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Milí spoluobčania,
aj v roku 2019 sa organizovala v našej obci tradičná zbierka,
ktorá sa koná jedinýkrát v roku. Zbierka, ktorou vyjadríme
spolupatričnosť onkologickým pacientom - Deň narcisov.
Veľké ďakujem patrí deťom, pani učiteľke a pani
riaditeľke z materskej školy a samozrejme Vám občanom.
11.apríla 2019 vyrazili deti spoločne so svojim doprovodom
do ulíc v našej obci a vyzbierali 101,92 €.
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Milí spoluobčania,
jar je v plnom prúde .... príroda ožíva a my sme začali v obci čistiť
verejné priestranstvá. Obec od 01. apríla zamestnala zamestnanca,
ktorý sa plnou silou snaží čistiť, hrabať, zametať naše trávniky
a verejné plochy. Situácia nebola dobrá, nakoľko sa nahrabalo 170
vriec lístia, ihličia a odpadu od koľajníc na hornom konci, po súpisné
číslo 66. Čiže, len jedna časť v dedine. Obec tento odpad vyviezla do
zberného dvora na Šípok, kde ihličie bolo dané do štiepky a lístie do
kompostovísk. Zamestnanec v práci pokračoval čistením priestranstva
od s. č. 66 smerom k cintorínu. Hotový prales a nepokosená časť je
takmer v poriadku. Teší ma však situácia, keď si občania čistia
a hrabú zeleň aj pred plotom... t. j. verejné priestranstvo. Ďakujem za
ich veľkú pomoc. Zamestnanec vyzbieral aj kamene, ktoré zostali
v trávnikoch vo väčšej časti po budovaní kanalizácie ČOV Sever. Zlú
situáciu v potokoch riešim s Povodím Váhu – verím, že nájdeme
spoločné riešenie.
Iste ste si všimli, že pri vstupe do obce pri železničnom priecestí
pribudla informačná tabuľa. Bola získaná cez projekt Miestnej akčnej
skupiny Stredné Ponitrie – z projektu ochrana kultúrneho dedičstva.
K obecnému úradu na informačnú tabuľu pribudne text a fotografie
po ich spracovaní. Text bol čerpaný z publikácie o obci, ktorá bola
vydaná v r. 2001. Myslím, že takéto oznamy v obci sú prínosom pre
ľudí, ktorí obcou prechádzajú.
Bc. Mária Gendiarová
starostka obce
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VYHODNOTENIE AKTIVÍT V NAŠEJ OBCI
MAREC MESIAC KNIHY – podujatie Deti a seniori v knižnici
pokračovalo aj v dňoch 22. 03. 2019, 29. 03. 2019 od 15,00 –17,00 h
Podujatia sa v týchto dňoch zúčastnilo menej detí predškolského veku,
nakoľko ich postihli ovčie kiahne. Väčšie deti sa podujatia
nezúčastňovali, čo je na škodu, nakoľko čítanie :
1. Znižuje stres
6. Rozširuje vám obzory
2. Zlepšuje analytické schopnosti
7. Posilňuje sebavedomie
3. Znižuje krvný tlak
8. Zlepšuje písomný prejav
4. Zlepšuje pamäť
9. Prináša lacnú zábavu
5. Zabraňuje vzniku Alzheimerovej choroby
Členský príspevok v MĽK obec nevyberá a otváracie hodiny sú
v piatok od 15 – 17 h. Veríme, že počet návštevníkov bude stúpať.
Knižničný fond sa každoročne zväčšuje, či už zakúpením nových kníh
alebo darovaním od spoluobčanov. Počet kníh k zapožičaniu -3296 ks.
PRE MYSEĽ JE ČÍTANIE TÝM, ČÍM CVIČENIE PRE TELO
Ďakujeme za spoluprácu MO JDS Pažiť
POZVÁNKY
SADENIE MÁJA
Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred
svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj
symbolizoval víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala
májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje
stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách však slúžili ako
istý prejav úcty. Od tejto myšlienky sa májová tradícia prirodzene
vyvinula do podoby, v akej ju poznáme aj dnes. Máj je niekoľko
metrov vysoký strom, väčšinou smrek alebo breza, ktorý sa zvykne
dozdobovať rôznymi stužkami či mašľami. V predvečer prvého mája
chlapci stavajú svojim vyvoleným dievčatám pod okná máje, ktoré
symbolizujú ich vážny záujem. Strom samozrejme musí aj pekne
vyzerať, krivý alebo rozkošatený by bol rovnako hanbou pre dievča
ako aj pre chlapca. Táto tradícia je zvyčajne sprevádzaná aj spevom
a tancom, chlapci dievčatá poriadne vytancujú a dievčatá im za to
nalejú niečo dobré na posilnenie. Tradíciu sadenia mája zachováme.
Dňa 30. 04. 2019 o 18,30 h pred obecným úradom postavíme máj pre
naše dievky.
HESLO PAŽITE
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DEŇ MATIEK
Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla
v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za
práva matiek. Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr. V roku 1914
vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu
oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú
májovú nedeľu. Aj naša obec pred rokmi nadviazala na túto milú
tradíciu. Dňa 12. 05. 2019 o 14,00 h pozývame do Sály kultúrneho
domu Pažiť mamičky, staré mamy a babičky. Svojim programom nás
potešia deti z Materskej školy Pažiť a Základnej školy Veľké Uherce.

