
VÝZVA 

na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác 

- zákazku podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) 

 

1. Identifikačné údaje obstarávateľa  

Názov      Obec Rudinská 

       Sídlo     Obecný úrad Rudinská č. 125, 023 31 Rudina 

IČO      00 314 277 

Štatutárny orgán    Ing. Jozef Švirík – starosta obce 

Kontaktné osoba   Mgr. Eva Hrubošková 

Telefón:    +421 944362605 

E-mail:     eva.hruboskova@centrum.sk 

 

2. Predmet obstarávania  

2.1 Názov zákazky 

Oprava cesty do Štefankov v obci Rudinská. 

 

2.2 Opis zákazky 

Vybudovanie čiastočne spevnenej komunikácie pre prístup pre osobnú a nákladnú dopravu. 

Stavba sa nachádza na parcele č. 2018/1 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria a súvisí 

s napojením koncových osád obce Rudinská v časti u Štefánkov. Napojenie predmetnej 

komunikácie nadväzuje na miestnu komunikáciu III. triedy (p. č. 2036). 

 

Detailná špecifikácia zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii, ktorá sa vydáva 

elektronicky na základe písomnej žiadosti, ktorú uchádzači zašlú na e-mailovú adresu 

eva.hruboskova@centrum.sk. 

 

2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 10.000,00 Eur s DPH. 

 

3. Termín realizácie 

2 týždne od odovzdania a prevzatia staveniska medzi investorom a dodávateľom stavby. 

Predpokladaný termín zahájenia prác: 45 týždeň. 

  

4. Typ zmluvy  

S vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa zákona č. 513/1991 Zb. 

v platnom znení Obchodný zákonník. 

 

5. Podmienky účasti v prieskume trhu 

 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov: 

Doklad o oprávnení  uskutočňovať stavebné práce k predmetu zákazky. U právnickej osoby je 

to „Výpis z obchodného registra“ príslušného Okresného súdu, u fyzickej osoby je to 

„Živnostenský list“ vydaný Živnostenským odborom príslušného okresného úradu a iné 

doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača – napr. doklad o zápise v profesijnom 

zozname vedenom profesijnou organizáciou alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie, v ktorom bude zapísané oprávnenie na 

činnosť podľa predmetu zákazky. 

 

Doklad o oprávnení podnikať v obore môže byť aj fotokópia. Úspešný uchádzač pred 

podpisom zmluvy musí predložiť doklad, ktorý je originál alebo úradne overená fotokópia. 

 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti uchádzača: 

- Doklad o odbornej spôsobilosti - osvedčenie o odbornej spôsobilosti na predmet zákazky, 

resp. o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením 

fotokópie preukazu o odbornej spôsobilosti s odtlačkom pečiatky a vlastnoručným 

podpisom alebo overenú fotokópiou osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. 



6. Spôsob určenia ceny  

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena                                           

maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. 

Ceny prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu 

vykonaniu a odovzdaniu prác /vyčistenie staveniska a pod./ 

Cenová ponuka bude spracovaná v zmysle projektovej dokumentácie.  

         

        7. Lehota a podmienky predkladania ponúk  

Uchádzač predloží ponuku  najneskoršie do 31.10.2013 do 9.00 hod. v zalepenej obálke s 

označením: 

 

        súťaž „Oprava cesty do Štefankov v obci Rudinská.“ Neotvárať! 

 

na podateľňu Obecného úradu Rudinská č. 125, 023 31 Rudina.  

 

8. Práva verejného obstarávateľa 

V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy alebo od už podpísanej zmluvy 

(v lehote viazanosti ponúk) verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším 

uchádzačom v poradí v zmysle záverov z vyhodnotenia prieskumu trhu.  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, 

ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného 

obstarávateľa. 

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončení lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú.  

 

Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa. 

S vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, v ktorej si obstarávateľ vyhradzuje 

právo obmedziť rozsah prác a dodávok. 

