Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 4/2017 konaného v Dolnom Lopašove dňa 15.12.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Rastislav Mikuš
Ing. Marek Fabian
Mgr. Jozef Mnešický

Program: (Príloha č. 2)
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Predaj pozemkov.

3.

Rozpočtové opatrenie č.3

4.

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu rozpočtu na
rok 2018.

5.

Rozpočet na rok 2018.

6.

Schválenie návrhu Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č. 37/2017
o nakladaní s nájomnými bytmi občanov.

7.

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.

8.

Schválenie dokumentácie „Zadanie na územný plán obce Dolný Lopašov“.

9.

Odpis nevymožiteľných pohľadávok.

10.

Diskusia.

11.

Záver.

Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvoril starosta obce
RNDr. Jozef Petušík a privítal všetkých prítomných. Starosta obce prečítal program
zasadnutia a navrhol vypustiť bod 4) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný
Lopašov k Návrhu rozpočtu obce na rok 2018. Hlavná kontrolórka stanovisko nepredložila,
nakoľko je toho času na rodičovskej dovolenke.
Starosta dal o zmenenom programe hlasovať.

Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ
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1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Predaj pozemkov.

3.

Rozpočtové opatrenie č.3

4.

Rozpočet na rok 2018.

5.

Schválenie návrhu Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č. 37/2017
o nakladaní s nájomnými bytmi občanov.

6.

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce .

7.

Schválenie dokumentácie “Zadanie na územný plán obce Dolný Lopašov” .

8.

Odpis nevymožiteľných pohľadávok .

9.

Diskusia.

10. Záver.

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 21/2017

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Mareka Fabiana, Rastislava
Mikuša a za zapisovateľku Danielu Branišovú.

Bod č. 2 - Predaj pozemkov.
Na základe schválenej žiadosti si dal p. Peter Belák vypracovať nový geometrický plán na
odčlenenie kupovaného pozemku p.č. 123/2 o výmere 39 m2. Týmto geometrickým plánom
bolo zistené, že parcela 124/3 ktorú má vo vlastníctve, bola pri kúpe chybne zameraná.
Hranica pozemku je posunutá do obecného . Súhlasil, že si chybne vymeranú plochu 35 m2
znova odkúpi. Starosta navrhol, potrebujeme schváliť cenu pozemku tak, aby obec o nič
neprišla a zároveň, aby sme nerobili problém mladej rodine a tá mohla stavať. Po krátkej
rozprave a prepočte, OZ schválilo kúpnu cenu 15,179 €/m2. Znalecký posudok bude
vypracovaný na náklady pána Beláka.
Hlasovanie: OZ schvaľuje prevod pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. č. 123/2 zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 39 m2, v k. ú. Dolný Lopašov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
parcela 123/2 je priľahlá k pozemku p. č. registra „C“ č. 124/3, ktorého vlastníkom je Peter
Belák, nar. 11.07.1991, bytom Dolný Lopašov č.81 v prospech ktorého sa tento predaj
schvaľuje. P.č. 123/2 spolu s parcelou kupujúceho vytvorí dostatočne široký stavebný
pozemok. Prevod sa schvaľuje za kúpnu cenu 15,179 €/m2. Zámer previesť z dôvodu
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli počnúc dňom 30.11.2017.
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_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 22/2017

Zámer vzájomnej zámeny pozemkov medzi obcou Dolný Lopašov a p. Vavrom Petrom
a manž. Katarínou sa nemôže uskutočniť, nakoľko na parcele č. 1858 je ťarcha. P. Jozef
Vranovič ešte nepredložil geometrický plán. Zámer predaja pozemkov a stavieb
Poľnohospodárskemu družstvu je v riešení. Geometrický plán, na základe ktorého bol
vypracovaný znalecký posudok nemajú zapísaný. Súčasný stav sa dal na zápis a budeme
čakať na pokyny správy katastra. Starosta obce urobí dodatok k delimitačnému protokolu.
Zároveň navrhol schváliť uznesenie hodné osobitného zreteľa .

