Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 10. 4. 2008

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Overovatelia: Mgr. Rudolf Galambos
Ing. Gabriel Klokner
Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal III. zasadnutie mestského zastupiteľstva v zmysle
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Privítal prítomných poslancov a riaditeľa OOPZ
v Senci JUDr. Stanislava Backu. Z rokovania sa ospravedlnili p. Bárdos Gyula, PhDr.
Gabriella Németh, František Podolský a Mgr. Pavol Škovránek príde neskôr.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Rudolf Galambos a Ing. Gabriel Klokner.
Za zapisovateľku určil G. Bernadičovú.
Program:
1./ Otvorenie
2./Kontrola uznesení
3./ Správa o činnosti sociálneho oddelenia v roku 2007
4./ Správa o vymáhaní pohľadávok formou exekúcie v roku 2007
5./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008
6./ Zmena organizačnej štruktúry MsÚ
7./ Predĺženie doby nájmu pre Súkromné liečebno-výchovné sanatórium
8./ Prerokovanie Urbanistickej štúdie
„Obytná štvrť SENEC – VISTA“ – pri Bratislavskej ceste
9./ Schválenie novej nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 2198/2 pre Betániu
10./ Odpredaj pozemku parc.č. 2514/36
11./ Odpredaj pozemku parc.č. 4318/6 a 4318/5
12./ Odpredaj pozemku parc.č. 3499/62
13./ Odpredaj časti pozemku parc.č. 2371/1
14./ Zámena pozemkov
15./ Odpredaj pozemku parc.č. 2371/99
16./ Odpredaj pozemku parc.č. 2237/17
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 40/1
18./ Odkúpenie pozemku parc.č. 4091/2
19./ Odpredaj pozemku parc.č. 4279 a 4280/1
20./ Udelenie odmeny primátorovi mesta
21./ Udelenie odmeny zástupkyni primátora
22./ Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi
23./ Správa komisie o podaní majetkových priznaní poslancov MsZ
24./ Rôzne
25./ Záver
3./ Správa o činnosti sociálneho oddelenia v roku 2007
- predložila Bc. Alžbeta Bondorová
Uznesenie MsZ č. 26/2008
I.
MsZ prerokovalo správu o činnosti sociálneho oddelenia v roku 2007.
II.
MsZ berie na vedomie správu o činnosti sociálneho oddeleniu v roku 2007.
Za:15 neprítomní: 4
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4./ Správa o vymáhaní pohľadávok formou exekúcie v roku 2007
-

predložila Ing. Janette Matúšová
v roku 2007 oddelenie miestnych daní a poplatkov MsÚ v Senci odskúpilo právnemu
oddeleniu na vymáhanie pohľadávky za komunálny odpad v počte 211 daňovníkov,
daňovníci, ktorí pohľadávku neuhradili ani sa nedohodli na sprátkovom kalendári, sú
odstúpení na vymáhanie pohľadávky exekútorskému úradu

Uznesenie MsZ č. 27/2008
I.
II.
Za: 15

MsZ prerokovalo správu o vymáhaní pohľadávok formou exekúcie v roku 2007.
MsZ berie na vedomie správu o vymáhaní pohľadávok formou exekúcie v roku
2007.
neprítomní:4

5./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2008
-

predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór
vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK vyplýva zo zákona č. 369/90 Zb. z.
§ 18 f ods. 1, písm. b/

Uznesenie MsZ č. 28/2008
I.
MsZ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Senec
na I. polrok 2008
II.
MsZ súhlasí s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Senec na I.
polrok 2008
Za: 15

neprítomní: 4

6./ Zmena organizačnej štruktúry MsÚ
- predložil p. prednosta Henrich Polakovič
Uznesenie MsZ č. 29/2008
I.
-

MsZ prerokovalo návrh na zmenu organizačnej štruktúry MsÚ Senec
doplnenie funkčného miesta - zástupca prednostu MsÚ

II.
MsZ súhlasí so zmenou organizačnej štruktúry MsÚ Senec
- doplnenie funkčného miesta – zástupca prednostu MsÚ
za: 14
zdržal sa: 1
neprítomní: 4
7./ Predĺženie doby nájmu pre Súkromné liečebno-výchovné sanatórium
-

predložil p. prednosta
v súčasnej dobe prevádzkuje Paedr. Argaláš sanatórium tretí rok
sanatórium má podľa štatistík 86% účinnosť
sanatórium podalo projekt na rekonštrukciu budovy v hodnote 3 mil. Sk, podmienkou
poskytnutia finančných prostriedkov je, aby nájomná zmluva bola odo dňa poskytnutia
dotácie aspoň 5 rokov
mestská rada súhlasila s predĺžením nájomnej zmluvy na zasadnutí dňa 18.marca 2008
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Uznesenie MsZ č. 30/2008
I.

