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Uznesenia 
z Mestského   zastupiteľstva   v Seredi,  konaného  dňa    12.11. 2015 

 
Mestské    zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo  a prijalo   

 

Uznesenie č.  183/2015 
Schvaľuje  

1. Doplnenie  programu 
 Bod  č.  17 - Prerokovanie   návrhu  na  odmeny poslancov   MsZ a hlavnej kontrolórky    
mesta  Sereď   
Hlasovanie:  prítomných  16,  za  14, proti 0,  zdržali  sa   2  
 

2. Program  rokovania  MsZ  
Hlasovanie:  prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie  č.  184/2015 
Berie  na  vedomie   
Informatívnu správu o činnosti   mestského   úradu a mesta  Sereď  od  ostatného   zasadnutia    
MsZ     
 Hlasovanie:  prítomných 17, za   17, proti  0, zdržalo  sa  0   
 

Uznesenie č.  185/2015 
Berie  na  vedomie  
Správu  o kontrole  plnenia   uznesení   MsZ   
Hlasovanie:  prítomných   15, za   15,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.   186/2015 
Berie  na  vedomie   
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2015 
Hlasovanie:  prítomných   16, za   16, proti  0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie  č.  187/2015 
Berie   na   vedomie   
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly mimoriadnej inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ako aj inventarizácie vykonanej ku dňu riadnej 
účtovnej závierky  vykonanej   v priebehu účtovného  obdobia v rozpočtovej organizácii  MŠ  
Ul. Komenského.  
Hlasovanie:  prítomných   17, za   17,  proti  0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie  č.   188/2015 
Berie  na  vedomie   
Správu o výsledku  následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania § 14-21a) 
zákona č. 211/2000 Z .z o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. 
Hlasovanie:  prítomných   17, za  15, proti  0, zdržalo  sa  0 , nehlasovali 2  
 
 

Uznesenie č.  189/2015 
Uznáša    sa   
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 4/2015 zo dňa 12. 11. 2015 o určení miesta 
a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl. 
Hlasovanie:  prítomných  16, za   16,  proti  0, zdržalo  sa   0   
 
 

Uznesenie č.  190/2015 
Uznáša    sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  
č. 13/2012 o miestnych daniach v znení neskorších nariadení. 
Hlasovanie:  prítomných   16,  za  16, proti  0, zdržalo  sa   0  
 
 

Uznesenie  č.  191/2015 

Uznáša    sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o  miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  
Hlasovanie:  prítomných   17, za   16, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval  1  
 
 

Uznesenie č.   192/2015 
A. Schvaľuje   
Územný plán mesta Sereď  

B. Uznáša  sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán mesta Sereď 

Hlasovanie:  prítomných   17, za 13, proti  0, zdržali  sa   3 , nehlasoval   1  
 
 
 
 



3 

 

Uznesenie  č.   193/2015 
Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 MŠ Ul. Komenského  
č. 1137/37, 92601 v Seredi  
 bez pripomienok  
Hlasovanie:  prítomných   14, za  13, proti  0, zdržalo sa   0, nehlasoval   1 
 
 
 

Uznesenie č.  194/2015 
Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi za 
Školský rok 2014/2015 
bez  pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných   14, za  13,  proti 0, zdržalo  sa 0, nehlasoval   1 
 
 

Uznesenie  č.  195/2015 
Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy                               
ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi za šk. rok 2014/2015 
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných 13,  za   13,  proti  0,  zdržalo  sa   0    
 

Uznesenie  č.  196/2015 
Schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Jana Amosa 
Komenského v  Seredi  za šk. rok 2014/2015 
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných  16, za   16, proti  0, zdržalo  sa   0   
 
 

Uznesenie č.   197/2015 
Schvaľuje   
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy  
 J. F.  Kvetoňa  v Seredi  v šk. roku 2014/2015 
 bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných 15, za  15, proti  0, zdržalo  sa   0  
    

Uznesenie č.  198/2015 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov  
Hlasovanie:  prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo  sa   0    
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Uznesenie  č.   199/2015 

 Schvaľuje   
1. 7. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015   s pripomienkou znížiť bežné príjmy  

mesta – bežné transfery 312012 – prenesené kompetencie ZŠ    o čiastku 3 965 € 
a zároveň znížiť   bežné výdavky škôl o čiastku 3 965 € 
 

2. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho  s pripomienkou  
v programe 4. Vzdelávanie  v prvku 4.1.1- ZŠ Juraja Fándlyho znížiť výdavky o celkovú 
čiastku – 2 598 € nasledovne: 
a)  kap. 09.1.2.1 znížiť o čiastku  - 1 299 € v nasledovných položkách: 