 

Z prieskumu trhu bude vylúčený uchádzač, ak nastane stav v zmysle § 33, ods. 7, § 39, ods. 5, 

§ 42, ods. 1 a ods. 5 zákona.  

V prípade, že uchádzač nepredloží podpísanú zmluvu o dielo bude jeho ponuka podľa § 42 

odst.1 zákona z prieskumu trhu vylúčená. 

 

9. Otváranie ponúk  

Otváranie ponúk je neverejné.  

 

10. Kritériá na hodnotenie ponúk  

Najnižšia cenová ponuka:  

- Celková cena s DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie 

platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. 

 

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie 

predmetu zákazky. 

Úspešným uchádzačom bude ten, kto predloží ponuku s najnižšou cenou na  predmet zákazky. 

Úspešnému uchádzačovi bude bezodkladne doručené oznámenie o úspešnosti jeho ponuky 

a bude vyzvaný na podpis zmluvy. 

V prípade, že uchádzačovi, ktorý predložil ponuku na realizáciu predmetu zákazky nebude do 

8. novembra 2013 doručené oznámenie o úspešnosti jeho ponuky bola jeho ponuka 

neúspešná. 

 



 

11. Pokyny na zostavenie ponuky 

Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

 

Náležitosti ponuky uchádzača: 

 

A. Na samostatnom liste A 4 uchádzač predloží  názov, adresu a identifikačné údaje 

uchádzača a celkovú cenu za dielo s DPH  v zmysle Prílohy č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 

tejto výzvy, vypočítanú na základe projektovej dokumentácie. 

B. Doklady preukazujúce splnenie účasti v prieskume trhu podľa bodu 5. tejto výzvy. 

Zmluvu o dielo v zmysle Prílohy č. 2 - Záväzný návrh zmluvy o dielo tejto výzvy. Zmluva 

o dielo musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou 

konať za uchádzača. 

 

13. Viazanosť ponúk 

Do 31.12.2013. 

 

 

 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Cenová ponuka 

 

1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača: 

Sídlo uchádzača: 

IČO uchádzača: 

 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: 

 

Kritérium: najnižšia cena s DPH Návrh uchádzača na plnenie kritéria: 

 

P. č. 

 

Názov položky 

 

Cena v 

EUR bez 

DPH 

 

Sadzba 

DPH 

(%) 

 

Výška DPH 

v EUR 

 

Cena celkom 

v EUR s DPH 

1. Oprava cesty do Štefankov v obci 

Rudinská. 

    

CELKOVÁ CENA  PREDMETU 

ZÁKAZKY:  

    

 

 

Platca DPH: áno – nie 

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 

 

 

V................................,   dňa .................... 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

      Meno, priezvisko a podpis  

                                       uchádzača 



Príloha č. 2  –  Záväzný návrh zmluvy o dielo 

 

Zmluva o dielo č. 

 

uzatvorená  v zmysle  § 536  a  násl. Obchodného  zákonníka  medzi  týmito  stranami: 

 

I. Zmluvné  strany 

Objednávateľ:     Obec Rudinská 

Adresa:    Obecný úrad Rudinská č. 125,  023 31 Rudinská 

IČO: 00 314 277 

Štatutárny orgán:  Ing. Jozef Švirík – starosta obce 

Oprávnený rokovať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Jozef Švirík – starosta obce 

vo veciach technických: Ing. Jozef Švirík – starosta obce 

Telefón: +421 41 424 1201                                                         

Zhotoviteľ:  

Adresa:  

IČO:  

DIČ:   

IČ DPH:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Štatutárny orgán:  

Oprávnený rokovať 

vo veciach zmluvných:  

vo veciach technických:   

Osoba zodpovedná za  

vykonanie prác:  

Telefón:  

E-mail:  

II. Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú: výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie 

stavebných prác vrátane jej príloh, ponuka uchádzača zo dňa .... a ponúknutá cena na základe záverov 

z prieskumu trhu.  

