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Z á p i s n i c a    č. 1  
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrbové, 

konaného 18. 01. 2017 o 17.00 hod. v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom 

 

Prítomní:    9 poslancov a primátorka mesta 

Neprítomní:    2 poslanci: Mgr. Koreň, Tahotný, MBA 

Prizvaní:    hl. kontrolórka, prednostka MsÚ a vedúci pracovníci MsÚ 

     

Program: 

 

1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného predsedníctva    

a určenie zapisovateľky 

2.  Kontrola plnenia uznesení 

3.  Dopyty a interpelácie občanov 

4. Košiar – plyn nájom 

5. Zverenie majetku do správy škôlky  

6. Kamerový systém - spoluúčasť  

7.    Rôzne 

8.    Dopyty a interpelácie poslancov 

9.    Návrh na uznesenie 

10.  Záver   

 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, pracovného 

predsedníctva a určenie zapisovateľky 
  

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Dott. Mgr. Ema Maggiová. 

Zasadnutie sa začalo za prítomnosti 7 poslancov. Počas rokovania prišli ďalší poslanci : Ing. Ľ. 

Šteruský, PaedDr. I. Borovský,  

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci: predseda –Ing. N. Horská, členovia –  

PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná. 

prítomných: 7 

za: 7                                              proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci: Ing. J. Duračka, D. Sabo. 

prítomných: 7 

za: 7                                             proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Dália Amchová, pracovníčka mestského úradu. 

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: primátorka mesta Dott. Mgr. Ema 

Maggiová, zástupca primátorky JUDr. Štefan Kubík, hl. kontrolórka JUDr. Mária Gajňáková a 

prednostka MsÚ Ing. Renáta Taranová. 

prítomných: 7 

za:  7                                            proti: 0                                     zdržal sa: 0 

 

Potom primátorka predložila k schváleniu program zasadnutia MsZ, ktorý bol uvedený na 

pozvánke. Na podnety JUDr. Kubíka a Ing. Urbanovej doplnila do bodu rôzne ocenenie 

mesta, dotáciu mesta Vrbové do Nemocnice A. Wintera a opravu RO 9. Hlasovalo sa za takto 

upravený program. 

prítomných: 7 

za: 7                                              proti: 0                                     zdržal sa: 0 
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2.  Kontrola plnenia uznesení 
 

 Kontrola plnenia uznesení bola predložená v písomnej forme, je priložená k originálu 

zápisnice. Ku kontrole uznesení nemal nikto pripomienky. 

 

3. Dopyty a interpelácie občanov  

 
Z občanov nemal nikto pripomienky ani dopyty. 

 

4. Nájom hnuteľného majetku pre distribučnú sieť plynu  - Košiar  

 
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  je obec povinná ustanovenia 

tohto zákona pri prevodoch majetku obce primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do 

nájmu. Z uvedeného dôvodu predkladáme na rokovanie MsZ návrh na realizáciu prenájmu 

hnuteľného majetku mesta  a to spôsobom hodným osobitného zreteľa, pre stavbu Nájomné byty 

15 b.j. + inžinierske siete, na Šteruskej ceste bol vybudovaný v roku 2016 STL plynovod a 3 ks 

prípojok.  Je nutné, aby sa uvedené  plynárenské zariadenie dostalo do správy alebo do majetku 

SPP.  Z uvedeného dôvodu je nutné, aby už vybudované plynárenské zariadenie pre nájomné byty 

na Šteruskej ceste bolo odovzdané do nájmu SPP prostredníctvom nájomnej zmluvy. Plynárenské 

zariadenie bolo vybudované za cenu 15.577,67 €.  

 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom.  

Stanovisko komisie výstavby: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 1/I/2017 

 

 

5. Zverenie do správy 

 
V súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto zveruje do 

správy rozpočtovým organizáciám zriadeným mestom investičný majetok nadobudnutý 

z finančných prostriedkov zriaďovateľa. 

