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I.  Návrh uznesenia: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných 

plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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II. Dôvodová správa 

 

A. Všeobecná časť 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti (ďalej len „VZN“) Bratislava-

Petržalka o vylepovaní volebných plagátov je predkladaný z dôvodu zrušenia doterajších 

volebných zákonov a prijatia zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva (ďalej len „volebný zákon“) a zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani.

 Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2004  

z 24 2.2004 bol schválený priestor na vylepovanie volebných plagátov na Námestí hraničiarov 

Doplnkom VZN č. 4/2006 bol tento priestor rozšírený o ďalšie 3 lokality (na Nobelovom 

nám., na Jantárovej ceste pri trhovisku Braník a pri trhovisku na Mlynarovičovej ul.), na 

ktorých boli osadené ďalšie betónové skruže. 

 Prax však ukázala, že o výlepovú plochu vyhradenú mestskou časťou nie je zo strany 

politických strán a nezávislých kandidátov záujem, väčšinou využívajú na politickú reklamu 

veľkoplošné nosiče. Mestská časť nemá na údržbu týchto skruží  mimo volebného obdobia 

vyhradené finančné prostriedky, a preto pristúpila k tomu, že skruže boli prevedené do 

majetku Kultúrnych zariadení Petržalky, kde môžu byť využité na celoročnú propagáciu akcií 

KZP s dostatočnou údržbou. 

 Častým premiestňovaním skruží dochádzalo k ich poškodeniu, krádežiam ozdobného 

krytu. Z dôvodu revitalizácie Námestia hraničiarov v roku 2014 boli tri skruže premiestnené 

do priestoru pred sídlo KZP na Rovniankovej ul. 3. Túto plochu plánuje mestská časť 

v budúcnosti využívať.  

 

A. Osobitná časť  

 

K § 1 

Predmet nariadenia je stanovený § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani, ktorý je 

platný od 1.7.2015: 

„Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, 

všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí 

zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.“ 

 

K § 2 

Ako miesto pre vylepovanie volebných plagátov je určený priestor iba pred Domom kultúry 

Zrkadlový háj na Rovniankovej č. 3. Na iných priestranstvách a objektoch vo vlastníctve 

alebo správe mestskej časti je vylepovanie volebných plagátov zakázané. 

 

K § 3 

Zásada rovnosti výlepovej plochy určená zákonom bude dodržaná rovnomerným rozdelením 

priestoru. Určuje sa spôsob pridelenia čísla na výlepovej ploche. Pre voľby do Národnej rady 

SR a do Európskeho parlamentu je číslo kandidáta pridelené podľa § 53, resp. 83 zák.  

č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva. V prípade volieb do orgánov 

samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí, kde okrem politických strán 

kandidujú aj nezávislí kandidáti, je číslo na výlepovej ploche pridelené losovaním za účasti 

zástupcov politických strán a nezávislých kandidátov. 
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K § 4 

Porušenie tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa § 46 zákona č. 372/1990 o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa  § 28 ods. 2 písm. b/ zák. SNR č. 377/1990 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. 

 

K § 5 

Navrhujeme zrušiť doterajšie VZN č. 1/2004 z 24. februára 2004 v znení VZN č. 2/2006 z 28. 

marca 2006. 

 

K § 6 

Stanovuje účinnosť tohto nariadenia. 

 

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 9. 11. 2015, bol daný na 

pripomienkové konanie oddeleniam MÚ, komisiám miestneho zastupiteľstva, verejnosti - bol 

zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti a na webovej stránke mestskej časti. 

 

 

 

III. Doložky 

 

1. Finančná doložka 

Schválenie predloženého návrhu uznesenia nebude mať finančný dopad na obyvateľov 

Petržalky. 

 

2. Ekonomická doložka 

Schválenie predloženého materiálu nemá dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

3. Environmentálna doložka 

Schválenie predloženého materiálu nebude mať dopady na životné prostredie. 

 

4. Doložka zlučiteľnosti 

Uvedený návrh je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky: 

- zákonom 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  

- zákonom č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani 
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IV. Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. ....... z ................ 

o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 2 a § 11  

ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa § 16 zákona NR SR  

č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Predmet nariadenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") určuje miesta vylepovania 

volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej 

len "mestská časť") vo volebnej kampani podľa osobitného predpisu 
1/

. 

 

§ 2 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

 

1. Kandidujúce politické strany, politické hnutia (ďalej len "politická strana") alebo ich 

koalície a nezávislí kandidáti môžu počas volebnej kampane
1/

 vylepovať volebné plagáty 

na vymedzené miesto pred Domom kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ul. č. 3. 

2. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných miestach vo vlastníctve alebo správe  

mestskej časti je neprípustné. 