612 001  - 963 € 

621 VšZP            -   96 € 

625 001  -   13 € 

625 002  - 135 € 

625 003  -     8 € 

625 004  -   29 € 

625 005  -   10 € 

625 007  -   45 € 
b) kap. 09.2.1.1 znížiť o čiastku  - 1 299 € v nasledovných položkách: 

612 001  - 963 € 

621 VšZP            -   96 € 

625 001  -   13 € 

625 002  - 135 € 

625 003  -     8 € 

625 004  -   29 € 

625 005  -   10 € 

625 007  -   45 € 
 

3.  Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 
s pripomienkou v programe 4. Vzdelávanie   v prvku 4.1.2- ZŠ Jana Amosa Komenského 
znížiť výdavky o celkovú čiastku – 1 367 € nasledovne: 
a)  kap. 09.1.2.1 znížiť o čiastku  - 890 €  v nasledovných položkách: 

612 002  -  1 502 € 

621 VšZP            +    624 € 



5 

 

625 001   +       4 € 

625 002   +     50 € 

625 003   +       3 € 

625 004   +     10 € 

625 005   +       3 € 

625 007   +     17 € 

633 006   -     99 € 
b) kap. 09.2.1.1 znížiť o čiastku  - 477 € v nasledovných položkách: 

612 002  -   1 835 € 

621 VšZP            +     577 € 

625 001   +      50 € 

625 002   +    505 € 

625 003   +      29 € 

625 004   +    109 € 

625 005   +      36 € 
     625 007   +    172 € 

633 006   -     120 € 

4) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ D. Štúra 
5) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
6) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou   ZUŠ  Jána Fischera-Kvetoňa 
7) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď            

Hlasovanie:  prítomných 12, za   12, proti  0,  zdržalo  sa    0     
 

Uznesenie  č.   200/2015 
Berie na vedomie  
 Prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 2016- 2018. 
Hlasovanie:  prítomných  16,  za   16, proti  0, zdržalo  sa   0   

 

Uznesenie  č.  201/2015 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  
časti parcely  č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade 
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“, na LV č. 
591, v k. ú. Sereď,  za cenu 2,00 €/m2/rok,  na  dobu  neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   
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uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný  osobitného   zreteľa  z dôvodu, že 
na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky,  
Ing. Adriane Dzivej, bytom v  Seredi,  Komenského ul. č. 3043/39. 
Hlasovanie:  prítomných   16, za   15, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval  1  

Uznesenie č.  202/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3251 -  zastavaná plocha  vo výmere  
19 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 78/2015, od pôvodnej  parcely č. 
964/13 – zastavaná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcela registra „E,  na LV č. 591,  v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 
€/m2,  žiadateľom:  Igor Blaho a Jana Blahová, obaja bytom v Gáni, Hlavná 19. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
Hlasovanie:  prítomných 16,  za   16, proti 0,  zdržalo  sa   0      
 

Uznesenie  č.   203/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3253/1 -  zastavaná plocha vo výmere  
13 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom  78/2015, od pôvodnej  parcely č. 964/13 - 
zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcela registra „E,  na LV č. 591,  v k. ú. Sereď, za cenu  
20,00 €/m2,   žiadateľovi:  Vladimír Holeček,  bytom v Seredi, Mlynárska 38/32.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
Hlasovanie:  prítomných 16, za   16, proti  0, zdržalo  sa   0   
 
 

Uznesenie  č.  204/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3252 -  zastavaná plocha vo výmere 
18 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 78/2015, od pôvodnej  parcely č. 
964/13 - zastavaná plocha a nádvorie,  evidovanej Okresný úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E,  na LV č. 591,  v k. ú. Sereď, za 
cenu  
20,00 €/m2, žiadateľom:  Bohuslav Láštic a Zuzana Lášticová, obaja bytom v Seredi, 
Cukrovarská 758/48. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
Hlasovanie:  prítomných   16, za   16, proti  0,  zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie č.  205/2015 
A.Berie na vedomie 
Zámer usporiadať majetkovo-právny vzťah k užívanému pozemku pred prevádzkovou 
jednotkou na Novomestskej ul. formou prevodu,  
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B.Konštatuje, 
že sa   jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  mesta z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza  v bezprostrednej 
blízkosti pred prevádzkou vo vlastníctve žiadateľa, na pozemku je umiestnená terasa, spojená   
so stavbou, a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak  nevyužiteľný, 
  