Hlasovanie: OZ schvaľuje zámer odpredať Poľnohospodárskemu družstvu Dolný Lopašov
pozemky a stavby v areáli družstva podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,
že Poľnohospodárske družstvo užívalo uvedené nehnuteľnosti už od jeho založenia od r. 1957,
do stavieb za celé obdobie užívania investovalo – udržiavalo, prestavovalo a upravovalo
stavby podľa potrieb. Niektoré stavby zmenili pôvodný účel.
Konkrétne ide o tieto stavby:
parcela registra „C“ 1/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7778 m2
parcela registra „C“ 1/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 265 m2
parcela registra „C“ 1/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 454 m2
parcela registra. „C“1/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2917m2
parcela registra. „C“1/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 902 m2

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 23/2017

Bod č. 3 - Rozpočtové opatrenie č.3
Poslanci obdržali rozpočtové opatrenie č. 3 v elektronickej podobe (Príloha č. 3).
Na otázky a pripomienky poslancov k rozpočtovému opatreniu odpovedala zamestnankyňa
Daniela Zemková.
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Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3.
_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 24/2017

Bod č. 4 - Rozpočet na rok 2018.
Materiál k bodu č. 4 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 4).
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanec Fabian predložil nasledovné pozmeňovacie návrhy :
Návrh č.1
Odôvodnenie: Príspevok na sociálne zabezpečenie - Kvetán Martin.
Hlasovanie: OZ schvaľuje navýšiť účet 221-01 110 642 014 00 (Tvorba úspor – Kvetánoví F.
a M.) o čiastku 1000,- €.

_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Návrh bol prijatý.

Návrh č.2
Odôvodnenie: Navrhujem, aby údržbu miestnosti zabezpečila obec, nakoľko je to obecný
majetok, ktorý spravuje starosta obce.
Hlasovanie: OZ schvaľuje zníženie položky 221-01 110 642 001 02 (Bežné transfery OZ –
JDS) o čiastku 400,- €.

_

prítomní:4

za: 2

proti:2(JM,JH) zdržal sa:0

Návrh nebol prijatý.

Návrh č. 3
Odôvodnenie: Navrhujem znížiť požadovanú dotáciu, nakoľko si občianske združenie zarobí
na predaji gulášu a odstrele.
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Hlasovanie: OZ schvaľuje zníženie položky 221-01 110 642 001 04 (Bežné transfery OZ – PZ
Hájik Kriváň) o čiastku 500,- €.

_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Návrh bol prijatý.

Návrh č. 4
Odôvodnenie: Namietam, že dotujeme registrácie, prestupy, hosťovanie. Reprezentácia je s
červenými kartami. Máme menej hráčov a platíme viac.
Hlasovanie: OZ schvaľuje zníženie položky 221-08 100 642 001 00 (Bežné transfery obč.
združeniu TJ) o čiastku 200,- €

_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Návrh bol prijatý.

Návrh č. 5
Odôvodnenie: Navrhujem, aby obec prispela len na zakúpenie cien pre hráčov.
Hlasovanie: OZ schvaľuje zníženie položky 221-08 100 642 001 01 (Bežné transfery obč.
združeniu mariáš) o čiastku 800,- €.
_

prítomní:4

za: 2

proti:1(JH) zdržal sa:1(RM)

Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie: OZ schvaľuje zníženie položky 221-08 100 642 001 01 (Bežné transfery obč.
združeniu mariáš) o čiastku 500,- €.

_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Návrh bol prijatý.

Návrh č. 6
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Hlasovanie: OZ schvaľuje použitie 50000,- € z rezervného fondu na opravu a dobudovanie
chodníkov. A tým sa zvýšili príjmy a výdavky rozpočtu o 50000,- €.

_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Návrh bol prijatý.
Návrh č. 7
Hlasovanie: OZ schvaľuje presun 200,- € do položky 221-04 510 635 006 00 ( Údržba budov,
ciest).

_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Návrh bol prijatý.

Starosta obce dal hlasovať o rozpočte na rok 2018 so zmenami ako boli prerokované.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 podľa prijatých
návrhov na zmenu, vrátane programov a podprogramov a zároveň berie na vedomie návrh
rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 vrátane programov a podprogramov.

_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 25/2017

Bod č. 5 – Schválenie návrhu Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č.
37/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi občanov.
Na úradnej tabuli obce, ako i na webovej stránke bol dňa 29.11.2017 zverejnený Návrh
všeobecne záväzného nariadenia obce Dolný Lopašov č. 37/2017 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov. Návrh VZN je súčasťou zápisnice (Príloha č.5 ), poslancom bol doručený
v materiáloch k zasadnutiu OZ. V lehote na pripomienkovanie, neboli doručené žiadne
pripomienky. Pripomienky nemali ani prítomní poslanci a preto dal starosta hlasovať.
OZ schvaľuje VZN č. 37/2017 obce Dolný Lopašov o nakladaní s nájomnými bytmi pre
občanov.
_

prítomní:4

za: 4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č. 37/2017 uznesením č. 26 /2017
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Bod č. 6 –Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
Materiál k bodu č. 6 dostali poslanci v elektronickej podobe .
V pôvodných Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Lopašov boli
zastarané zákony a bolo potrebné ich aktualizovať. Poslanec Fabian predložil pozmeňovacie
návrhy, ktoré boli zapracované do Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Dolný Lopašov a tvoria prílohu zápisnice (Príloha č. 6).

