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Oznámenie funkcií~ zamestnaní, činností a majetkových powewv verejnétio funkclonára
podra ústavnéltu ~ékuii~ ~ ~hřJ2OO4 Ĺ z ~ ocl~i~n~ v~iejflého ~ujri~u pil výkone
funkclf vorofných funkcionárov v znent neskoršich predp~sov (ďalej tori ‚ústavný ~I«>ri‘)

zarok

Pri ujati so výkonu
verejriej funkcie

V

K 30.

apríki

2 () 19
Interné poradové čisio verejného
iunkcionára (vyplni prislušný orgán)

2 0 20

A) Základné údaje o verejnorn funkcionárovi
Titul pred

gr.

menem

Mono

Ján

H roboň

Priezvisko

Titul za

menem

Rodné čisto

Adresa trvatého pobytu
číslo

utica

Psč

obec
štát

V SR

tel.

+421911922448

e-mail

starosta.gerIachov~gmaiLcom

ČR

iný

I 1 1 1 1 I ~III I liliI I I ~III ~ 1I~ I Ihil Iü liliI YhII I

NRAB3.0_01

strana

~

celkový

počet sirén

E

lnterné poradová či~la verejnóho
funkclonára (vyplní prislušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia
Vert~jná kinkcřa, za ktarÚ s~i oznámerde
(čI. 2 ods, 1 ústavného zákona)

pociéva

Dátum ujatia sa
výkonu verejnej funkcie

Piodpukludoný dáturn skončenla
v~konu verejnej funkcie
(vyplni prisiu~ný orgán) ~

a) prezident Sloven€k~ republiky

20

Li) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

20

c~ člen vlády Slovenskej republiky

20

d) vodáci ústredného orgánu šfátnej sprá~ ktorý oleje
číenom vlády Slovenskej republiky

2 0

Názov ůstredného orgánu ~tátnej správy

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

2 0

f) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

2 0
2 0

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky

2 0

Ii) generalny prokurator Siovenskej repubkky

2 0

spectalny prokurátor

2 0

I) verejný ochranca práv

2 0

j)

komisárprede~

2 0

kornisár pre osoby so zdravotným postihnutím

2 0

predseda Najvyssieho kontrolneho uradu
Slovenskej republiky

Q

podpredseda Najvyss~eho koritrolneho uradu
Slovenskej republIky

*1

2 0

k) štátny tajomnik

2 0

I) náčelník Generálneho štábu ozbrojených sil Slovenskej
republiky

2 0

pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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E

lntorné poradow3 číslo vorojného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná fLIr‘kcia (pnkračov~ni~z prodchádzajúc~j
Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenie podáva
(Čl 2 ods. 1 ústavného zákona)

strany)

Dáturn uj~tia sa
výkonu vere~nej funkcie

Prodpokludaný dátum skon&mio
výkonu verejnej ftrnkcie

(vyplnl prlslušný orgán) ~

m) ňadit~r Slovenskej inlermaén®j slu~by

2 0

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska

2 0

„ o) starosta obce

30

11

2018

2 022

p) primátor mesta

2 0

q) poslanec meslského zastupiterstva

2 0

poslanec zastupileľs(ya mestskej časti

v Bratíslave alebo v Košíciach
r) predseda vyššíeho ůzemného celku

2 0

s) poslanec zaslupíterstva vyššieho územného celku

2 0

I) rektor verejnej vysokej školy

2 0

u) predseda Úradu na ochranu osobných úd~ov

2 0

podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov

2 0

v) generálny riaditef Rozhlasu a televizie Slovenska

2 0
2 0

člen Rady Rozhlasu a televfzíe Slovenska
w~ generálny riaditef Sociátnej poisl‘ovne

2 0

člen dozornej rady Socíálnej poisťovne

2 0

x) štatutámy orgán alebo člen štatutárneho orgánu
Všeobecnej zdravotnej polsfovne

2 0

člen dozorno] rody Všoobeonoj zdrovotnoj poistovno
y) gener~lny riaditeY Tlačovej agentCny Slovenskej
republiky
člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky
~ pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné paradové číslo Vorojného
funkcíonára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia

(pokračovanle z predchäd7a~Úc~j strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva
(Čl 2 ods I ustavněho zákona)

Důtum ujetin ~e
vykanu verejnej furikcie

Ptadpokladuný dťitum skončonlo
vykanu verejnej funkcie
(vyplní prlslu~ny orgán)

2 0

z) Člen Rady pro vysielanio a retransirií~ki

2 0

ňaditeľ Kzincelárie Rady pro vysielanie a ret ansmisiu

2 0

za) predseda Úradu pre reguláciu sletových odvetví
podpredseda Úradu pro reguláciu sieťových odvetví