Mesto zverilo nadobudnutý investičný majetok do správy základných škôl a materskej školy 

protokolárne. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 2/I/2017 

 

 

6. Spoluúčasť Mesta Vrbové na financovaní rozšírenia kamerového systému                   

v meste Vrbové      
 

Z fondov MV SR na prevenciu kriminality vyšla výzva na predkladanie projektov na získanie 

finančných prostriedkov na dobudovanie kamerového systému v meste Vrbové. Do projektu sme 

sa zapojili v januári  2016.  Mestá a obce sa musia podieľať na spolufinancovaní na danom  

projekte čiastkou minimálne 20%. 
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Mestu Vrbové bola v decembri 2016 schválená dotácia vo výške 9.000 €, čo je podľa zákona len 

80 % z toho, čo musíme preinvestovať, ak po zúčtovaní nemáme časť peňazí vrátiť. 20% 

spoluúčasť mesta tvorí z danej sumy 2.250 €, to je časť spolufinancovania mesta. Celá investícia – 

realizácia musí predstavovať teda minimálne objem 11.250 €. 

 

Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom  

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 3/1/2017 

 

7. Rôzne 
 

7/1 Ocenenia mesta Vrbové 

 
Pri príležitosti životného jubilea navrhujeme udeliť Cenu mesta Vrbové Karolovi Kráľovi, ktorý po 

celý svoj aktívny pracovný život pôsobil v našom meste ako dobrovoľný hasič. Jeho  verejná 

činnosť spočíva aj v terajšej dobe v odovzdávaní skúseností terajšej generácii dobrovoľných 

hasičov a jeho verejnú angažovanosť v uvedenej oblasti.  

 

Pri príležitosti životného jubilea navrhujeme udeliť Pamätnú medailu mesta Vrbové Jozefovi 

Adamcovi, ktorý po celý svoj aktívny pracovný život sa verejne angažoval v prezentovaní 

športového odvetia – futbal, čím zviditeľňoval a zároveň aj reprezentoval naše mesto.  

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Boli prečítané a prijaté uznesenia č. 4/I/2017 a č. 5/I/2017 

 

7/2 Dotácia mesta Vrbové na zakúpenie anesteziologického prístroja  

do Nemocnice A. Wintera Piešťany  

 
Mesto Vrbové každý rok rozdeľuje dotácie rôznym žiadateľom v zmysle VZN č. 4/2016 

o poskytovaní dotácií.  

 

V zmysle uvedeného návrhu a žiadosti vedenia nemocnice Alexandra Wintera je pracovaný 

materiál na poskytnutie účelového nenávratného finančného príspevku na zakúpenie 

anesteziologického prístroja  vo výške 1.000,-€. 

 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Rozprava: 

PaedDr. Borovský – je to potrebné podporiť. Doteraz mesto vždy podporilo takéto projekty.  

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 6/I/2017 

 

7/3 Oprava Uznesenia č. 219/XII/2016 

 
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov je mesto Vrbové povinné prerokovať a zobrať na vedomie, resp. schváliť 

zmeny rozpočtu mesta. Z dôvodu korekcie účtovných zápisov vznikla potreba úpravy rozpočtu 

v kategórii finančné operácie výdavkové.  

 
Stanovisko ekonomickej komisie: komisia súhlasí s predloženým materiálom. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil ani nemal pozmeňujúci návrh. 

Bolo prečítané a prijaté uznesenie č. 7/I/2017 
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8. Dopyty a interpelácie poslancov 

 
Mgr. Just – chce sa opýtať ohľadom odstavených áut, či už so značkou alebo bez nej, ktoré 

zaberajú miesto. Bol upozornený, vraj takéto autá by mali platiť daň. Všimol si, že na Sasinkovej 

ulici je takéto auto. Či by sa tieto autá mohli odviezť alebo by majitelia mali platiť daň. 

