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UZNESENIE č. 2-MsZ/2016
zo dňa 6.4.2016

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Dénes Mikóczy, Ing. Ildikó Dobis

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
nasledovný program rokovania:

podľa pozvánky

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
vo Veľkom Mederi

b/

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly
HK/1-FK/OMDaP/MsÚ/2016

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Správu primátora mesta o činnosti orgánov samosprávy mesta

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Plán činnosti a hospodárenia spoločnosti na rok 2016 :
TERMÁL, s.r.o. Veľký Meder
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder
MŠK Veľký Meder, s.r.o. Veľký Meder
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a/

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 182 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľký Meder
7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 183 ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 131 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
v meste Veľký Meder

8. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 184 ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 139 o zásadách prideľovania nájomných bytov v meste Veľký Meder

9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

určuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, na ulici Nám. Mládeže,
obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny
odbor na LV č. 5445 , a to: pozemku registra E-KN parc.č. 947 druh pozemku
zastavané plocha a nádvoria vo výmere 83 m2 ( C-KN parc.č. 2962/2); ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.

b/

schvaľuje
Odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, na ulici Nám. Mládeže,
obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny
odbor na LV č. 5445 , a to: pozemku registra E-KN parc.č. 947 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2 (C-KN parc.č. 2962/2) pre kupujúcich
Imrich Lábodi a Zuzana, rod. Žibritová, ulica Nám. Mládeže 40/9, 932 01 Veľký
Meder v celkovej výmere 83 m2 v rozsahu vlastníckeho podielu 1/1 (BSM) za
zníženú kúpnu cenu 10 -Eur/m2 za účelom dodatočného majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov v užívaní žiadateľov ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších
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Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: žiadaná nehnuteľnosť- pozemok je
súčasťou oploteného areálu pozemku rodinného domu so súp. č. 40 postaveného na
pozemku registra C-KN parc.č.2962/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C-KN parc.č. 2963 druh pozemku záhrady , a je bezprostredne
priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. Žiadaný pozemok tvorí
predzáhradku rodinného domu a zároveň vstup na pozemok žiadateľa. Kúpna zmluva
musú byť uzavretá do 06.07.2016.
c/

určuje
Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder, na
Nám. B. Bartóka, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na
LV č. 2287, a to: pozemku registra C-KN parc.č. 3696/2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere pozemku 83,466 m2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.

d/

schvaľuje
Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder,
na Nám. B. Bartóka, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny
odbor na LV č. 2287 , a to: pozemku registra C-KN parc.č. 3696/2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere pozemku 83,466 m2 pre Šuch
Peter, rod. Šuch, sídlo podnikania: Tichá 2012/34, 932 01 Veľký Meder, IČO:
44485492 ako fyzická osoba podnikateľ na prenájom na dobu určitú na 10 rokov za
nájomné vo výške 15,-Eur/m2/rok , za účelom získania nájomného práva k pozemku
za účelom výstavby letnej zastrešenej terasy k existujúcej reštaurácii; ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: žiadaná
nehnuteľnosť- pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti polyfunkčnej budovy na parcele č. 3696/344, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy musí byť uzavretá do 30.06.2016,
pričom riadna zmluva nadobúda účinnosť dňom povolenia užívania stavby
príslušným stavebným úradom. Nájomca sa zaviaže investovať do prenajatého
majetku finančné prostriedky zveľaďujúce tento majetok.