2 0

Člen Regulačnej rady

2 0

zb) predseda Úradu pro reguláciu elektronických
komunikácii a po~tových služiob
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb
predseda Dopravného úradu

2 0

podpredseda Dopravného úradu

2 0

za) štatutámy orgán abbo Člen štatutárneho orgánu
pravnickej osoby a clon riadiaceho organu pravnickej
osoby kloreho do funkcie pnamo alebo nepnamo
rldvrIiuje ‚~la1ju u~ídnovuju ~b~t ‚~loIio piávrilvka ocobo
so stopercentriou majetkovou učastou statu
clen kontrolneho arganu aloha dozomoho arganu
právnickej osoby kboreho do funkcie pnamo aloha
neptiamo navrhuje aloha ustanovuje štát abba
pravnicka osoba so stopercentnou majetkovou
účasťou štátu
Názov právnickej osoby

2 0

žd) nadiloť štátneho podniku
clen dozomej rady statneho podniku ktoreho
do funkcie ustanovuje Štát

2 0

Iikvíd‘~tor (v pllpdde lik~id~Je ~l~1trielio iiuilitku)

2 0

Názov štátneho podniku

*1

pokiaí baký dátum vyplýva z osob~ného právneho predpisu
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1

lntemó poradové číslo vorojnóho
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pnkračovanie ~ r~wdch~dz~Júc~ strany)
Verejná funkcia, za ktoru sa oznámenle podáva
(ci 2 ods 1 uslavneho zakona)

Dálun~ ujat~ *~a
vykonu verejnej funkcie

Predpoklodaný détum skončenla

vykonu verejnej funkeie
(vyplní príslušný orgán) ~

2 0

ze) generálny riaditof Slovonskůho pozemkováho fondu
námestnik generálneho riaditefa Slovenského
pozemkového fondu

2 0

člun Rady Sluvon~kěIiu pozornlwvdho fondu

2 0

zf) prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky

2 0

zg) predseda správnej rady Ústavu památi národa

2 0

člen ~právnej rady Ústavu památi národa

2 0

zh) generalny naditerželezrnc Slovenskej republiky

2 0

zi) člen šlatutárneho orgánu Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky

2 0

žj) predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starosllivostou
člen dozomej rady Úradu pre dohťad nad zdravotnou
starostlivosfou

2 0

zk) predseda Rady pre rozpočtové zodpovednost

2 0

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednost

2 0

zI) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky

2 0

viceprezident Pohcajného zboru Slovenskej republiky

2 0

zrn) naditef Vojenskeho spravodajstva
pokiar taký dálum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lntomš poradové ČiE~o vorojnóho
funkcionára (yyplni prfslušný orgán)

B) Vykcrnávaná verejná ftinkcia

(pokr~ičnvani~ z pr~dch~dzajúcej strany)

I Ver~n~ lunkcia,ústavného
za ktorů se oznámenia pod~va
(Čl. 2 ods. I

zákona)

wlu~n ujatia
výkonu verejnej funkcie

PioJpukl~dai~ dútůín
výkonu verejnej funkole
(výplní prlslušny orgán)

2 0

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

vedúcl KancelMe Národnej rady Slovenskej republIky

2 0

vedťicl Kancel~rle verejnáho ochranou prav

2 ()

vedúci Kancelárie Sůdnej rady Slovenskej republiky

2 0

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Sloveaskej republiky

2 0

Zo) generálny tajomnik služobného úradu ústredného orgánu

štátnej správy
Název ústredného orgánu štátnej správy

2 0

~ zp) ver~ný funkcionár, ktorý nie je uvedený v písmenách a) až ze),
ak lak ustanoví zákon
Název verejnej funkcie

pokier taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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lnterné poradově číslo verr~jnÉ~ho
funkcíonára (vyplní príslušný orgán)

C) Údaje oznámen~a
V ~myola ČL 7 ůrtavného zákonzi svojím podpisom osvedčuj.m, že

1. ku ciňu us[anovenia do veiejiiej funkcie sein vykonával nasloduJúcu fL~nkciu, povolanie aleho ~innosť
ozndčenu v Ustáve Sioverl%kej republiky alebo osobitnom zakone za nezluciteľnu (ci 5 ods 2
a ods 3 ustavneho zakona) Zaroveň uvadzam udaj o tomi kedy a ako sa vykonavanie skončilo alebo
skončí. (Vyplnit‘ Jen pri ujati sa výkonu verejnej funkcie.)
Právnická alebo fyzická osoba
Názov