Hlasovanie za prijatie zmien navrhnutých poslancom Fabianom.
prítomní:4

_

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 27 /2017

Hlasovanie za prijatie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Lopašov
v znení schválených zmien.
prítomní:4

_

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Boli prijaté Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce uznesením č. 28 /2017

Bod č. 7 – Schválenie dokumentácie „Zadanie na územný plán obce Dolný Lopašov“.
Starosta informoval poslancov, že územný plán obce Dolný Lopašov je v štádiu zadania
a predložil na schválenie dva návrhy uznesenia, ktoré tvoria prílohu zápisnice (Príloha č.7).

Hlasovanie: OZ v Dolnom Lopašove
a) berie na vedomie- stanovisko Okresného úradu Trnava zn.

OU-TT-OVBP1/032138/2017/Tr zo dňa 19.10.2017 podľa
§20 ods.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

b) schvaľuje - Zadanie na územný plán obce Dolný Lopašov

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 29 /2017
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Hlasovanie: OZ v Dolnom Lopašove
súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územného plánu obce
Dolný Lopašov potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 30 /2017

Bod č. 8 - Odpis nevymožiteľných pohľadávok.
Návrh nedoplatkov na odpis, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice (Príloha č.8) predložil
starosta obce. Zároveň oboznámil poslancov, že sa jedná o pohľadávky, ktoré i napriek
výzvam a urgenciám nie je možné vymôcť z dôvodu, že povinný dlžník sa nezdržuje na
pôvodnej adrese a v dvoch prípadoch dlžník zomrel. Po krátkej rozprave neboli k návrhu
vznesené námietky, preto dal starosta za návrh hlasovať.

Hlasovanie: OZ schvaľuje Návrh nedoplatkov na odpis.
_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 31 /2017

Bod č. 9 – Diskusia.

Starosta – informoval poslancov ohľadom rozšírenia verejného osvetlenia a opravy
niektorých svietidiel. Rokoval som s konateľom spoločnosti Ecoled Solutions, ktorej dala
obec do prenájmu zrekonštruované verejné osvetlenie. Zistil som, že svetlá od základnej
školy vrátane hlavnej cesty sú zahrnuté do zmluvy, ale spoločnosť nie je viazaná aby sa nám
o ne starala. Na tie by som mal zhánať firmu, ktorá by ich opravovala na naše náklady. My
platíme za celú obec, preto som navrhol konateľovi aby bol k zmluve urobený dodatok, aby
sa spoločnosť starala o všetky svetlá. Zmluvu, ktorú som nakoniec dostal nepodpíšem,
pretože sú to pre nás nevýhodné podmienky. Vyzval poslancov, aby sa k tomu vyjadrili a
navrhli riešenie. Poslanec Mnešický upozornil, že spoločnosť nedodržuje ani časové
podmienky na výmenu svietidiel.
Poslanec Fabian – mali by sme dať vyčísliť podľa starého projektu, ktorý je podľa slovenskej
technickej normy, koľko by nás vyšlo aby sme doplnili svetlá tak, aby bolo osvetlenie obce
podľa normy. Tým by sme mali predstavu o akej čiastke sa bavíme.
Starosta zistí cenové ponuky svietidiel.
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-

informoval poslancov, že ho jeden z dotknutých občanov upozornil, odkedy
Poľnohospodárske družstvo začalo dostávať dotáciu na hektár , prestalo dostávať
dotáciu na tie pozemky, ktoré nie sú obhospodarované. Z toho dôvodu prestalo
Poľnohospodárske družstvo platiť nájom a dane za pôdu. Sú to pozemky v lokalite
cintorína a ihriska. Dotknutý občan žiada OZ schváliť odpustenie dane majiteľom,
ktorí majú v danej lokalite pozemky, pretože tieto sú využívané inými organizáciami,
alebo obcou. OZ poveruje starostu obce, aby k ďalšiemu zastupiteľstvu dodal presný
zoznam majiteľov pozemkov.

-

oboznámil poslancov o rozpočte na striešku balkóna v nájomnom bytovom dome.
Jeden balkón = 284,- € výroba aj s montážou, materiál lexan a kovová konštrukcia.
O cenovej ponuke budeme informovať nájomníkov, v prípade záujmu úhrada pôjde
z fondu opráv.

-

predložil obecnému zastupiteľstvu cenové ponuky na prestrešenie terasy kultúrneho
domu.