e/

určuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder,
sídl. M. Corvina , vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor,
a to: pozemku registra C-KN parc.č. 51/159 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 52 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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schvaľuje
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder,
sídl. M. Corvina , vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor,
a to: pozemku registra C-KN parc.č. 51/159 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 52 m2 v prospech spoločnosti založenej mestom:
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932
01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502 za účelom umiestnenia geotermálneho vrtu
k stavbe „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder “ - vrt
zdroja. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: V lokalite mesta sa v súčasnosti
nachádzajú geotermálne vrty. Vzhľadom na to, že tieto vrty dlhodobo predstavujú
spoľahlivý zdroj tepla a vody, je zo strany mesta záujem o vybudovanie nových
vrtov, ktoré by boli využívané pre dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej
vody pre bytové domy a občiansku vybavenosť. Pozemok bol Geometrickým plánom
č. 30079900-19/2016 vypracovaným dňa 15.03.2016, overený dňa 17.03.2016 pod
číslom 540//2016 oddelený od pozemku registra C-KN parc.č. 51/1 druh pozemku
zastavané plochy nádvoria vedený na LV č. 2287, Kúpna cena nehnuteľností pozemku je stanovená vo výške 100,-Eur/m2 Budúca stavba“ Využitie geotermálnej
energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ - vrt zdroja sa realizuje v investorstve
Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. vo Veľkom Mederi. Kúpna zmluva
musí byť uzavretá do 06.07.2016.

g/

ruší
Uznesenie č.9-Msz/2012 bod 6/a/10 zo dňa 12.09.2012.

h/

schvaľuje
Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti mesta ako vlastníka
pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký
Meder vedenej Okresným úradom Dunajská Streda-katastrálny odbor na LV č. 2287
a to pozemok registra C-KN parcela č. 51/1, parc.č. 61/1, parc.č. 672, parc.č. 587,
parc.č. 158, parc.č. 255, parc.č. 290/1, parc.č. 327, parc.č. 341/2, parc.č. 4191/5,
parc.č. 4191/4, parc.č. 4191/1, parc.č. 4190/1, na LV č. 5445 a to pozemky registra
C-KN parc.č. 131/1 ako dotknuté pozemky pre - Objekt 02 a Objekt 03. Na LV č.
2287 a to pozemky registra C-KN parcela č. 51/1, parc.č. 50/1, parc.č. 58/4, parc.č.
58/17, parc.č. 58/1, parc.č. 58/18, parc.č. 58/19, parc.č. 1/1, parc.č. 855, parc.č. 854,
parc.č. 3696/2, ako dotknuté pozemky pre - Objekt 01 a Objekt 04 podľa
zakreslenia vo výkrese: Celková situácia projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie k stavbe „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký
Meder - zmena stavby pred dokončením“ vypracovanej spoločnosťou
SLOVGEOTERM, a.s. Palisády 39, Bratislava, strpieť na častiach pozemkov
zriadenie a umiestnenie podzemného potrubného rozvodu tepla v rozsahu podľa
predmetného projektu, a následne podľa vyznačenia v geometrickom pláne
vyhotovenom na základe skutočného zamerania zrealizovanej stavby, strpieť vstupu
a vjazd budúceho oprávneného z vecného bremena v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenia IS, a to v prospech
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spoločnosti Mestský Podnik bytového hospodárstva s.r.o., so sídlom M. Corvina
1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34112502. Vecné bremeno bude zriadené
bezodplatne. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu pôsobí na strane oprávneného
in rem. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena musí byť
uzavretá do 06.07.2016.
i/

schvaľuje
Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti mesta ako vlastníka
pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder a to parc.č. 4190/1
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , parc.č. 4191/5 druh pozemku ostatné
plochy strpieť na týchto častiach pozemkov zriadenie a uloženie inžinierskej stavby podzemnej prípojky elektrického vedenia pre parcelu č. 4192/26 druh pozemku orná
pôda o výmere 2000m2 vo vlastníctve žiadateľa v rozsahu podľa zakreslenia vo
výkrese situácii pre účely budúcej výstavby objektov v prospech vlastníka pozemku
parc.č 4192/26 druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Veľký Meder (Varga
Michal, Promenádna 3830/15, 932 01 Veľký Meder). Vecné bremeno bude zriadené
za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku (minimálne však
1000 eur) a bude sa viazať k parcele č. 4190/1, parc.č. 4191/5 zabratej navrhovanou
stavbou (podľa vyznačenia v geometrickom pláne vyhotovenom na základe
skutočného zamerania zrealizovanej stavby). Právo zodpovedajúce vecnému
bremenu pôsobí na strane oprávneného. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena musí byť uzavretá do 06.07.2016.