MsZ prerokovalo návrh na predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 27.5.2005
uzatvorenej medzi prenajímateľom – Mesto Senec
a
Nájomcom – Súkromné liečebno-výchovné sanatórium na dobu určitú do
30.6. 2013

II.

MsZ súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy pre nájomcu – Súkromné liečebnovýchovné sanatórium na dobu určitú do 30. 6. 2013.

Za:15

neprítomní: 4

8./ Prerokovanie urbanistickej štúdie „Obytná štvrť SENEC-VISTA“ – pri
Bratislavskej ceste
-

predložil p. Ing. arch. Igor Križko, prítomní boli taktiež zástupcovia fi ENG 2
Ing. Józan – tlmočil názor z klubu nezávislých poslancov, aby sa predmetný materiál
stiahol z rokovania, a bol prepracovaný
Ing. Boris Dobrodenka – hovoril o pôvodnom napojení inž. sietí
k predmetným východom z tejto lokality sa vyjadrili správcovia ciest

Poslanci sa dohodli, že prerokovanie predmetnej UŠ „Obytná štvrť SENEC-VISTA“ bude
stiahnuté z rokovania
-za účasti majiteľov pozemkov, taktiež susedných pozemkov fi ZOO Agro, s.r.o.
a zástupcov mesta Senec bude zvolané rokovanie, je potrebná dohoda
9./ Schválenie novej nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 2198/2 pre Betániu
Uznesenie MsZ č. 31/2008
I.
II.
Za: 15

MsZ prerokovalo žiadosť Diakonického združenia Betánia o schválenie novej
nájomnej zmluvy na pozemok č. 2198/2
MsZ schvaľuje žiadosť Diakonického združenia Betánia o schválenia novej
nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 2198/2 na dobu určitú do 31.12.2008 za
nezmenených nájomných a platobných podmienok
neprítomní: 4

10./ Odpredaj pozemku parc.č. 2514/36
-

predložil p. primátor

Uznesenie MsZ č. 32/2008
I.
II.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2514/36 o výmere 16 m2 pre
JUDr. Jána Javorčíka a manž. Annu za sumu 40.000,- Sk /2.500,- Sk/m2/
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2514/36 o výmere 16 m2 pre JUDr.
Jána Javorčíka a manž. PhDr. Annu za sumu 40.000,- Sk
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III.
IV.
Za: 15

MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
neprítomní: 4

11./ Odpredaj pozemku parc.č. 4318/6 a 4318/5
- predložil p. primátor
Uznesenie MsZ č. 33/2008
I.
II.
III.
IV.
Za: 15

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 4318/6 diel č. 1 o výmere 71
m2 a parc.č. 4318/5 diel č. 2 o výmere 26 m2 pre MVDr. Drahomíra Bagiho
a manž. Jarmilu za sumu 29.100,- Sk /300,- Sk/m2/
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 4318/6 diel č. 1 o výmere 71 m2
a parc.č. 4318/5 diel č. 2 o výmere 26 m2 pre MVDr. Drahomíra Bagiho a manž.
Jarmilu za sumu 29.100,- Sk.
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
neprítomní: 4

12./ Odpredaj pozemku parc..č 3499/62
-

predložil p. primátor

Uznesenie MsZ č. 34/2008
I.
II.
III.
V.
Za: 15

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 3499/62 o výmere 21 m2 pre
Rastislava Bašnára a manž. Alenu za sumu 21.000,- Sk /1.000,-Sk/m2/
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 3499/62 o výmere 21 m2 pre
Rastislava Bašnára a manž. Alenu za sumu 21.000,- Sk.
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
neprítomní: 4