číslo

Sídlo: ulice

obec
čtát

Psč
SR

ČR

iný

Funkcia
Spčsob skončenia
výkonu
Dátum skončenia
výkonu

2. ku dňu podanla tohto oznámenia spÍňam podmienky neziučitel‘nosti výkonu funkcie verejného
funkcionara s vykonom inych funkcii, zamestnani alebo činnosti podia či 5 ods I az 3 ustavneho
zákona, keďže
a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú neziučiteľné s funkciou verejného funkcionára poclľa

Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,
b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré möže vykbnávať len fyzická osoba za zákoňom
ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo
dozorneho organu pravnickej osoby ktora bola zriadena na vykon podnikatelskej činnosti okrem valného
zhromaždenia a členskej schódze.
pretože ešte neuplynulo 30 dni od vymenovania do verejnej funkcie
$ptňam

~‘ áno
protože už nevykonávam verejnů funkciu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte d‘aiší rovnaký list. Túto skutočnost‘ zohľadnite v číslovaní strán.
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lnlornó porodovó číslo vorojného
funkcion~ra (vyplní prislušný orgán)

3. vykunávairi ii I~dujút~ ~aIr~(rI~rIie V pr~ie~‘viioiri poir~r~ ~ ‚Ldotiwir, pi~coviioin v~.ľaIiu,
~Íio ~ v~ľ~hu [Čt. 7 od~ 1 pí~n [) Ú~(avnětlo zákona]
Zameštnávateľ
Nčzov

Obec Gerlachov

Sídlo: ulica
obec
čtát

H tavná

číslo

11 0/7

Gerlachov
i‘

SR

ČR

PSč

05942

iný
Sem dlhodobo uvornený na výkon
verejnej íunkcie podľa Zákonnika práce

4. vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [ČL 5 ods. 2 a ČL 7 ods. I písm. b) ústavného zákona]
Podnikateľský subjekt
Název
Sídlo: ulica

číslo

psč

obec
štát

SR

ČR

iný

Funkcia

V pripade, že nepostačuje rozsah tejto prulohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohVadnite v číslovaní stráa.
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E

l~lemé pu~aduvě čisk) veiejného
funkcionára ~vypIni priskišný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tl~to funkele tČL ~ ods. 3 a 4 a Čl. 7 odo. I písm. c) ústavného zákona]
s) v ~tétnc~rn orgěn~

h) v orgáne ůzemne~ s~rnu~piávy

c) v orgáne próvnickoj osoby
vyl ~V~‘j1k:oj oI~ktol~ků čtio~Ľ

d~ V ~~t.iái~ ~i práViik~k~j osoby

Štá(t~y o~yáii I ~poloČiio~ť I pi ávnlcká o~o[,a
Názov
tikilo; uIk.~i

číslu

obec

PSČ

štát

SR

ČR

iný
Dátum ujatia sa
výkonu funkcie

20

Funkčně alebo

mé požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [Č. 7 ods. I písm. d) ústavného zákona]
a) príjrny z výkonu funkolo vorojnóho funkc~onšra,
za ktorú podávam toto oznámenie

(zdanlt~fný príjem v €)

b) príjmy z výkonu mých funkcií, zamestnaní alebo
cinnosti v ktorych vykonavení som pokračoval
aj po ujati sa funkcte verejneho funkcionara

~zdaniteľný príjem v €)

7. V súlade s čJ. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prilohe kópiu podaného daňového
pnznania k dani z prijmov fyzickych osób alebo iny doklad vydavany na daňově učely
potvrdzujúci sumu prujmov~ ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V prípade~ že nepostačuje rozsah tejto prílohy, prlložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interně poradové číslo verejněho
funkeonára (vyplní prislušný orgán)

D) Majetkové pomery verejr‘ého funkcionára, manžola/manž&ky a neplnolotých detí, ktoré
s ním žijú V domácnosti [ČL 7 ods. I písm. e) ústavného zákonal
M~JeIkuvě iiomer‘.

veiiěliu fu~kckiiiáw

Titul pred
menom

manžela/manželky

noplnololóho dieťot‘o

Mano
Titulza
menom

‘
Pnezvisko

Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manželaímanželku atebo neplnoleté dieťa)
UIIC8

číslo

Psč

obec
štát

SR

ČR

iný

I. Vlastníctvo nehrwtel‘nej veci [ČL 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

Druh
~atastrálne
úžěniie

Vlastnicky podiel

Čisio LV

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte další rovnaký list. Tato skutočnosť zohl‘adnite v číslovaní strán.
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lnterné poradově čisto verejného
íunkcíonára (vyplní príslušný orgán)