JUDr. Kubík – ak auto značku má je to súkromný majetok a ak nemá, môžeme ho buď odviezť na 

naše náklady, ale nemáme priestory na uskladnenie ako vo veľkých mestách, kde sú odťahovky, 

auto odvezú a potom vyzývajú majiteľa, aby zaplatil náklady. Môžeme majiteľovi vyrúbiť daň za 

zaberanie verejného priestranstva, ktorá je aj v zákone a máme ju aj vo VZN. 

Mgr. Just – daň by mohla byť páka na majiteľov takýchto áut, pretože naozaj zavadzajú  

Ing. Šteruský – mal by sa urobiť zoznam a postupne upozorňovať majiteľov 

 

PaedDr. Borovský – ľudia sa ho pýtali na „Toréza“, kde je a čo je s ním. Ďalej sa pýtali, prečo 

mesto nedá urobiť novú bránu na bývalý dom služieb, kde sa prerobili nájomné byty. Vraj je tam 

kovová hnedá brána a bola by tam krajšia plastová biela, keď je to už celé prerobené. 

Dott. Mgr. Maggiová – „Torézo“ bol do piatku 13.1. 2017 v azylovom dome v Piešťanoch, kde ho 

odviezli Vrbovskí policajti, odkiaľ odišiel. 16.1. 2017 volali z nemocnice v Piešťanoch, že zomrel. 

Rodina sa odmietla postarať o pohreb, preto sa muselo postarať mesto na náklady mesta. Museli to 

vyriešiť najjednoduchším spôsobom tak, že bol hneď prevezený do krematória v Nitre a po 

spopolnení bude posledná rozlúčka na cintoríne vo Vrbovom. 

Ohľadom brány, je tam prechod, tak je lepšie keď je presklená, aby tam bolo vidieť.  

JUDr. Kubík – stavbári povedali, že brána je v dobrom stave a stačí ju natrieť.  

 

JUDr. Kubík – oboznámil MsZ, že mesto dalo vyčistiť vežu od trusu a snažia sa dostať ju do 

nájmu, aby získali peniaze na opravu z eurofondov 

Mgr. Šmacho – bolo by treba dohodnúť sa s pánom farárom, aby nikomu nedávali kľúče od veže, 

pretože niekto priviazal kladivko na hodinách, čím sa porušil mechanizmus. Pokúsili sa to opraviť. 

Uvidí sa či hodiny pôjdu. Dali siete proti holubom.  

Ing. Šteruský – opýtal čo sa týka vývozu smetí - harmonogramy sú len do konca januára, či budú 

nové 

JUDr.Kubík – už sú vypracované nové, budú roznesené obyvateľom do schránok a  harmonogramy 

aj s podrobným rozpisom kde, koľko a akých kontajnerov sa nachádza budú zverejnené v Hlase 

Vrbového, ako aj na webovej stránke. 

Mgr. Just – opýtal sa pani kontrolórky Gajňákovej, či zistila veci ohľadom združenia, o čo ju 

požiadal na minulom MsZ 

JUDr. Gajňáková -  bolo to schválené 4. 4. 2012, od vtedy sme členmi tohto združenia, ktoré má 

názov Združenie obcí región Pod Bradlom. 

Mgr. Just – takže keď ročne dávame 3 000 €, tak už nás to doteraz stálo 15 000 €. Zaujíma ho, ako 

to pokračuje. 

JUDr. Kubík – v novembri bol podaný projekt a čaká sa na jeho schválenie 

Mgr. Just – nepáči sa mu prístup pána Valihoru. Na začiatku hovoril, že je to otázka dvoch až troch 

rokov a už prešlo päť rokov. 

PaedDr. Borovský – má tiež obavy z tohto projektu, pretože sa do toho naozaj už dalo veľa peňazí 

a za tých päť rokov sa nič neurobilo, ako aj povedal René.  

Dott. Mgr. Maggiová – verí tomu, že sa to dotiahne do konca, je to aj v záujme združenia 

PhDr. Miklášová – veď to mali robiť študenti zadarmo ako štúdiu 

Judr. Gajňáková – vyhľadala zápisnice, v ktorých sú materiály o rokovaní ohľadom tohto 

združenia. Ako členovia máme právo vypýtať si účtovnú závierku, aby sme vedeli na čo sa peniaze 

použili.  

