narodenia 27.09.1996, trvale bytom Veľké
Ludince, č.242, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 158,10 euro (slovom: stopäťdesiatosem eur 10
centov).

B/


schvaľuje

prevod majetku obce Veľké Ludince podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e), bez použitia ustanovenia
§ 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov viac ako
3/5-ovou väčšinou obecného zastupiteľstva, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko
ide o vyrovnanie hranice pozemkov Kupujúceho ako i o prevod pozemku nízkej výmery
a malej hodnoty a to:
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na základe geometrického plánu č. 35/2020 zo dňa 21.05.2020, ktorý vypracoval Ing.
Alexander Lebocz - GEOPARD, Strekov, úradne overený Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, dňa 26.05.2020
z parcely reg. C č. 1224/1, druh pozemku ostatná plocha, vedená na liste vlastníctva č.1, sa
odčlení parcela č. 1224/12 o výmere 93 m2
v prospech Kupujúcej:
Angelika Fazekašová, rodená Fazekašová dátum narodenia 27.09.1996, trvale bytom Veľké
Ludince, č.242, za kúpnu cenu (1,70 €/m2) 158,10 euro (slovom: stopäťdesiatosem eur 10
centov).

Hlasovanie poslancov:
Prítomných:

8

„Za”

8

„Zdržal sa”

0

„Proti”

0
Starostka obce :
Bc. Zita C s e r i

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 13. júla 2020
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