DIVADELNÉ PRESTAVENIE
Daniel Hevier – Gabo Dušík POVOLANIE PÁPEŽ
Slovenský muzikál, ktorým nám chcú v DAB v Nitre priblížiť život
a dielo, posôbenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz Svätého
Jána Pavla II. Ján Pavol II. predstavoval a vždy bude predstavovať
symbol lásky a viery, mieru a súcitu. Bol to muž, ktorý bol morálnou
autoritou sveta celých 26 rokov. Stal sa jedinou morálnou istotou
v časoch vojen a ťažkostí.
Do obce sme objednali vstupenky na predstavenie, ktoré sa uskutoční
v piatok 31. 05. 2019. Začiatok predstavenia 18,30 h. Cena
vstupenky: 25,00 €. Cesta do Nitry je plánovaná spoločne autobusom.
Kto má záujem, nech si do 07. 05. 2019 zakúpi vstupenky
na Obecnom úrade Pažiť. Po tomto termíne vstupenky ponúkneme aj
iným záujemcom mimo obce.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
V dňoch 29. apríla až 03. mája 2019 sa uskutoční zápis detí
do Materskej školy Pažiť. V čase od 8,00 hod. do 14,00 h si rodičia
spolu s dieťaťom môžu vyzdvihnúť prihlášku, kde im budú
poskytnuté bližšie informácie.
HESLO PAŽITE
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ODPADY V NAŠEJ OBCI
Spoločnosť Natur-pack prisľúbila k bytovému domu odpadové koše
na zložky kovy, papier, ktoré t. č. nie sú k dispozícii.

ZEMETANIE
Nakoľko nás pracovníci správy ciest v zimnom období zasypali
posypovým materiálom, keďže nemohli odhŕňať sneh (z dôvodu zle
osadených poklopov pri realizácii kanalizácie ČOV Sever) som ich
oslovila o čistenie v našej obci. Cestmajsterstvo Partizánske mi
odporučilo požiadavku zaslať vedúcemu dopravy TSK. Ten ma
odporučil na ďalšieho pána, povereného riadením správy ciest TSK.
Odpoveď: čistenie komunikácii po zimnej údržbe realizuje
cestmajsterstvo Partizánske postupne na všetkých úsekoch.
Zo strany obce:
Odporúčanie : TRPEZLIVOSŤ
Určite neodporúčam: DÁVAŤ POZAMETANÝ POSYPOVÝ
MATERIÁL DO SMETNÝCH NÁDOB. ZVÝŠI SA TÝM
HMOTNOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU A TÝM AJ CENA ZA
VÝVOZ ODPADU.
V tabuľke z minulého čísla bol zle prepočítaný
na 1 obyvateľa – Malo to byť takto:

Netriedený
odpad spolu
Netriedený
odpad na 1 oby
Triedený odpad
spolu
Triedený odpad
na 1 obyvateľa
HESLO PAŽITE
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triedený

odpad

2015 v t
100,25

2016 v t
108,59

2017 v t
108,82

2018 v t
123,60

0,218

0,234

0,233

0,254

8,42

9,84

10,71

12,49

0,014

0,021

0,023

0,026
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NIČENIE ZELENE A OSTATNÉHO MAJETKU OBCE
Je smutné, že musím napísať do našich novín o situáciách , ktoré
vznikli v obci.
1. Na borovici, ktorá rastie pri potoku je odspodu porušený kmeň.
Spočiatku som nevedela, či od zveri alebo od človeka. Po troch
týždňoch som spozorovala, že to musel nejaký človek sekerou
poobsekávať celý kmeň po obvode. Získala som informáciu, že to
niekto spravil s jasným úmyslom poškodiť borovicu tak, aby sama
vyhynula, pretože ju nesmie vyrúbať, keď na to nie je povolenie, a je
na obecnom pozemku, pretože by to bol trestný čin. Je to
neskutočné, že v dnešnej dobe niekto môže len tak ničiť strom takej
obrovskej spoločenskej hodnoty, a ktorý mu ani nepatrí. Neviem, či
sa strom ešte podarí a akým spôsobom zachrániť, ale zjavne
dotyčný je vytrvalý a bude v tom pokračovať, keďže strom bojoval
o svoj život a napriek prvému poškodeniu odolával zlobe človeka.
A ten dotyčný ho poškodil aj druhý raz a ešte viac. Musím
skonštatovať, že ma to veľmi boli. Som taká šťastná, že Pažiť je
krásna, zelená…že nemusíme pozerať okolo seba len na asfalt
a betón. Keď sme tie borovice pred 27 rokmi sadili, mali sme
strach pred každými Vianocami, že sa niekto bude snažiť si nejednu
privlastniť…. Stalo sa tak asi v dvoch-troch prípadoch. Borovice
vyrástli, skrášľujú nám naše okolie. Ale teraz…. Čo k tomu
povedať? Priestupok bol nahlásený na polícii. Polícia koná podľa
zákona a podniká ďalšie kroky. My sa ho snažíme zachrániť.
Zakúpili sme štepársky vosk a postupujeme podľa rád záhradníka,
strom ošetrujeme. Budeme ho aj polievať, poprípade by mu mohli
takto pomôcť ľudia zo susedstva. Verím, že sa podarí strom
zachrániť. A hlavne si milí spoluočania uvedomte, že na verejných
priestranstvách sa nič nevysádza a nevypiluje bez vedomia obce.
2. Zničená brána pri materskej škole.
3. Zničená lavička v areáli materskej školy.
4. Krádež dopravných značiek … Prosím Vás, neničte obecný
majetok…. opravy nás stoja peniaze, čas ľudí, ktorí sú našťastie
ochotní to opraviť.
Podľa paragrafu § 125 Trestného zákona je hranicou medzi
priestupkom a trestným činom suma 266 EUR. Škoda vyššia ako 266
€ je už trestný čin, kým škoda nižšia je len priestupok.
HESLO PAŽITE
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ČERPANIE ROZPOČTU K 31. 12. 2018
Príjmy
upravený rozpočet
skutočnosť
Výnos dane
149 425,00
155 508,73