.__.„..__~

Majetkové pernery:

verejného funkcionára

~-.~----~

ríižekrirwmžulky

neplnoletého dleťat‘a

2. V~a~tníctvo hntiteľn~j voci [čI. 7 ode. ~1 pícrn. b) ú~t~ivnóho zákonai
Druh
~bvéreriské ‚~riučku
motorového vozidla
~ Rok výroby motorového vozidla

Vlastnicky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnicky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok vyroby motoroveho vozidla

Vlastnicky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

-

Vlastnícky podiel

Druh
Továrenská značka
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

Vlastnicky podlel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prilohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interně poradovó čiclo verojněho
funkcíonéra (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery:

vereJného funkclonára

manžela!man~etky

neplnoletého d~eťaťa

3. Viastníctvo majotkového práva alebo inej majetkovej hodnoty (ČL 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákonal

4. Existencia záv~zku (čI. 7 ods~ 4 písm~ d) ústavného zákona]
Druh
Dátum
vzniku

Výška podlelu

Dnih

Dátum
vztjiku

Výška podielu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, piiložte ďalší rovnaký list. Túto skutočriost‘ zohľadnite v číslovaní str~n.
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lnt~rné pnradově č‘í~lo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

f~iotíwvá~omor~~

ver~ného funkclon~ra

manžela/manželky

neplnoletého dlet~t~

5. Iižívanio nohnuteľnej ‚reci vo vlastníctve incj fyzickcj osoby ak~Lo lne] právnlckej osbby
[čI. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]
Druh
Katastrálne
ůzem~e
Číslo LV
Rok zača~a
užívania

SpĎsob
uživania

6. Uživanie hriuteľnej ‚reci vo ‘rlastníctve inej fyzickej osoby abbo inej právnickej osoby
[ČL 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]

Druh
l~v~renskš zne~ke
motorového vozidla
Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo mé výhody [ČL 7 ods. I písm. f~ ústavného zákona]
Popis
Dátum piijatia

Popis
Dátuiri piijatia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký ‚ist. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán,
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B

tnt~rr~ por~dov~ čisto v~r@~ného
iunkcionára (vypini prisIu~ný orgán)

Pruiohy

Vyh1asujem~ že všetky údaje v tomto oznámeni sú pravdivé.
Dátum

Mioslo

30

Vlastnowčný podpis

04

2 0 20

Gertachov

Zaznamy pnslusneho organu

ľ~

~ ~1 2 0 P. ~

Datum pastovej

Datum pr~atia

Podpis a oo1taco~ pecialky pnslusreho organu

~

a

O k 2 0 Ů~ O

~

Verejnýfunkcionárpriložit kópiu daňovéhbpriznania
alebo potvrdenia o prijme (ČL 7ods. 2 ůstavného zákona)

I I 1~h1f~I~fIHflil ~1fI ~I~tim I Ih~II ~IIiI ~I

‘-

‘
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POT395v 9
POTVRDENJE

o «1 ~n~t Ynyh pi ijmoch f~ ;«J~ osob~ zo zawslej cmnosti a ďalšidi udapx‘h podl“t ~ 39 od~ ~ z ~Irnni Z~ 5~‘5/2003 L z
o dani z pr~jmov v znení iieskor~ĺch Pred~iq~‘~ (ďole.j I~n ‚~véI~on“) za zdaiiovacie obdobie
~ ud‘sj. ~‚i vyplit iju v ~ur‘kh ~ pie~no~ou fld eurocenty

LJiezvisko

OPRAVNE1~

Meno

Rodné

o‘k d~ň~v‘jk
—...-«~o«,;,a

[J

ocind rndnd

uvcdi~ Sa clz«—‘

Hroboň

Y~i

~~

(za priczviskom)
AdreSa Lrv3Jěhqj~~~y_~
Ulica ;
I Súpisnélorientačné číslo
Obec Geriachov
Stát Slov<nisko
7amen:~nec‘jedaňnvníkoni s obmrdzenou daáovou povinno.st‘ou podľa z,jkoai
a príslušnej zmluvy o zaniedzení dvojitého zdanenia (vyznačí sax)
______________