13./ Odpredaj časti pozemku parc.č. 2371/1
-

uviedol p. primátor

Uznesenie MsZ č. 35/2008
I.
II.
Za: 14

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku parc.č. 2317/1 o výmere cca 100
m 2 pre MUDr. Igora Rusnáka
MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc.č. 2371/1 o výmere cca 100 m2
zdržal sa: 1

neprítomní: 4
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14./ Zámena pozemkov
- uviedol p. primátor
Uznesenie MsZ č. 36/2008
I.
II.
Za: 15

MsZ prerokovalo návrh na zámenu pozemkov:
diel č. 1 o výmere 12 m2 pričlenený k parc.č. 720/8 zastavaná plocha vo vlastníctve
Adriana Majchráka a manž. Zuzany prejde do vlastníctva mesta Senec
diel č. 2 o výmere 7 m2 pričlenený k parc.č. 719 vo vlastníctve mesta Senec prejde do
vlastníctva Adriana Majchráka a manž. Zuzany
zámena sa realizuje bez doplatku za rozdiel vo výmenách
MsZ súhlasí so zámenou pozemkov ako je uvedené v bode I.
neprítomní: 4

15./ Odpredaj pozemku parc.č. 2371/99
- uviedol p. primátor
Uznesenie MsZ č. 37/2008
I.
II.
Za: 15

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku 2371/99 o výmere 345 m2 pre
Andraika Hakobiana
MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2371/99
neprítomní:4

16./ Odpredaj pozemku parc.č. 2237/17
- uviedol p. primátor
Uznesenie MsZ č. 38/2008
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2237/17 o výmere 34 m2 pre
ECOREAL, a.s. za sumu 85.000,- Sk /2.500,- Sk/m2/
II.MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 2237/17 o výmere 34 m2 pre ECOREAL,
a.s. za sumu 85.000,- Sk
III.
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
IV.
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 14 zdržal sa:1
neprítomní: 4
17./ Odpredaj pozemku parc.č. 40/1
- uviedol p. primátor
Uznesenie MsZ č. 39/2008
I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 40/1 o výmere 130 m2 pre
Dezidera Domarackého za sumu 65.000,- /500,- Sk/m2/ + úhrada nákladov na
vypracovanie geometr. plánu vo výške 10.115,- Sk, čo činí 75.115,- Sk
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II.
III.
IV.
Za: 14

MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 40/1 o výmere 130 m2 pre Dezidera
Domarackého za sumu 65.000,- Sk /500,- Sk/m2/ + úhrada nákladov na
vypracovanie geometr. plánu vo výške 10.115,- Sk, čo činí 75.115,- Sk
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
zdržali sa: 2
neprítomní: 3

18./ Odkúpenie pozemku parc.č. 4091/2
- uviedol p. primátor
Uznesenie MsZ č. 40/2008
I.
II.
III.
IV.
Za: 16

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie pozemku parc.č. 4091/2 o výmere 15 m2 vo
vlastníctve Juliany Žilincovej do vlastníctva mesta Senec za sumu 7.500,- Sk
MsZ súhlasí s odkúpením pozemku ako je uvedené v bode I.
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
neprítomní: 3

19./ Odpredaj pozemku parc.č. 4279 a 4280/1
- uviedol p. primátor
Uznesenie MsZ č. 41/2008
I.
II.
III.
IV.
Za: 15

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc.č. 4279 o výmere 81m2
a parc.č. 4280/1 o výmere 180 m2 pre PhDr. Martina Doboša a manž. MUDr.
Emese za sumu 78.300,- Sk , /300,-Sk/m2/
MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov parc.č. 4279 o výmere 81 m2 a parc.č.
4280/1 o výmere 180 m2 pre PhDr. Martina Doboša a manž. MUDr. Emese za
sumu 78.300,- Sk
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
zdržal sa: 1

neprítomní: 3

20./ Udelenie odmeny primátora mesta
- predložil Ing. Gašpar Józan
Uznesenie MsZ č. 42/2008
I.

MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi
Kválovi vo výške 50% súčtu platov za obdobie január-marec roku 2008
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II.
Za: 16

MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50%
súčtu platov za obdobie mesiacov január-marec roku 2008
neprítomní: 3

21./ Udelenie odmeny zástupkyni primátora
- predložil Ing. Gašpar Józan
Uznesenie MsZ č. 43/2008
I.
II.
Za: 15

MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie január-marec roku 2008
MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50%
súčtu platov za obdobie mesiacov január-marec roku 2008
zdržal sa: 1

neprítomní:3

22./ Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi
-

predložil Ing. Gašpar Józan

Uznesenie MsZ č. 44/2008
I.
II.
Za: 16

MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi
Winklerovi hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Winklerovi vo výške 30% súčtu
platov od 19.2.2008 – 31.3.2008
MsZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi Ing.Jánovi Winklerovi vo výške
30% súčtu platov od 19.2.2008 – 31. 3. 2008
neprítomní:3

23./ Správa komisie o podaní majetkových priznaní poslancov MsZ
Mgr. Rudolf Galambos predseda komisie - informoval o zákone č. 357/2004, v zmysle
ktorého poslanci zverejňujú majetkové pomery. Vyzval prítomných poslancov, aby si splnili
svoju povinnosť, do týždňa zasadne komisia.
24./ R ô z n e
24.A/ Návrh Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi mestom Senec
a fi. A.Centrum plus s.r.o.
-

materiál odložený /neprešiel finančnou komisiou/

24.B/ Návrh Dodatku č. 8 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi mestom Senec a
fi. A.Centrum plus s.r.o.
-

materiál odložený /neprešiel finančnou komisiou/
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24.C Zámena pozemkov
- uviedol p. primátor
Uznesenie MsZ č. 45/2008
I.

II.
Za: 16

MsZ prerokovalo zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parc.č. 989/2 o výmere cca 70 m2
- parc.č. 989/9 o výmere
68 m2
- parc.č. 739/1 o výmere cca 250 m2
SPOLU:
388 m2
vo vlastníctve p. Mgr. Gajzu Vargu parc.č. 2028/56 o výmere 2411 m2
Rozdiel vo výmenách 2023 m2.
Zámena sa vykoná bez úhrady rozdielu plôch.
MsZ súhlasí so zámenou pozemkov ako je uvedené v bode I.
neprítomní: 3

24.D/ Predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny
- uviedol p. primátor
Uznesenie MsZ č. 46 /2008
I.
II.
III.
Za: 14

MsZ ruší bod III. a IV. uznesenia MsZ č. 137/2007 z 25. 10. 2007
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 1. 9. 2008
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode II. a nesplnení podmienok uznesenie stráca
platnosť
zdržali sa: 2

Interpelácie

neprítomní: 3

poslancov:

- Ing. Badinský – predložil petíciu občanov proti výstavbe obytného a polyfunkčného
komplexu Štúrova ul. 44 v Senci
- Petícia bola taktiež podaná na Mesto Senec dňa 9. 4. 2008
- Zdôraznil, že občania v petícii nesúhlasia s pripravovaným projektom polyfunkčného
komplexu, realizovaným fi SC SUNCITY, so sídlom Fándlyho ul. v týchto bodoch:
1. parkovacie plochy- riešenie parkovania, z dôvodu prehustenia
2. výška budovy – nesúlad architektonistického riešenia s okolitým prostredím
3. hustota dopravy – prejazdnosť
-

Mgr. Fendek – žiadal, aby sa vysadili stromy v rovnakej spoločenskej hodnote,
pôvodné gaštany boli vyrúbané

-

Ing. Maglocký- budova sa nehodí do scenérie
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-