j/

berie na vedomie
vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2016 vyhlásenej mestom Veľký Meder
dňa 07.03.2016 na základe Uznesenia č. 1-Msz/2016 zo dňa 17.02.2016 o
najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti v k. ú.
Veľký Meder, a to nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Veľký
Meder na Dunajskej ulici, obec Veľký Meder, vedené Okresným úradom Dunajská
Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287 ako: stavba (rodinný dom) so súpisným
číslom 1221 na pozemku registra C-KN parcela č. 292/1 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, stavba (sklad) so súpisným číslom 3793 na pozemku registra CKN parcela č. 292/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok registra
C-KN parcela č. 292/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2,
pozemok registra C-KN parcela č. 292/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 123m2, pozemok registra C-KN parcela č. 292/3 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 50m2. V stanovenom termíne, t.j. do 31.03.2016 do
12,00 hod. bol doručený jeden súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod
hore uvedených nehnuteľností.
Na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže č.
3/2016 víťazný návrh podal Csölle František, bytom Dunajská ulica 44, 932 01
Veľký Meder. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 30 dní.
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berie na vedomie
vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2016 vyhlásenej mestom Veľký Meder
dňa 07.03.2016 na základe Uznesenia č. 1-MsZ/2016 zo dňa 17.02.2016 o
najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder na Komárňanskej ulici, obec
Veľký Meder, vedené Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV
č. 2287 ako: stavba ( rodinný dom) so súpisným číslom 3 na pozemku registra CKN, parcela č. 3504 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok registra
C-KN, parcela č. 3504 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2,
pozemok registra C-KN , parcela č. 3505 druh pozemku záhrady o výmere 690 m2,
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Veľký Meder na Komárňanskej
ulici, obec Veľký Meder, vedené Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny
odbor na LV č. 1037, a to: pozemok registra C-KN parcela č. 3502 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2, pozemok registra C-KN parcela č.
3503 druh pozemku záhrady o výmere 557m2. V stanovenom termíne, t.j. do
31.03.2016 do 12,00 hod. nebol doručený žiadny súťažný návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na prevod hore uvedených nehnuteľností. Komisia pre posúdenie súťažných
návrhov vo Veľkom Mederi vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú.

l/

určuje
Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder
vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, na
Okočskej ulici, a to pozemkov registra C-KN parc.č. 2625 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 31 m2, parc.č. 2626 druh pozemku ostatné plochy
o výmere 2853 m2, parc.č. 4679 druh pozemku ostatné plochy o výmere 14925 m2;
v celosti vrátane všetkých jestvujúcich stavieb a inžinierskych sietí; a vrátane
všetkých súčastí a príslušenstva; ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov.

m/

schvaľuje
Prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder
vedených Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, na
Okočskej ulici, a to pozemkov registra C-KN parc.č. 2625 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 31 m2, parc.č. 2626 druh pozemku ostatné plochy
o výmere 2853 m2, parc.č. 4679 druh pozemku ostatné plochy o výmere 14925 m2;
v celosti vrátane všetkých jestvujúcich stavieb a inžinierskych sietí; a vrátane
všetkých súčastí a príslušenstva; pre nájomcu TSM Veľký Meder, s.r.o., IČO:
46 456 201, Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder, na dobu určitú na 10 rokov,
za nájomné vo výške VŠH nájmu majetku podľa znaleckého posudku; ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený
nasledovne: mesto je zakladateľom a jediným spoločníkom (100 %) spoločnosti
TSM, ktorá prevezme vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane hnuteľností do nájmu za
účelom realizácie projektu EKODVOR Veľký Meder vypracovaného autorizovaným
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je to prípadom hodným osobitného
zreteľa, a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa ust. §4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení mesto Veľký Meder pri výkone samosprávy okrem
iného chráni životné prostredie, zabezpečuje udržiavanie čistoty v meste a zabezpečuje
nakladanie s drobným stavebným odpadom
10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje

a/

Rozpočtové opatrenie v súlade s ust.§14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky nasledovne:

1.