I

H
~
OJ a
(>ib
O Je
() Id

UD ~JE O 7DANJ ľ~i~N~ cii PRIj\~Q( H 4 ĎALŠIE UD ‘jr
Úhrn vyplatených zdaniteľných prÍjmov zo závisle.j činnosti (~ 5 zákona), okrem príjmov, 28 545 ~
z kiorých sa daň vyberá zrážkou podľa ~ 43 zákona
(hrn~jj~~lov piynúcich na základe dohůd o prúcach vykonávaných mimo pracovného pomeru
0.00
uhinpnjmo‘ plynucich za zdiojov V z thianiu pnitoi‘ch si_po~wpujepodi~i ~ 45 z ikon‘t
000
Z
zdaniteľné príjmy poskytnuté formou produkiov vlastnej výroby
0.00
tuho zdanitei‘né príjmy vyplatené v Jáni pri príležitosti obdohia letných dovoleniek2)
000

J

() Je
t)2
02a
02b
02c
03
04

zdaniteľné príjmy vvplatené v decembri pri príležítosli vianočných sviatkov3~

0.00

Poisíné a príspe“ky cclkom (r. 02a + r. 02b ÷ r. 02c)
z toho
na sociál ne poistenie (zabezpcčenie)
úhrn
I na zdravotné poistenic
poisného ~~sociálne, zdravotné ~
Čiastkuvý základ dane (r. 01
r. 02)
Úhrn prcddavkov na daň zrazených podľa ~ 35 zákona (b~ii.i~pia daňového bonusu)

~

--

[j~_
~ 06
07
0$
09
H)
[J.
12

13

3 748.66
2604.92
1 141.74
0.00

24798A3
3 963.54

Úhrn pri~jmov osIohod~ných od ciane podľa ~‘5 ods. 7~písm. k) ~ákona (max. 200 C)
Úhrn príjmov oslobodených od dane podl‘a ~ 5 ods. 7 písm. I) zákona (max. 2 000 C)
0.00
Suma peňažného plnenia osiobodená od dane podľa ~ 5 ods. 7 písm. n) zákona (max. 500 C)
0.00
Sumu peňužného pinenia oalobodeu~ ad dane podľa ~ .5 ods. 7 písm. a) zákona (max. 500 €~
0.00
Úhrn piíspevkov na rekrcáciu oslobodených od dane podľa ~ 5 ods. 7 písm. b) zákona (max. 275 C)
0.00
Suma nezdanitci‘nej časti základu dane na daáovnfka poclľa ~ JI ods. 2 písm. a) zákona
3 937.32
Suma zamestnáva[cJ‘om zrazených príspevkov nu dopinkové d6chodko~p9renie
360.00
Zúčované a vyp~~tené za mesiace (uvedic sa číselné označenic mesiacov)
1.12
Prienterný mesačný zárobok (funkčný plat) zamestnanca potrebný na áčely oslobodenia sumy uvedenej
n i r 07
000
€ ~t na učcly oslobodenid sumy uvedenej nat 08
0 00
€
Doba trvania zamestnanja k 30. a~rílu~
mesiacov, k 31. októbru:
mesiacov.

Údaj“ O

1)riZnaItOm

a vypiatenorn daňovorn bonuse podPa * 33 zákona
Sunia

‚4-..

I

I

sPo~

~ obchodné meno alebo názov, ak sde a právnlcko osobu; bič:
Adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzická osobu; sídlo, ak ideo právnická osobu;~,
Hlav n~ 1 10/7, Q5~42 Gerlachov
\/ Gertachove
Vypracoval:F~!X
I)
2)

/—~Z~

Díía:.:~2?.0
Telefónne číslo:

7~~2~Q3

T~‘,

(~( ‘~ĺ~
Podpis OZI

~
ok pečiaiky zamestnávateľa

Vyzss;sčf sa t~‘aaom. ~k zasssss~ss5vaLsf ‘ystavujss opravn~ potvrd~nk podra 5 40 ods. 2 z5kossa.
((“os 4 psssss i) Zd) ons‘iis-‘ pr~‘co ‘. znsm ziLons c 63/20)‘) Z Z ~ 20 ods I pfssn O z«I‘ona c 55)12003 Z Z o odmessovssss nssd.torych zaissasisniscos
prs vy one p ses. so‘. rcjnorn ziuJ n~c s o zsssesss. es doplnusí nseI~ (or) & zs~ 000v‘. zsscns zsO‘ons c 63/20 Ib Z a ) 1 2 ods I p sns ~) z-si o sa c 55/20 7 Z a
C) ‚)( osej c)u2bs. o zsss~nc s doplnc~ss nss.ktor)cls ~0‘ono‘ ‚. Z5e55L —~ on s. 63/201 is Z z
II Is ods 4 picni is) Z~l,on si).‘ si ses. v ~~~‚ss zdkon, c 63120) is Z z b 20 ods I piso‘ p) zskona c 553/20031 z rio,‘ zá)..00ss ~ 631201)‘? z