2.2 Východiskové údaje 

2.2.1 Názov stavby:  Oprava cesty do Štefankov v obci Rudinská. 

2.2.2 Miesto stavby: Obec Rudinská, parcelné č. 2018/1. 

III. Predmet plnenia 

3.1 Vybudovanie čiastočne spevnenej komunikácie pre prístup pre osobnú a nákladnú dopravu. Stavba 

sa nachádza na parcele č. 2018/1 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria a súvisí s napojením 

koncových osád obce Rudinská v časti u Štefánkov. Napojenie predmetnej komunikácie nadväzuje na 

miestnu komunikáciu III. triedy (p.č. 2036). 

 

Rozsah prác a technické špecifikácie sú vymedzené projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu 

výzvy na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác. Na všetky stavebné výrobky, ktoré sú 

uvádzané v projektovej dokumentácii s odkazom na konkrétneho výrobcu, značku, patent, typ, krajinu 

pôvodu alebo výroby sa umožňuje možnosť zabudovať do stavby ekvivalentné výrobky. Tieto 

výrobky musia zodpovedať v technických špecifikáciách; úrovni kvality, požiadavke na materiál, 

rozmerom, výkonom a iným parametrom výrobku uvádzanému v projektovej dokumentácii. 

Technické špecifikácie, ktoré dokazujú ekvivalentnosť výrobku predkladá uchádzač resp. zhotoviteľ. 



Zhotoviteľ zodpovedá za dodávku všetkých prác a dodávok nevyhnutných pre riadne a funkčné 

dodanie diela. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah prác a dodávok. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť v súlade so 

špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.   

3.3 Objednávateľ  sa  zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť  za  realizované 

práce zmluvnú  cenu podľa  dohodnutých platobných podmienok. 

             

IV. Cena  diela 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ako maximálna vrátane DPH na základe rozpočtu podľa výkazu 

výmer.  

   

4.2 Cena za zhotovenie diela: 

Cena diela bez DPH   EUR                    

DPH 20%    EUR    

Cena spolu s DPH         EUR 
 

4.3 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších 

rozpočtových nákladov a DPH.    

4.4 Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka naviac prác alebo zmena prác v porovnaní s 

výzvou na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať 

rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorými upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne 

termíny plnenia. 

 

V. Doba  plnenia 

5.1 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonať  práce v  požadovanej  kvalite  a v dohodnutom  termíne.   

Doba realizácie predmetu zmluvy je 2 týždne od písomného odovzdania a prevzatia staveniska medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom.  

VI. Vlastnícke  právo  k  zhotovenej  veci 

6.1 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  vykoná  práce  na  svoje  nebezpečenstvo  až do odovzdania  preberá  

zodpovednosť  za  dielo. 

6.2 Vlastnícke  právo  k  zhotovenému  dielu  a  zodpovednosť  za  neho  prechádza  na  objednávateľa  

preberacím  konaním,  z ktorého  bude  vyhotovený  protokol  o realizovaných prácach. 

VII. Zodpovednosť  za  škody 

7.1 Zhotoviteľ  preberá  záruku  za  akosť  diela  po  dobu 36 mesiacov  od  odovzdania  diela.  

Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má predmet v čase  jeho  odovzdania  objednávateľovi.  Za   

vady,  ktoré  sa  prejavili  po  odovzdaní  diela zodpovedá  zhotoviteľ  iba vtedy,  ak  boli  spôsobené  

porušením  jeho  povinností. 

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej 

doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť 

na svoje náklady. 

7.3 Zhotoviteľ  sa   zaväzuje  začať  s odstraňovaním  prípadných  vád predmetu  plnenia  do  48  

hodín  od  uplatnenia  oprávnenej  reklamácie objednávateľa  a  vady  odstrániť  v čo  najkratšom  

technicky  možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne  písomnou formou pri vzniku udalosti. 

7.4 Pri  realizácii  prác  na stavbe  za   ochranu  zdravia  a  bezpečnosť  pri práci zodpovedá  

zhotoviteľ.   