Daň z pozemkov
3 685,00
3 561,04
Daň zo stavieb
3 680,00
3 686,75
Daň za psa
296,00
294,00
Daň za komunálne odpady
6 600,00
6 627,30
Za prenajaté pozemky
319,36
251,00
Za prenajaté budovy
10.000,00
12 572,05
Ostatné administratívne poplatky 1 800,00
1 948,00
Poplatky za predaj služieb
2 900,00
2 996,38
Školné
834,00
834,00
Poplatky za stravné
1 100,00
1 182,03
Za znečisťovanie ovzdušia
38,50
38,50
Vratky
624,00
624,03
Refundácie
945,21
1 040,09
Bežné transfery
6 436,60
6 436,60
Bežné trensfery-prenesený výkon
736,58
736,58
Bežné príjmy spolu
189 420,25
198 337,08
Príjem z predaja pozemkov
67 140,00
67.140,31
Kapitálové transfery
326 690,00
326 690,00
Kapitálové príjmy spolu
393 830,00
393 830,31
Úver
480 580,00
480 580,00
Finančné operácie spolu
480 580,00
480,580,00
Príjmy spolu
1 063 830,25
1 072 747,39
Výdaje
Mzdy
62 271,65
63 419,93
Odmeny
4 452,50
3 902,50
Dohody o vykonaní práce
900,00
1 099,50
Odmeny poslanci
2 224,46
1 584,42
Odchodné MŠ
1 800,00
1 800,00
Poistné do fondov z miezd
22 562,49
23 019,88
Cestovné
1 018,14
830,12
Energie
13 208,86
14 138,73
Vodné
570,00
525,32
Poštovné, telekomunikačné
1 325,43
1 137,18
Interierové vybavenie
1 170,00
1 166,96
HESLO PAŽITE
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Výdaje
upravený rozpočet
skutočnosť
Všeobecný a špeciálny mat.
4 759,86
4 838,97
Reprezentačné
200,00
117,58
Knihy, časopisy,noviny
257,00
337,22
Licencie, servis VT
1 374,00
1 063,11
Údržba objektov a ich častí
12 196,86
11 883,96
Nájomné
850,20
850,20
Propagácia, reklama, inzercia
1 680,00
1 476,30
Všeobecné, špeciálne služby a poplatky 17 188,30
17 489,52
Stravovanie
6 229,60
5 811,32
Poistné
200,00
534,55
Prídel do sociálneho fondu
550,00
607,60
Vrátenie z minulých rokov
15 018,31
15 018,31
Refundácie
791,53
791,53
Transfery TJ, JDS
1 500,00
1 500,00
Transfery CVČ, členské
1 772,00
1 890,50
Nemocenské
200,00
69,70
Splátka úrokov
1 584,27
1 584,27
Bežné výdavky spolu
180 855,46
178 489,18
Nákup pozemkov
1 619,00
1 619,00
Nákup bytového domu
821 560,08
821 560,08
Projektová dokumentácia
445,00
1 525,00
Nové stavby
56 074,00
61 504,18
Kapitálové výdavky spolu
879 698,08
886 208,26
Splátka istiny
3 276,45
3 276,45
Výdavkové finančné operácie
3 276,45
3 276,45
Výdavky spolu
1 063 829,99 1 067 973,89
Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2018
56 592,64 €
Z toho účelovo viazané - rezervný fond 37 429,48 €, sociálny fond
133,68 €, finančná zábezpeka od nájomcov 13 776,00 €, fond opráv
1 670,00 €, účet k byt. domu 3 439,17 € (časť zábezpeky voči ŠFRB).
Zostatok úveru k 31. 12. 2018 477 303.55 €.
Neuhradené faktúry z r. 2018 vo výške 4 237.60 €
Uhrázdané v 01/2019, týkajúce sa r. 2018
Mzdy, odvody, odstupné vo výške 10 799,50 €. Faktúry 3.849,96 €