 

3. Neprípustné je vylepovať volebné plagáty aj na brány domov a steny budov, ktoré sú 

majetkom alebo v správe mestskej časti, a to aj v tom prípade, ak sú na nich umiestnené 

tabule alebo skrinky určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov. 

 

§ 3 

Zabezpečenie zásady rovnosti 

 

1. Mestská časť označí miesta na vylepovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane 

verejne známym počet vo voľbách zaregistrovaných politických strán a ich koalícií 

a nezávislých kandidátov. 

 

 

 
_____________________________________ 

1/ 
§ 16 zák. NR SR č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 
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2. Politická strana alebo koalícia politických strán a nezávislí kandidáti strán môžu vylepiť 

volebné plagáty len na miesta, ktoré na vymedzených miestach mestská časť označí práve 

pre túto politickú stranu, koalíciu politických strán alebo nezávislých kandidátov. 

 

3. Číslo na výlepovej ploche je politickej strane pridelené podľa § 53 zák. č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva (pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky) alebo § 83 zák. č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva (pre 

voľby do Európskeho parlamentu); v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov 

a volieb do orgánov samosprávy obcí, kde okrem politických strán kandidujú aj nezávislí 

kandidáti, losovaním za účasti zástupcov politických strán a nezávislých kandidátov. 

 

4. Ak politická strana alebo koalícia politických strán alebo nezávislí kandidáti nevyužijú 

miesto na vylepenie volebných plagátov, také miesto zostane voľné a mestská časť ho 

nemôže určiť na vylepovanie volebných plagátov inej politickej strane alebo koalícii 

politických strán alebo nezávislému kandidátovi. 

 

§ 4 

Sankcia 

 

Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného 

predpisu 
2/

. 

 

§ 5 

Zrušovacie ustanovenia 

 

 Zrušuje sa: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1 z 24. februára 

2004 o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4 z 28. marca 

2006, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 1 z 24. februára 2004 o vylepovaní volebných plagátov na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

§ 6 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa ...... . 

 

 

 

Vladimír Bajan 

starosta 

 

 

 

 

________________________ 
2/

  § 46 zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 § 28 ods. 2 písm. b/ zák. SNR č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov  
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V. Stanoviská komisií 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konanej dňa 11.11.2015 

 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Vladimír Dolinay, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová,   

                  Gabriela Janíková, Roman Masár 

                   

Ospravedlnená: Lucia Miklášová (Štrauchová) 

Neospravedlnená: Miroslava Makovníková Mosná  

 

K bodu 3 /Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Petržalka 

 

Bod uviedol:  Denisa Paulenová  - odd. organizačných vecí 

Diskusia:  po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie. 

 

hlasovanie: 

prítomní :      6 

za: (6)            Oľga Adamčiaková,  Gabriela Janíková, Roman Masár, Vladimír Dolinay,  

                      Daniela Palúchová, Anna Dyttertová 

zdržal sa :      0  

proti:              0   

 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území 

MČ Bratislava-Petržalka 

                          

Záver: uznesenie bolo schválené 
 

Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková 

                          tajomníčka komisie 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku  

konanej dňa 12.11.2015 

 

Prítomní: E. Pätoprstá, A. Hájková, M. Malaga, Ľ. Homola, M. Baranovič, Ľ. Farkašovská  

Ospravedlnení: Ľ. Škorvaneková, K. Věntusová, D. Lengyelová  

Neospravedlnený:  - 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Petržalka o vylepovaní 

volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Materiál uviedla: PhDr. Denisa Paulenová 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 
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Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:  E. Pätoprstá, A. Hájková, M. Malaga, Ľ. Homola, M. Baranovič, Ľ. 

Farkašovská 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová 

 

Výpis z uznesení školskej komisie z 18.11.2015 

 

Hlasovanie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných 

plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

Prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, 

PhD.,  

Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 

Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  

Neospravedlnený: Peter Orság, 
 

Uznesenie č. 5/7/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7  
Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  

Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 

Proti: 0                          Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

Za správnosť:         

Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie  

 

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie športu konanej dňa 18.11.2015 

 

Prítomní: M. Vičan, J. Korbel, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, P. Beňa, Ľ. 

Škorvaneková,  

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnený: P. Hochschorner 

 

K bodu: Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
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Materiál uviedla D. Paulenová, vedúca oddelenia organizačných vecí Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. Členovia komisie konštatovali, že politické subjekty 

využívajú viac iné formy propagácie. Bez pripomienok. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka o  vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

Za:  M. Vičan, J. Korbel, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, P. Beňa, Ľ. 