C.Schvaľuje  
V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa,  časti parcely č. 3063/1 -  zastavaná plocha a nádvorie 
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela 
registra „C“ v k. ú. Sereď, na LV č. 591, vo  výmere cca 43 m2,   žiadateľovi Ladislavovi 
Malému, bytom v Seredi, Fándlyho ul. 4378/26. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady        
žiadateľa 
Hlasovanie:  prítomných   16, zas   13, proti 1, zdržali  sa   2  

 
Uznesenie č.  206/2015 

A.Berie na vedomie 
Zámer prevodu časti pozemku na ulici M. R. Štefánika  formou zámeny 
 
B. Schvaľuje 
Spôsob prevodu v zmysle  §  9 ods. 2,  písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku obcí 
v znení  neskorších  predpisov, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  z  dôvodu,  že  je  
v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom  tak, aby bola zachovaná zeleň, 
ktorá je súčasťou verejného priestranstva   na ulici M. R. Štefánika, formou zámeny parciel 
evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako 
parcely registra „E“ na LV  č. 591,  v k. ú. Sereď,  a to časť parcely č. 274/1  - ostatná plocha  
a  časť parcely č. 273 - ostatná plocha, spolu vo výmere cca 250 m2, 
za  

časť parciel evidovaných  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného 
operátu   ako parcely registra "E" , v k. ú. Sereď,  na LV č. 911, a to časť parcely č. 274/2- 
zastavané plochy a nádvoria a časť parcely 267/2- zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere cca 95 m2.  Rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností,  určených geometrickým 
plánom, mesto odpredá za cenu podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,  
spoločnosti Hubert J. E. spol. s r.o., so sídlom Vinárska 137, 926 01 Sereď. 

Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 
žiadateľa 
Hlasovanie:  prítomných 16, za  3, proti 6,  zdržali  sa  6, nehlasoval   1 
Uznesenie   nebolo   prijaté      
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Uznesenie č.  207/2015 
Schvaľuje  
Zriadenie vecného bremena  v súvislosti s inžinierskou stavbou „DS_Šulekovská ul. – 
zahustenie TS, VNK, NNK“ (elektroenergetická stavba, vrátane elektroenergetických 
zariadení), na parcelách: 

- č. 1398/2 - ostatná plocha,  evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k. ú . Dolný Čepeň na LV  
č. 591, 

- č. 155/1 - orná pôda,  č. l66/3 - ostatné plochy, č. 155/2 - ostatné plochy, č. 128/35  
- ostatné plochy, 128/102 - ostatné plochy, č. 166/4 – zastavaná plocha a nádvorie,  
všetky evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcely registra „E“ v k. ú.  Dolný Čepeň, na LV č. 591, 

- č. 169/100 –  ostatné  plochy , evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“  v k. ú. Dolný Čepeň na 
LV č. 3289, 

- č. 169 – ostatné plochy , č. 170/2 – ostatné plochy , obe evidované Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra 
„E“, v k. ú. Stredný Čepeň, na LV č. 591, 
v dĺžke 304 m, podľa vyznačenia a zamerania v geometrických plánoch  
č.  234/2015 a  č. 235/2015, úradne overených Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor,  vypracovaných na   náklady oprávneného z vecného bremena. 
 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (mesto Sereď - 
vlastník zaťažených nehnuteľností)  strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd  peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným,  z dôvodu výkonu povolenej 
činnosti.    

Vecné bremeno sa zriaďuje in rem, na dobu neurčitú, odplatne jednorazovo vo výške  
15,00 €/1m trasy elektrického vedenia, celkom vo výške 4.560,00 eur, slovom 
štyritisícpäťstošesťdesiat eur, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 46 Bratislava. 

Hlasovanie:  prítomných   16, za  16, proti  0, zdržalo  sa   0  

 

Uznesenie č.   208/2015 
Schvaľuje  
V zmysle § 16, ods.5, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta trvalé 
upustenie od   vymáhania pohľadávky za neuhradené nájomné nebytových priestorov na 
Pažitnej ul. vo výške 2.683,45 €,  na základe uznesenia Okresného súdu v Galante, ktorým 
rozhodol o zastavení exekúcie voči povinnému Robertovi Matulovi, naposledy bytom  
Gáň č.5, z dôvodu jeho úmrtia. 
Hlasovanie:  prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo  sa   0   
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Uznesenie č.  209/2015 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o postupe prípravy vyhlásenia architektonickej súťaže na revitalizáciu verejného 
priestranstva po oboch stranách ulice M. R .Štefánika od svetelnej križovatky (pri hoteli 
Hutník)  po prevádzku Hubert J.E.  
 
