OBEC

MA L Ý S L A V K O V
Malý Slavkov, 14. 12. 2021

ZÁPISNICA
z 19. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove,
konaného dňa 14. 12. 2021 o 16.30 hod. na Obecnom úrade v Malom Slavkove
Prítomní poslanci: 6 - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová, PaedDr.
Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
Neprítomný(í) poslanci: 1 - Kamil Pompa
Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Mária Balková - neprítomná
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie 19. rokovania OZ, zo dňa 14.
12. 2021.
DVD č. 16/1, 2, 3, 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie 19. rokovania OZ, zo dňa
14. 12. 2021.
1. Otvorenie zasadania
Starosta obce Malý Slavkov p. Ladislav Oravec otvoril 19. zasadanie OZ v Malom Slavkove. Privítal
prítomných a skonštatoval, že 19. zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné, zo
siedmych poslancov sú prítomní šiesti poslanci - Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr.
Veronika Gromanová, PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák.
Neprítomný je jeden poslanec - Kamil Pompa - ospravedlnený
2. Schválenie programu
Starosta obce predložil na rokovanie program 19. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom
Slavkove. Prítomní poslanci súhlasili s predloženým programom. Starosta dal hlasovať za program
na 19. zasadanie OZ, konané dňa 14. decembra 2021. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 2. bodu
programu uznesenie č. 214: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje program 19.
zasadania OZ
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh: Úprava rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2021
6. Návrh: Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2022 – 2023 – 2024
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na obdobie I.
polrok 2022
8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia – schválenie
9. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi - schválenie
10. Návrh: Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Malý Slavkov – schválenie
11. Voľba kandidáta za prísediaceho na Okresnom súde Kežmarok na obdobie štyroch rokov
12. Rôzne
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13. Diskusia
14. Záver

Hlasovanie:
Za:

Počet
6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Do návrhovej komisie boli starostom navrhnutí: Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová
za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix
za zapisovateľku bola určená: Veronika Pirožeková
Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove prijalo k 3. bodu programu uznesenie č. 215: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove
A/schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová
B/berie na vedomie,
že starosta obce určil
overovateľov zápisnice: PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix
zapisovateľku: Veronika Pirožeková
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
0
Proti:
Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
4. Kontrola plnenia uznesení
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie kontrolu plnenia uznesení.
Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa informuje ohľadom prevodu vodovodov
obce do správcovstva PVS.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že tento proces sa chýli ku koncu, čo nevidieť obec
podpíše zmluvu s PVS- kou, ktorá bude spravovať vodovod celej obce. Spolu s poslancom Bartkom
vysvetľujú p. Svocákovi celý systém procesu odovzdania vodovodov.
Starosta v rámci kontroly uznesení informuje poslancov, že uz. č. 181 je už splnené, znalecké posudky
má k dispozícii.
Poslanci nemali ďalšie otázky ku kontrole plnenia uznesení, starosta obce požiadal člena návrhovej
komisie prečítať návrh na uznesenie a následne dal zaň hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 4. bodu programu uznesenie č. 216: Obecné zastupiteľstvo v
Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 18. zasadania OZ, konaného 23.
11. 2021.
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Hlasovanie:
Za:

Počet
6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Mená poslancov
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
5. Úprava rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2021
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021.
Úpravu rozpočtu robíme spravidla na konci roka, nakoľko až vtedy máme k dispozícii všetky
nepredpokladané príjmy či výdavky, ktoré nevieme rozpočtovať dopredu.
Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – žiada zmeniť farby, aby boli pracovné
dokumenty konkrétne, čo sa týka rozpočtu a rozpočtovania spracované čitateľne, Pýtal sa napr.
k zmene v položke odpadové hospodárstvo, plán je 30 000,00 € a úprava je 18 000,00 €.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvetľuje, že sa vychádzalo z priemeru za posledných 10
mesiacov, december tam ešte nie je.
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – pripomína, že vždy sa v tejto položke
plánovalo 30 000,00 €.
V závere prerokovania tohto bodu starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie. Po jeho prečítaní, dal zaň starosta hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 5. bodu programu uznesenie č. 217: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove schvaľuje Úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2021.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
(Úprava rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2021tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z
19. rokovania OZ, dňa 14. 12. 2021).