-

informoval OZ o podaní dvoch spoločných projektoch v rámci Mikroregiónu nad
Holeškou v hodnote 3 miliónov Eur. Jedná sa o drobný stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad a nákup mobilnej techniky veľkoobjemových kontajnerov a nádob
do domácnosti. Jednotlivé obce nesmú podať v rámci tejto výzvy žiadnu žiadosť
o nenávratný finančný príspevok, lebo by tým ohrozili schválenie spomínaných
spoločných projektov.

Poslanec Mnešický – navrhol, aby sme urobili z vlastných finančných zdrojov úpravy na
námestí, dlažbu pri autobusovej zastávke , dokončili chodníky a nečakali na výzvy.
Poďakoval za odstránenie odpadu pri cintoríne.

Poslanec Fabian - predložil návrh na schválenie príspevku na obedy pre dôchodcov
Dolného Lopašova za rovnakých podmienok ako v roku 2017.

Hlasovanie: OZ schvaľuje príspevok na obedy pre dôchodcov za rovnakých podmienok ako
tomu bolo v roku 2017.
_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.32 /2017

Pán Ďuriš – sa spýtal, v akom štádiu je vysporiadanie pozemkov za humnami. Starosta
odpovedal, že je urobená štúdia a musíme spraviť územné rozhodnutie. Po novom roku začne
rokovať s majiteľmi.

Bod č. 10 – Záver.
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.4/2017
obce Dolný Lopašov zo dňa 15.12.2017

Uznesenie č.21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Predaj pozemkov.

3.

Rozpočtové opatrenie č.3

4.

Rozpočet na rok 2018.

5.

Schválenie návrhu Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č. 37/2017
o nakladaní s nájomnými bytmi občanov.

6.

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce .

7.

Schválenie dokumentácie “Zadanie na územný plán obce Dolný Lopašov” .

8.

Odpis nevymožiteľných pohľadávok .

9.

Diskusia.

10. Záver.

Uznesenie č.22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje prevod pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov p. č. 123/2 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 39 m2, v k. ú.
Dolný Lopašov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že parcela 123/2 je
priľahlá k pozemku p. č. registra „C“ č. 124/3, ktorého vlastníkom je Peter Belák, nar.
11.07.1991, bytom Dolný Lopašov č.81 v prospech ktorého sa tento predaj schvaľuje. P.č.
123/2 spolu s parcelou kupujúceho vytvorí dostatočne široký stavebný pozemok. Prevod sa
schvaľuje za kúpnu cenu 15,179 €/m2. Zámer previesť z dôvodu osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli počnúc dňom 30.11.2017.
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Uznesenie č.23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zámer odpredať Poľnohospodárskemu družstvu Dolný Lopašov pozemky a stavby
v areáli družstva podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
poľnohospodárske družstvo užívalo uvedené nehnuteľnosti už od jeho založenia od r. 1957,
do stavieb za celé obdobie užívania investovalo – udržiavalo, prestavovalo a upravovalo
stavby podľa potrieb. Niektoré stavby zmenili pôvodný účel.
Konkrétne ide o tieto stavby:
parcela registra „C“ 1/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7778 m2
parcela registra „C“ 1/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 265 m2
parcela registra „C“ 1/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 454 m2
parcela registra. „C“1/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2917m2
parcela registra. „C“1/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 902 m2

Uznesenie č.24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3.

Uznesenie č.25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočet obce na rok 2018 podľa prijatých návrhov na zmenu, vrátane programov
a podprogramov a zároveň berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020
vrátane programov a podprogramov.

Uznesenie č.26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
prijíma VZN č. 37/2017 obce Dolný Lopašov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.
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Uznesenie č.27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zmeny v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Lopašov
navrhnuté poslancom Fabianom.

Uznesenie č.28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
prijíma Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolný Lopašov v znení
schválených zmien.

Uznesenie č.29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
a) berie na vedomie- stanovisko Okresného úradu Trnava zn.

OU-TT-OVBP1/032138/2017/Tr zo dňa 19.10.2017 podľa
§20 ods.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
b) schvaľuje - Zadanie na územný plán obce Dolný Lopašov

Uznesenie č.30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územného plánu obce
Dolný Lopašov potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Uznesenie č.31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Návrh nedoplatkov na odpis.

Uznesenie č.32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje príspevok na obedy pre dôchodcov za rovnakých podmienok ako tomu bolo v roku
2017.
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V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Ing. Marek Fabian
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Rastislav Mikuš
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
RNDr. Jozef Petušík
starosta obce
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