B. Schvaľuje 
Spoluprácu s Fakultou architektúry STU Bratislava v danej problematike formou zadania 
témy pre študentov 
 
C. Poveruje primátora 
Rokovať s vedením Fakulty architektúry STU Bratislava 
Hlasovanie:  prítomných   15, za  14, proti  0,  zdržal  sa   1 
 

Uznesenie  č.   210/2015 
Schvaľuje 
Procedurálny   návrh   poslankyne  na   zmenu  ocenenia  pre   Mgr.  Milana Nováka  -  
navrhuje  udeliť  „Cenu  mesta   Sereď“   
Hlasovanie: prítomných  16,  za  11, proti 0,  zdržali  sa  3, nehlasovali  2   
 

Uznesenie č.  211/2015 
Schvaľuje 
Tajné  hlasovanie  pri  schvaľovaní  návrhov  na  ocenenie   občanov   mesta  Sereď  
Hlasovanie: prítomných    16,  za  14,  proti 2, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.   212/2015 
Schvaľuje 
Volebnú komisiu  pre  vyhodnotenie  výsledkov    tajného  hlasovanie  pri udeľovaní ocenení  
mesta  Sereď  v zložení: 
Ing. Bystrík  Horváth 
JUDr. Michal   Irsák 
Ing. Iveta Belányiová       
Hlasovanie:  prítomných  15 , za  14,  proti  0, zdržal  sa   1  
 

Uznesenie č.  213/2015 
Udeľuje   
Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“   PhDr. Milanovi Lihanovi 
Hlasovanie:  prítomných   16, za  14, proti 1, zdržal  sa   1 
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Uznesenie  č. 214/2015 
Udeľuje  
Ocenenie „Cena mesta Sereď“   Jánovi Holíkovi  
Hlasovanie:  prítomných   16,  za  13, proti  1, zdržali   sa   2  

 

Uznesenie č.   215/2015 
Udeľuje   
Ocenenie „Cena mesta Sereď“   Marcele Hochedlingerovej  
Hlasovanie:  prítomných  16, za  11, proti 1, zdržali  sa   4 

 
Uznesenie č.  216/2015 

Udeľuje 
Ocenenie „Cena mesta Sereď“   Doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD.  
Hlasovanie:  prítomných   16,  za  15, proti 0, zdržal  sa   1  
 
 

Uznesenie  č.   217/2015 
Udeľuje   
Ocenenie „Cena  mesta  Sereď“   Mgr. Milanovi Novákovi 
Hlasovanie:  prítomných   16, za  10, proti 3, zdržali  sa   3 
 

Uznesenie  č.  218/2015 
Konštatuje,   
že  tajným   hlasovaním bolo    schválené    udelenie   ocenenia navrhovaným  občanom : 
1.Čestné   občianstvo  mesta  Sereď  pre: 

PhDr.  Milana  Lihana   
 
2.  „Cena  mesta  Sereď    pre: 
Marcelu Hochedlingerovú  
Doc. Ing. Ľubomíra  Švorca,  PhD. 
Jána  Holíka  
Mgr.  Milana   Nováka    
Hlasovanie: prítomných   15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0  

 
 

Uznesenie č.   219/2015 
Deleguje   
Bc. Antona Dúbravca , ako  zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Juraja Fándlyho, 
Fándlyho ul. 763/7A, 926 01 Sereď. 
Hlasovanie: prítomných  15, za   15, proti  0,  zdržalo  sa   0  
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Uznesenie  č. 220/2015 
Schvaľuje   
Odmeny    pre poslancov   MsZ  vo výške   150,00 Eur 
Hlasovanie:  prítomných   15, za   9, proti  1, zdržali  sa   4, nehlasoval  l 
 
 
 

Uznesenie č.  221/2015 
Schvaľuje    
Odmenu  hlavnej kontrolórke    na rok   2015  vo výške  1200,00 Eur    
Hlasovanie:  prítomných   15,  za  12,  proti 0,  zdržali  sa    3 

 
V Seredi,   dňa   12.11. 2015  
 
Zapísala: Kolláriková  
 
 
 
 
 
       Ing.  Martin  Tomčányi 
                      primátor    mesta    
 
 
 
Návrhová  komisia: 
 
Božena  Vydarená            ..................... 

Ing. Bystrík  Horváth       ..................... 

Ing. Iveta Belányiová       ....................  
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