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť 

zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo 

usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ 

je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom dielo, ktoré vzniknú počas 

obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je 

zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením 

jeho poddodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri 



odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo 

a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. 

VIII. Platobné  podmienky 

8.1 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za 

vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká po 

predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry. Splatnosť faktúr je 30 dní od 

ich doručenia.  

8.2 Faktúra bude obsahovať :  

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo  

- číslo faktúry 

- číslo zmluvy 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 

- fakturovanú sumu 

- označenie diela  

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác, ktoré 

sú predmetom fakturácie  

8.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.   

IX. Podmienky vykonania prác 

9.1 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí 

zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MVVP SR a ZSPS a vyhláške č. 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

orientácie a pohybu. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné 

škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace 

predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri  práci, predpisy o ochrane životného prostredia. 

9.3 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka 

vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona. 

9.4 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je 

menovite uvedený v ZOD alebo bez predchádzajúceho  písomného súhlasu obstarávateľa, tento súhlas 

nezbavuje zhotoviteľa stavby  povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti  podzhotoviteľa. 

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MVVP 

SR. 

9.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na  

požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na  

zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo. 

9.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy 

a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby. 

X. Splnenie  záväzkov  zhotoviteľa  -  odovzdanie  a  prevzatie  prác 

10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť 

stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. 

10.2 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických 

podmienok  (VTP) vydaných MVVP SR a ZSPS. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné  

doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach. 

10.4 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok. 

10.5 Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník, výkresy – schémy skutočného 

vyhotovenia s rekapituláciou výmer, geodetické zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí  

/ náklady zahrnie do svojej cenovej ponuky. 



10.6 Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle Zákona č. 

90/1998 Z.z. /zákona o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov a noviel predkladá 

priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby. 

10.7 Doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so 

Zákonom č.223/2001 Z.z.. /zákon o odpadoch. 

10.8 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude 

podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach. 

XI. Ostatné  ustanovenia 

11.1 Strany  sa  dohodli,  že  zhotoviteľ  zabezpečí  počas  stavebných  prác vedenie  stavebného  

denníka  stavby  odo  dňa  prebratia  staveniska  po  odovzdanie  stavby  objednávateľovi v zmysle 

pokynov MVVP SR.  

Denník  sa  vedie  v znení  zákonov  SR,  musí  byť  na  stavbe  trvale  prístupný. 

11.2 Kontrolné  dni  na  stavbe  budú  prebiehať  priebežne.   

11.3 Časť obsahu zmluvy (IX. Podmienky vykonania prác) riešia Všeobecné obchodné podmienky 

stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.   

 

XII. Zmluvné  pokuty 

12.1 V prípade,  že  zhotoviteľ  nedodrží stanovený termín ukončenia diela,  dohodnutý  v tejto  

zmluve,   uhradí  objednávateľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5 % z ceny diela za  každý  deň  z  

omeškania.  

12.2 V prípade,  že  objednávateľ  neuhradí  v čase  dohodnutom  v tejto  zmluve  finančné  čiastky  

uvedené  v bode IV. , uhradí  zhotoviteľovi  zmluvnú  pokutu vo výške 0,5 %  z dlžnej čiastky za 

každý deň z omeškania . 

XIII. Záverečné ustanovenia 

13.1  Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.2 Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  2  exemplároch,  z nich  každá  zo zmluvných  strán  obdrží  1  

exemplár. 

13.3 Pokiaľ  nebolo  v tejto  zmluve  dohodnuté  inak,  platia  právne  pomery  vyplývajúce  

z Obchodného  zákonníka. 

13.4 Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpísania  obidvoma  zmluvnými stranami a účinnosť 

deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47 a ods. 1 

Občianskeho zákonníka. 

 

V Rudinskej, dňa:                                                                 V                 , dňa: 

 

 

Za  objednávateľa:                                                                 Za  zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

  

 

                 Ing. Jozef Švirík 

                       starosta                                                                                                   

 

 

 

 

 