OZNAM: VYBERÁME DANE A POPLATKY NA ROK 2019
HESLO PAŽITE
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DOPRAVNÉ ZNAČENIE V OBCI
CHÝBAJÚCE ZNAČKY - DAJ PREDNOSŤ JAZDE, ZÁKAZ
VJAZDU VŠETKÝCH VOZIDIEL, objednané – výdavok z rozpočtu
obce 100,00 €.
ZLE OSADENÁ ZNAČKA - opravené osadenie vykonané zatiaľ len
provizórne. Pri osádzaní zakúpených značiek bude vykonané
zabetónovanie do zeme.
Náš názor: citujem poslanca OZ: „Nie je predsa možné, aby si niekto
dovolil svojvoľne odstrániť dopravnú značku!“ Verím, že v obci
si občania uvedomia, že konať takýmto spôsobom nie je správne.
Prosíme o pochopenie, že všetko má svoj zmysel. Dopravný Pasport
sa dal vyhotoviť pre bezpečnosť v cestnej premávke pre našich
občanov, v cene 450,00 €. Zakúpenie a osadenie dopravných značiek
stálo obec 1 931,79 €. Veríme, že situácia sa nebude opakovať
a značky budú po osadení na svojom mieste navždy.
KONTAJNERY NA KOMUNÁLNY ODPAD,
momentálne sa opravujú. Z dôvodu, že obecné kontajnery boli vo
veľmi zlom stave a hrozilo vypadnutie zhrdzaveného dna sme ich dali
opraviť. Po oprave, ktorá má trvať 3 týždne budú vyložené na mieste –
vedľa bytového domu, smerom k obecnému úradu. Počítame, že 7.
mája budú k dispozícii... tak štátny sviatok 8. mája môžete využiť na
vyhodenie Vášho odpadu, ktorý nemôžete vytriediť a inak zúžitkovať.
Máme dva kontajnery – na stavebný odpad a na ostatný odpad.
Veríme, že budete rešpektovať pravidlá a v kontajneri určenom na
stavebný odpad sa budú nachádzať len zložky, ktoré tam patria.
V OBCI SA USKUTOČNÍ VÝVOZ ELEKTROODPADU
Oznamujeme Vám, že budeme vykonávať zber elektroodpadu v našej
obci zo zberného miesta pred obecným úradom. Elektroodpad sa
bude zvážať po trase Oslany – Radobica – Horná Ves - Pažiť a to
dňa 29.4. 2019 od 7,30 hod. Medzi elektroodpad patria žiarovky
a žiarivky, chladničky a mrazničky, TV a PC, ostatný a drobný
elektroodpad (práčky, sporáky, umývačky, vysávače, kulmy, mobily,
mixéri, tlačiarne, fény pod.
Prosíme, aby ste tento odpad nosili v deň zberu ako obvykle – pred
obecný úrad. V prípade, kto nemôže, nech sa nahlási na obecnom
úrade a umožníme to aj v sobotu, aby sme to uzamkli do požiarnej
zbrojnice.
HESLO PAŽITE
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CHODNÍK OD S. Č. 82 - 91
Je v riešení, aby sa to urobilo kvalitne a hlavne aby to slúžilo
dlhodobo …. Všetci vieme, že odvodnenie cesty bolo vykonané pred
15-timi rokmi spôsobom - prechod cez záhrady r. Duchovičovej a r.
Slukovej. Nebolo to vhodné riešenie, nakoľko rúry sú opätovne
upchaté a voda nemá kam odtekať. Možno slama a nečistoty z cesty
upchali rúry, nakoľko nebolo správne vykonané zachytávanie
nečistôt… Možno stav nastal z úplne iného dôvodu.
Zistenia: Riešenie odvodu vody povrchovo v žľaboch sa zatiaľ nedá
viesť. Je to zatiaľ len hrubý odhad. Musime mať presný
výškopis. Rieši sa to. Pokiaľ by to vyšlo viesť povrchovo v žľaboch,
spravíme to tak, bolo by to lacnejšie. Pokiaľ nie, tak v zemi. Druhá,
ľavá strana cesty by sa do nej napájala. Na pravej strane nám nebudú
zavadzať žiadne inžinierske siete. Križovať budeme vodu, ktorá je
hlboko a plyn, ktorý je taktiež hlboko.