Škorvaneková, 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: R. Schnürmacher 

                       tajomník komisie 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konanej dňa 16. 11. 2015 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal 

Radosa, Ing. Pavel Šesták, Miroslav Lažo, Mgr. Vladimír Gallo, PhD – odišiel 

počas rokovania  

Ospravedlnení: Milan Molnár,  Branislav Krištof 

Neospravedlnený: Ing. Ján Hrčka   

 

Názov materiálu: 

Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

     Materiál uviedla PhDr. Paulenová, vedúca OOV. Informovala členov komisie 

o predloženom návrhu, ktorý súvisí so zmenou zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volieb a zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani. Po krátkej diskusii prijala 

komisie nasledovné  stanovisko: 

 

Uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál, tak ako bol predložený. 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   4   

Proti:        0 

Zdržal sa:   2   

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: A. Broszová      

tajomníčka komisie 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 18.11.2015 

 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš,  

Neprítomní: Gallo, Fiala 

 

K bodu: Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie:  
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Lukáček 

                        tajomník komisie                                                                                                      

 

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže konanej dňa 18.11. 2015 

 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela 

Palúchová, Milan Vetrák, Maroš Buberník, Jarmila Gonzales Lemus 

Ospravedlnení: Martin Jóna, Alexandra Petrisková 

K bodu: Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-

Petržalka 

 

Materiál uviedla D. Paulenová z oddelenia organizačných vecí miestneho úradu. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za:   6  

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Alena Greksa 

                       tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie investičných činností  

 konanej dňa 18.11.2015 

 

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Eduard 

Demel, Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová, JUDr. Milan  Vetrák, PhD 

Ospravedlnený: Mgr. Ivan Uhlár  

Neospravedlnený:  - 

K bodu: Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov  
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Materiál predstavila vedúca  oddelenia organizačných vecí p.  Denisa Paulenová. 

 

Uznesenie k bodu 2 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka s c h v á l i ť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných 

plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 6 

Za: -  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Ing. Jozef Vydra, Mgr.Viera Bieliková, Ing. Eduard 

Demel,  Jana Hrehorová, Bc. Michal Demský,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Mgr. Jana Jecková 

                       tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 19.11.2015 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
M. Jóna – predseda, A. Hájková, I. Antošová, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, J. Vydra, 

  

Neprítomní poslanci členovia komisie: 
T. Mikuš, E. Pätoprstá 

Prítomní neposlanci členovia komisie:  

B. Sepši 

Neprítomní neposlanci členovia komisie: 

T. Schlosser 

 

Predkladaný materiál predstavila členom komisie vedúca OOV D. Paulenová.                                                                      

K bodu:  Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka.    

                           

Uznesenie:                                                                                                                             
Komisia odporúča MZ schváliť návrh VZN. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní: 6                                                                                                                                       

za: 6                                                                                                                                                   

proti: 0                                                                                

zdržal sa: 0                                                                                                                       

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Za správnosť: Ing. arch.Kordošová  

  tajomníčka komisie  

 

    



VI. Vyhodnotenie 

pripomienkového konania k návrhu VZN  

o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Do pripomienkového konania oslovení: 

- vedúci oddelení miestneho úradu, právny referát (14) 

- verejnosť prostredníctvom úradnej tabule a webovej stránky mestskej časti 

- komisie MZ – stanoviská pripojené (9) 

 

Počet pripomienok celkom: 3 

Z toho počet zásadných pripomienok: 0 

 

P.č. oddelenie, komisia Pripomienka Obsah pripomienky Zdôvodnenie: 
A - akceptovaná 

N - neakceptovaná 
1. miestny kontrolór Krycí list 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

 

 

§ 3 Zrušovacie 

ustanovenie 

Nesúlad s čl. 2 ods. 4 internej smernice o prijímaní VZN, 

podľa ktorého predkladá VZN starosta 
 

Nesúlad s čl. 15 ods. 1 Legislatívno-technických 

pokynov, ktoré tvoria prílohovú časť internej smernice, 

podľa ktorého sa delí dôvodová časť na všeobecnú 

a osobitnú časť 
 

čl. XIII Smernice o postupe pri prijímaní VZN 

 ods. 2 Legislatívno-technických pokynov sa zrušovacie 

ustanovenie začína slovami: „Zrušuje sa....“ 

A 

 

A 

 

 

 

A 

 

  2. Oddelenie školstva a športu Bez pripomienok   
  3. Kancelária starostu Bez pripomienok   
  4. Oddelenie životného prostredia Bez pripomienok   
  5. Oddelenie sociálnych vecí Bez pripomienok   
  6. Oddelenie územného konania a 

stavebného poriadku 

Bez pripomienok   

 7. Oddelenie územného rozvoja a 

dopravy 

Bez pripomienok   

 8. Oddelenie nakladania 

s majetkom 

Bez pripomienok   

 9.  Bytové oddelenie Bez pripomienok   
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10. Finančné oddelenie Bez pripomienok   
11. Odd. projektového riadenia Bez pripomienok   
12.  Odd. kultúry Bez pripomienok   
13.  Odd. komunikácie s verejnosťou Bez pripomienok   
14. Právny referát Bez pripomienok   

 

 

 