6 . Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2022 – 2023 – 2024
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 2024, ktorého súčasťou je aj stanovisko hlavného kontrolóra. HK odporúča obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh schváliť. Návrh rozpočtu bol v zmysle zákona zverejnený a prístupný verejnosti
po dobu 15 dní. Neboli doručené žiadne pripomienky, tak im ho predkladá na rokovanie nezmenený.
Konštatuje, že pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy
na r. 2022-2024 a z vývoja hospodárenia obce v sledovaných r. 2021, 2020 a 2019. Predpoklad je,
že to bude cca ako v roku minulom. Nič nové tu nevymyslíme. Pripomína, že rozpočet sme mohli
pripraviť len podľa prognóz, nakoľko napr. ešte nemáme k dispozícii koľko dostaneme od štátu
podielových daní.
Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa dotazuje k mnohým položkám v rozpočte.
Napr. či by sa rozpočet nemal odvíjať od sumy z dane z príjmov minulého roka, kde sú zahrnuté
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smeti, načo je to dobré robiť rozpočet v takejto forme konkrétne pri smetiach, navrhuje urobiť reálne
príjmy a výdavky.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – pripomína, že pri smetiach sme boli stále v mínuse. Reálne
príjmy a výdavky za smeti uvidíme až v júni 2022 v záverečnom účte za rok 2021. Tak ako uviedol
vyššie v rozpočte vychádzame z prognóz. S uvedeným sa stotožnili aj poslanci p. Dejneka a p.
Bartko. Pripomínajú, že sa tu vychádza z nejakej konkrétnej sumy a tiež, že príjem a výdaj za smeti
sa má rovnať. Obec v položke odpadového hospodárstva nemá byť ani stratová ani zisková.
Po prerokovaní uvedeného bodu prítomní poslanci nemali žiadny pozmeňujúci návrh. Starosta
požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a následne dal zaň hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 6. bodu programu uznesenie č. 218: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove A) rozhoduje, že Obec Malý Slavkov nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok
2022, B) schvaľuje rozpočet obce Malý Slavkov na rok 2022 podľa prílohy, C) berie na vedomie
rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2023 a 2024, D) berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2022 – 2024.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
0
Proti:
Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
(Rozpočet obce Malý Slavkov na roky 2022 – 2023 – 2024, Stanovisko HK k rozpočtu tvorí
neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z 19. rokovania OZ, dňa 14. 12. 2021).

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na obdobie I. polroka 2022
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným poslancom Plán kontrolnej činnosti HK
na obdobie I. polroka 2022. Poslanci nemali k preloženému plánu pripomienky ani návrhy. Starosta
požiadal návrhovú komisiu prečítať návrh na uznesenie a následne dal za uvedené hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 7. bodu programu uznesenie č. 219: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na 6 mesiacov,
t. j. obdobie I. polroka 2022.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
0
Proti:
Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
(Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Slavkov na obdobie I. polroka 2022 tvorí
neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z 19. rokovania OZ, dňa 14. 12. 2021).

8. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia – schválenie
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným VZN o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia, ktoré bolo zverejnené a prístupné verejnosti v zmysle zákona po dobu
4
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15 dní v mieste obvyklým spôsobom. V stanovenej lehote neboli obci doručené pripomienky či
návrhy k predloženému materiálu, tak im ho predkladá na schválenie. Návrhová komisia prečítala
uznesenie a starosta dal zaň hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 8. bodu programu uznesenie
č. 220: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 2022.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
0
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
(Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia 2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z 19. rokovania OZ, dňa 14. 12. 2021).
9. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi – schválenie
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informuje, že VZN č. 2/2022 bolo taktiež zverejnené v zmysle
zákona. V zákonnej lehote sme dostali písomne a konkrétne špecifikovanú pripomienku, a to od
poslanca p. Bartka. Navrhuje dve verzie úpravy v § 5, alt. č. 1 doplniť do tabuľky minimálny počet
žetónov pre jednu domácnosť s počtom osôb: 1 fyzická osoba s trvalým pobytom v obci minimálne
2 žetóny (min. 240 l/ročne), ďalej zmeniť: 2 až 3 FO s trvalým pobytom v obci minimálne 4 žetóny
(min. 480 l/ročne), 4 až 6 FO s trvalým pobytom v obci minimálne 6 žetónov (min. 720 l/ročne), 7
a viac FO s trvalým pobytom v obci minimálne 8 žetónov (min. 960 l/ročne), alebo verzia č. 2
v tabuľke minimálny počet žetónov pre jednu domácnosť s počtom osôb: 1 fyzická osoba s trvalým
pobytom v obci minimálne 3 žetóny (min. 360 l/ročne), 2 - 3 FO s trvalým pobytom v obci minimálne
6 žetónov (min. 720 l/ročne), 4 - 6 FO s trvalým pobytom v obci minimálne 9 žetónov (min. 1080
l/ročne), 7 a viac FO s trvalým pobytom v obci minimálne 12 žetónov (min. 1440 l/ročne), FO
užívajúca nehnuteľnosť na území obce, ktorá neslúži na trvalé bývanie minimálne 4 žetóny (min.
480 l/ročne), PO a FO – podnikatelia minimálne 15 žetónov (min. 1800 l ročne).
Ing. František Bartko (poslanec obecného zastupiteľstva) – informuje, že po vykonzultovaní si
svojich návrhov s väčšinou poslancov svoj návrh ústne pozmeňuje, a to pripomienku, t. j. verz. č. 2
ruší a sťahuje z rokovania a necháva len pripomienku, t. j. verz. č. 1.
Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – sa pýta p. starostu, či za jeho pripomienku
k návrhu VZN o odpadoch nedá hlasovať.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že od p. Svocáka nemá konkrétne pripomienky
k predloženému návrhu.
Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – informuje, že napísal e-mail, kde navrhuje
neschvaľovať VZN o odpadoch, až keď budú mať k dispozícii sčítacie údaje o financiách pri
nakladaní s odpadmi v obci.
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – opätovne zdôrazňuje p. Svocákovi, ako už niekoľkokrát
predtým, že uvedené VZN nerieši financie, ale spôsob nakladania so všetkými odpadmi, ktoré obec
v zmysle zákona o odpadoch musí zabezpečovať. Poplatky o odpadoch rieši VZN o miestnych
daniach a poplatkoch obce, a tie sa na rok 2022 nemenili. Takže to, o čom písal on nebolo konkrétne
a vecné predloženému návrhu VZN o nakladaní s odpadmi. Po rozprave dal starosta návrh hlasovať
za VZN č. 2/2022 s pozmeňujúcim návrhom poslanca Bartka, t. j. v § 5 verz. č. 1. Väčšina poslancov
súhlasila s predloženým návrhom. Starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby hlasovali za
predložený návrh VZN č. 2/2022 s pozmeňujúcim návrhom poslanca Bartka t. j. verzia č. 1: v § 5,
doplniť do tabuľky minimálny počet žetónov pre jednu domácnosť s počtom osôb: 1 fyzická osoba
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s trvalým pobytom v obci minimálne 2 žetóny (min. 240 l/ročne), ďalej zmeniť: 2 až 3 FO s trvalým
pobytom v obci minimálne 4 žetóny (min. 480 l/ročne), 4 až 6 FO s trvalým pobytom v obci
minimálne 6 žetónov (min. 720 l/ročne), 7 a viac FO s trvalým pobytom v obci minimálne 8 žetónov
(min. 960 l/ročne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k 9. bodu programu uznesenie č. 221: Obecné zastupiteľstvo v Malom
Slavkove schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o nakladaní s komunálnym odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
4
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix,
2
PaedDr. Ján Klein, Ľudovít Svocák
Proti:
0
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
(Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z 19. rokovania OZ, dňa 14. 12.
2021).