Ing. Horská – poprosila by pani kontrolórku, aby vyžiadala tieto materiály s účtovnou závierkou 

a poslala ich MsZ, ako aj zápisnice. 

Mgr. Just – o to mu išlo, chcel vedieť na čo s tie peniaze použili  
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9. Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie MsZ č. 1/I/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje – 

 nájom novovybudovaného  plynovodu  IO  04  STL plynovod a prípojky, kde plynovod je z PE 

 100 RC SDR 11 D 50, dĺžky  126,46m  a  3 kusy pripojovacích plynovodov z PE 100 RC SDR 11 

D 32, dĺžky  6,23m + 6,11m + 6,13m s celkovou dĺžkou 18,47m  pre bytový dom „Nájomné  byty 

15. b.j.  + inžinierske siete, Šteruská cesta, Vrbové“, ktoré boli napojené z Ulice Pavla Jantauscha 

vo Vrbovom, pre nájomcu SPP – distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, Bratislava za cenu vyrátanú 

podľa normatívov SPP z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       
 

Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca SPP 

– distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, Bratislava bude v budúcnosti zásobovať plynom   plynové 

zariadenia budúceho nájomného domu na Šteruskej ceste.             

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0    zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, 

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 2/I/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

zverenie do správy spôsobom obvyklým Materskej škole, Sídl. 9. mája č. 322, detašované   

pracovisko Súkennícka ulica, Vrbové nasledovný majetok: 

 

 vybudovanie vstupných dverí na letné WC - v obstarávacej cene 6 000,00 Eur, obstaranú 

19.12.2016 (DF 821/2016) 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 8 

za: 8         proti: 0    zdržal sa: 0 

Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, 

Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, 

PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 3/I/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

 spoluúčasť mesta  vo výške minimálne 20% na spolufinancovaní projektu dobudovania 

kamerového systému v meste Vrbové.   

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 



 

 
MsZ č..1, 18.01.2017 

Strana 6 z 9 

 

prítomní: 9 

za:  9        proti: 0    zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 4 /I/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

v zmysle § 12a  Štatútu mesta Vrbové  udelenie ceny mesta - grafiky Mórica Beňovského 

 

1.) Karolovi KRÁLOVI, pri príležitosti jej životného jubilea 80 rokov za prínos v jeho 

celoživotnej činnosti na úseku dobrovoľného hasičského zboru v našom meste. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za:  9        proti: 0    zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 5 /I/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

udelenie pamätnej medaily mesta Vrbové 

 

1.) Jozefovi ADAMCOVI, pri príležitosti jej životného jubilea 75 rokov za prínos v jeho 

celoživotnej činnosti verejného angažovania v prezentovaní športového odvetia – futbal, 

čím zviditeľňoval a zároveň aj reprezentoval naše mesto. 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za: 9         proti: 0    zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 6 /I/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

poskytnutie  nenávratného finančného príspevku vo výške 1.000 €  nemocnici Alexandra Wintera 

Piešťany  na zakúpenie anesteziologického prístroja  pre chirurgickú operačnú sálu.  

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 
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za:  9        proti: 0       zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 

 

Uznesenie MsZ č. 7/I/2017   

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

- schvaľuje - 

zmenu  Uznesenia č. 219/XII/2016 zo dňa 20.12.2016  nasledovne :  

ruší sa text uvedený v pôvodnom Uznesení, a to : 
 

        pôvodné RO: 

  

Rozpočet 

schválený 

2016 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 097 590,00 4 406 194,85 + 5 983,37 4 412 178,22 

Kapitálové príjmy 661 639,99 1 074 177,03  1 074 177,03 

Finančné operácie 

príjmové 350 500,00 365 404,47  365 404,47 

Školstvo 43 000,00 68 779,38 - 1 392,84 67 386,54 

PRÍJMY SPOLU 5 152 729,99 5 914 555,73 + 4 590,53 5 919 146,26 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2016 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 166 392,00 2 489 338,82 + 6 282,42 2 495 621,24 