Hlavná vetva by ústila na dve strany. Jedna strana do konečnej šachty
pri s. č. 90 a druhá strana pri s. č. 81. Týmto by sa napojil
a zokruhoval odvod dažďovej vody z hlavnej cesty so Sajgonom. Tiež
treba posunúť šachtu, ktorá je pri autobusovej zastávke cca 10 m ku
križovatke alebo dať ešte jednu šachtu naviac. Tam kde je momentálne
šachta nie je najnižší bod cesty a z toho dôvodu tečie voda z cesty
do záhrady pri s. č. 19.
Návrhy prác. V prvá fáza - odvod vody. Druhá fáza - osadenie
obrubníkov (od cesty veľkých a od domov parkových). Tretia fáza vysypanie lôžka pod dlažbu. Štvrtá fáza – uloženie dlažby.
ODPREDAJ POZEMKU P. Č. 39/192 O VÝMERE 7 906 m2
V PRIEMYSLENEJ ZÓNE
Obec dala za účelom odpredaja pozemku vo vlastníctve obce
vypracovať znalecký posudok vo veci stanovenia hodnoty pozemku.
Obec bude uvedený pozemok predávať obchodnou verejnou súťažou,
čo zverejníme na úradnej tabuli, na webstránke obce a v novinách
Tempo v krátkej dobe. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec
uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov.
HESLO PAŽITE
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OZNAMY V OBCI V ZMYSLE GDPR
JUBILEUM, NARODENIE, SVADBA, ÚMRTIE
Od 25. 05. 2018 je v platnosti nariadenie Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Je výsledkom zosúladenia slovenskej národnej
legislatívy. Tiež sa zákonom č. 18/2018 Z. z. upravujú niektoré
oblasti, ktoré nariadenie priamo určilo, že je potrebné, aby si ich
členské štáty upravili, alebo mali možnosť, aby si niektoré
spracovateľské činnosti upravili s ohľadom na národnú legislatívu. Je
teda potrebné postupovať podľa oboch predpisov. Iným dôvodom na
prijatie zákona č. 18/2018 Z. z. v podobe v akej je zverejnený
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky je, že v čl. 2 ods. 2 písm.
a) nariadenia sa uvádza, že „Toto nariadenie sa nevzťahuje na
spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti, ktorá nepatrí do
pôsobnosti práva Únie“; čo znamená, že v rámci spracúvania sú isté
spracovateľské činnosti, v rámci ktorých sa spracúvajú osobné údaje,
no nie je možné postupovať pri tomto spracúvaní podľa nariadenia,
nakoľko tieto činnosti nie sú upravené právom Únie. Práve aj pre tieto
niektoré ojedinelé
spracovateľské činnosti bol prijatý zákon
v znení „takmer totožnom“ s nariadením, aby aj v prípade, ak spracúvanie nespadá pod právo Únie a kedy bude prevádzkovateľ
postupovať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ nemusel
postupovať inak, ako pri
spracúvaní osobných údajov podľa
nariadenia.
Zákon je široký a obsiahly, určite sa mnohí s ním stretávate ....
Nakoľko sme malá obec a dá sa priamo identifikovať o koho ide,
bez písomného súhlasu nebudeme Vaše konkrétne jubilea
zverejňovať. Ak ide o vec verejnú, napr. vieme že sa niekomu
v obci narodilo dieťa, vstúpil niekto do manželstva, umrel.... údaj
sa môže zverejniť, lebo je už verejne známy.

HESLO PAŽITE
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NÁVRATKA
MIESTO PRE VAŠE OHLASY

HESLO PAŽITE

TRIEĎTE ODPAD – MÁ TO ZMYSEL
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