10. Návrh: Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Malý Slavkov
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil prítomným návrh VZN o určení spádovej MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Slavkov. Uvedené nariadenie musí mať obec spracované
a schválené, nakoľko v zmysle novely zákona začalo platiť povinné predprimárne vzdelávanie pre
deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku k 31. 08. bežného kalendárneho roka. Pre tieto deti, ktoré majú
trvalý pobyt v obci Malý Slavkov a zákonní zástupcovia ich včas a v termíne zápisu prihlásia do
škôlky je spádovou škôlkou Materská škola Malý Slavkov. V rozprave prítomní poslanci rozoberali
napr. kapacitu MŠ, koľko detí navštevuje škôlku, koľko detí chodí do škôlky mimo Slavkova. Na
záver starosta požiadal člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenia a následne dal
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 10. bodu programu uznesenie č. 222: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení
spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Slavkov.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
6
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
PaedDr. Ján Klein, Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
0
Proti:
Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
(Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Malý Slavkov tvorí neoddeliteľnú súčasť písomnej dokumentácie z 19. rokovania OZ, dňa 14. 12. 2021).
11. Voľba kandidáta za prísediaceho na Okresnom súde Kežmarok na obdobie štyroch rokov
Bc. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že prišla na obec požiadavka
z Okresného súdu Kežmarok nájsť záujemcu do funkcie prísediaceho na Okresnom súde v Kežmarku
na obdobie štyroch rokov. On oslovil poslanca Kleina, či by mal o to záujem. Prejavil záujem, tak
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ho navrhol súdu za kandidáta do funkcie prísediaceho za Obec Malý Slavkov. Kandidát musí spĺňať
zákonom určené kritéria a podľa vyjadrenia predsedníčky súdu navrhnutý kandidát ich spĺňa. Teraz,
aby mohol zložiť na súde sľub, je ešte potrebné obecným zastupiteľstvom zvoliť uvedeného kandidáta
do tejto funkcie. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie a následne dal zaň
hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k 11. bodu programu uznesenie č. 223: Obecné
zastupiteľstvo v Malom Slavkove volí na obdobie štyroch rokov prísediaceho na Okresnom súde
v Kežmarku pána PaedDr. Jána Kleina.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
5
Ing. František Bartko, Anatolij Dejneka, Mgr. Veronika Gromanová,
Za:
Ing. Tomáš Pix, Ľudovít Svocák
0
Proti:
1
PaedDr. Ján Klein
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Kamil Pompa

0
Nehlasovali:
Počet všetkých poslancov: 7
13. Rôzne
Prítomní sa dohodli na termíne v rámci obecnej akcie predvianočného prekvapenia (náhrada za
tradičné obecné akcie: Úcta k starším a Mikuláš), kedy budú poslanci a starosta obce chodiť po obci
a systémom odo dverí v exteriéri osobne obdarujú deti a seniorov malou pozornosťou.
14. Diskusia
Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov.
15. Záver
Starosta obce Bc. Ladislav Oravec ukončil 19. zasadanie Obecného zastupiteľstva Obce Malý
Slavkov. Poďakoval prítomným za účasť a za celoročnú prácu v r. 2021.

...........................................
Bc. Ladislav Oravec
starosta obce Malý Slavkov

Overovatelia:
PaedDr. Ján Klein

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

Ing. Tomáš Pix
...........................................
Zapísala: Veronika Pirožeková
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