Kapitálové výdavky 607 400,00 1 023 789,97  1 023 789,97 

Finančné operácie 

výdavkové 709 639,99 663 536,00  663 536,00 

Školstvo 1 669 298,00 1 737 890,94 - 1 691,89 1 736 199,05 

VÝDAVKY SPOLU 5 152 729,99 5 914 555,73 +4 590,53 5 919 146,26 

 

Príloha k RO č. 9 

Bežné príjmy:            Eur 

 

* EK 111 003 výnos z podielových daní     +        6 282,42 

312 001 zo ŠR   -            300,00 

312 012 zo ŠR na prenesený výkon  +               1,00 

311 granty     -                0,05 

* školstvo        -         1 392,84 

 

Bežné výdavky:  

 

*   630 tovary a služby      +         6 282,42 

 

* školstvo –  ZŠ Školská      -             988,32 

  ZŠ Komenského     +         1 326,83 

MŠ        -          2 030,40 
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a   nahrádza sa novým znením, a to: 
 

Oprava RO č. 9 

  

Rozpočet 

schválený 

2016 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné príjmy 4 097 590,00 4 406 194,85 + 5 983,37 4 412 178,22 

Kapitálové príjmy 661 639,99 1 074 177,03  1 074 177,03 

Finančné operácie 

príjmové 350 500,00 365 404,47  365 404,47 

Školstvo 43 000,00 68 779,38 - 1 392,84 67 386,54 

PRÍJMY SPOLU 5 152 729,99 5 914 555,73 + 4 590,53 5 919 146,26 

     

  

Rozpočet 

schválený 

2016 

Rozpočet po 

zmenách 

Zmena 

rozpočtu č. 9 

Rozpočet po 

zmenách 

Bežné výdavky 2 166 392,00 2 489 338,82 - 4 728,71 2 484 610,11 

Kapitálové výdavky 607 400,00 1 023 789,97  1 023 789,97 

Finančné operácie 

výdavkové 709 639,99 663 536,00 11 011,13 674 547,13 

Školstvo 1 669 298,00 1 737 890,94 - 1 691,89 1 736 199,05 

VÝDAVKY SPOLU 5 152 729,99 5 914 555,73 +4 590,53 5 919 146,26 

 

Príloha k RO č. 9 

 

Bežné príjmy:            Eur 

* EK 111 003 výnos z podielových daní     +        6 282,42 

312 001 zo ŠR   -            300,00 

312 012 zo ŠR na prenesený výkon  +               1,00 

311 granty     -                0,05 

* školstvo        -         1 392,84 

 

Bežné výdavky:  

*   630 tovary a služby      -         4 728,71 

 

* školstvo –  ZŠ Školská      -             988,32 

  ZŠ Komenského     +         1 326,83 

   MŠ        -          2 030,40 

Finančné operácie:          

*   820 splátky úverov, ...    +        11 011,13  

 

 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 

prítomní: 9 

za:  9        proti: 0     zdržal sa: 0 

PaedDr. I. Borovský, Ing. J. Duračka,  

Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Mgr. J. Koreň, 

JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová, Mgr. D. Drobná 

D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský 
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10. Záver 
 

Pred ukončením zasadnutia primátorka poďakovala všetkým za účasť a spoluprácu. Zasadnutie 

MsZ bolo ukončené o 18.15 hod. 

 

 

Zapísala: Amchová 

 

 

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

        Ing. Renáta Taranová                        Dott. Mgr. Ema Maggiová 

         prednostka MsÚ, v.r.                               primátorka mesta, v.r. 

  

              

Overovatelia zápisnice: 

 

1.   Ing. Jozef Duračka, v.r.  ................................................. 

 

2.   Dušan SABO, v.r.     ................................................. 

 