Ing. Klokner Gabriel - vystúpil ako konateľ fi SC SUNCITY, s.r.o. so sídlom na
Fándlyho
ul. 3, Senec, ktorá má záujem o výstavbu obytného a polyfunkčného
komplexu /areál bývalej Drutechny/
uvedená výstavba prešla vyjadreniami príslušných orgánov
stavba je prispôsobená aj z hľadiska výšky podľa platných regulatívov územného
plánu
od Športovej ul. ide o nižší komplex
je vypracovaná štúdia ohľadom dopravného zaťaženia, so stanoviskom dopravného
inžiniera, že dopravné zaťaženie vyhovuje
pri komplexe sa ráta s vybudovaním 98 garáží, od Štúrovej ul. – preťaženie, čo sa týka
parkovania nehrozí
medzi uvažovanými dvoma komplexami sa v projekte počíta s fontánou
a skultúrnením plochy čo sa týka zelene
polyfunkčným objektom sa odľahčia obchodné priestory na Lichnerovej ul.
petíciou sa budú zaoberať dotknutí architekti
Ing. Józan.- je nutné, aby sme v meste mali relevantné pravidlá, požiadal prítomných
poslancov, aby vystupovali aktívne pri tvorbe nového územného plánu, mesto
potrebuje tvrdé regulatívy ohľadom výšky výstavby budov
MUDr. Príbelský – rád by videl novú budovu tohto objektu podobnú starej
„Drutechne“ – Nová Drutechna
Po interpeláciách sa poslanci dohodli, že predmetná petičná listina bude prerokovaná
v komisii výstavby za účasti petičného výboru a majiteľa pozemku Ing. Gabriela
Kloknera

Mgr. Fendek – žiadal o riešenie prístupovej cesty prostredníctvom odd. výstavby na
Bratislavskej ul. č. 3-5
- p. Voško – inicioval rekonštrukcie detských ihrísk, požiadali ho mamičky z Kolárovej a
Hurbanovej ul.- odpovedal p. primátor – detské ihriská sa postupne obnovujú a
rekonštruujú
- žiadal o predaj sáčkov na psie exkrementy - odpovedal p. primátor – sáčky sa
pravidelne dopĺňajú, zatiaľ však neplnia svoj účel, /porozhadzované, odmotané.../
- pozval poslancov na 4. ročník Májového turnaja mesta Senec vo futbale, pod záštitou
primátora mesta
MUDr. Dobošová – požiadal vedúcich poslaneckých klubov, aby pripravili harmonogram
ohľadom účasti poslancov, kedy sa kto zúčastní stretnutia s občanmi
p. Nádaský Ladislav – informoval o organizovaní divadelného predstavenia pre poslancov,
ktoré sa uskutoční 22. apríla 2008
- účasť poslanci potvrdia na sekretariáte MsÚ
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Ing. Józan – urgoval osadenie parkovacích hodín pred budovou MsÚ a na Lichnerovu ul.
- navrhol, aby sa z pozemku oproti autobusovej stanici na Šafárikovej ul.
vybudovalo parkovisko /platené/
- informoval poslancov o pripravovanej prac. ceste do Banskej Bystrice ohľadom
pripravovaného internetového pripojenia pred MsÚ
- žiadal, aby mesto Senec zistilo na Katastrálnom úrade majiteľa 2 starých
opustených domov
- žiadal, aby mesto Senec vyzvalo majiteľa starej polikliniky /porozbíjané sklá,
zdevastovaná budova, zdržovanie sa mladistvých a iných nepovolaných osôb..../
– odpovedala MUDr. Dobošová - v mesiaci máj sa odsťahuje rehabilitácia – MUDr.
Vanková a majiteľ bude túto situáciu riešiť
p. Černay – požiadal o pokosenie trávnikov na Letnej a Štefánikovej ul.
p. primátor – informoval o súdnom spore s fi. Olympic a.s., predložil návrh akcionára
spoločnosti ohľadom vysporiadania vzájomných majetkových vzťahov akcionárov
spoločnosti Olympic
Uznesenie MsZ č. 47/2008
I.
II.
III.

Za: 15

MsZ súhlasí, aby mesto Senec vystúpilo z a.s. Olympic.
MsZ súhlasí, aby pozemok, ktorý je vo vlastníctve a.s. Olympic rozdeliť tak, aby
2/3 rozlohy pozemku prešlo do vlastníctva mesta.
Ak bude splnená požiadavka, že 2/3 rozlohy pozemku prejde do majetku mesta,
MsZ poveruje primátora mesta podpísať zmluvy a dohody:
A/ o mimosúdnom vyrovnaní
B/ o vystúpení mesta Senec z a.s. Olympic
C/ o rozdelení majetku a. s. Olympic
zdržali sa : 2

Henrich P o l a k o v i č
prednosta MsÚ

neprítomní: 3

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Rudolf Galambos
Ing. Gabriel Klokner
Zapísala:
Gabriela Bernadičová
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