Program

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja

Ukazovateľ

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

0,00

41 000,00

41 000,00
68 920,00

11

3

06.4,0

41

632 001 Energie

11

3

06.4.0

41

635 006 Údržba budov a objektov

109 920,00 -41 000,00

Spolu

109 920,00

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č.583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne povolené
prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov:

2.

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja

Program
Príjem
11

5

06.2.0

46

453

46

716

Ukazovateľ
Prevod prostriedkov z fondu opráv
PD na rekonštrukciu bytového
domu s.č.3300

Spolu

3.

Program

0,00 109 920,00

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po
úprave

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00 12 000,00 12 000,00

Rozpočtové opatrenie v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:

Funkčná
Kód
Položka
klasifikácia zdroja

Ukazovateľ

Rozpočet

Zmena
rozpočtu

Rozpočet
po úprave

3

3

01.1.1

41

632 001 Energie

35 000,00 -14 000,00

21 000,00

3

3

01.1.1

41

637 004 Všeobecné služby

50 000,00

14 000,00

64 000,00

8

1

09.1.1.1

41

632 001 Energie

36309,90 -27 800,00

8 509,90

8

1

09.1.1.1

41

637 004 Všeobecné služby

500,00

27 800,00

28 300,00

8

3

09.5.0

41

632 001 Energie

8

3

09.5.0

41

637 004 Všeobecné služby

13

9

07.6.0

41

632 001 Energie

13

9

07.6.0

41

637 004 Všeobecné služby
Spolu

11 900,00

-8 500,00

3 400,00

1 600,00

8 500,00

10 100,00

25 000,00 -21 600,00

3 400,00

4 000,00
164 309,90

21 600,00

25 600,00

0,00 164 309,90

11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok výzvy OPKZP-PO4-SC4312015-6 na sprostredkovateľský orgán OP KŽP – SIEA s názvom: Rekonštrukcia
mestského úradu - zlepšenie tepelno-technických vlastností. Výška maximálneho
celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa je 12 889,13 EUR
z celkových oprávnených výdavkov 257 782,51 EUR. Výška neoprávnených
nákladov: 0,00 EUR.

12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

deleguje
členov do Školskej rady pri Základnej škole Bélu Bartóka s VJM
pre funkčné obdobie 2016 – 2020
-

Pongrácz Koloman, Ing.
Vrezgová Alžbeta, MUDr.
Csepi Daniel
Táncosová Sylvia, Ing.

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti MŠK Veľký Meder s.r.o. so sídlom
Štadiónová 2130, 932 01 Veľký Meder, IČO: 444876009 o nasledujúce činnosti
majúce povahu živnosti:
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
údržba verejnej zelene

14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
hlavnému kontrolórovi prekontrolovať splnenie rokovacieho poriadku §28

- 17 interpelácie na každom zasadnutí MsZ a podávať správu o interpeláciách v rámci
správy hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom
Mederi.
15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

berie na vedomie
Nakoľko odmietame vulgarizmy, rasistické narážky, osobné narážky, ktoré nepatria
na pôdu rokovacej miestnosti mestského zastupitešstva, dôrazne prosíme vedenie
rokovania mestského zastupiteľstva, aby dodržalo rokovací poriadok a vhodným
spôsobom zasahovalo v prípade, že príspevok do diskusie bude obsahovať
vulgarizmy, rasistické narážky alebo osobné narážky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr, Samuel Lojkovič
primátor mesta

Mgr. Zalán Kórósi
MVDr. Dezider Bartalos
-------------------------------overovatelia zápisnice

