Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného
dňa 06.12. 2018
1a/ Dňa 06.12. 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Seredi . Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta otvoril ustanovujúce zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Seredi. Privítal novozvolených poslancov MsZ a prizvaných hostí .
1b/za overovateľov zápisnice boli určení:
JUDr. Michal Irsák
Róbert Stareček
1c/Predseda Mestskej volebnej komisie v Seredi Ing. Anton Pančík oboznámil prítomných
s výsledkami volieb v meste Sereď.
1d/ Novozvolený primátor Ing. Martin Tomčányi zložil predpísaný sľub a prevzal osvedčenie
o zvolení a súčasne prevzal vedenie ustanovujúceho MsZ .
1e/Novozvolení poslanci MsZ:
Buch Milan
MUDr. Bucha Miroslav
JUDr. Červeňová Edita
Bc. Dúbravec Anton
Ing. Fačkovcová Mária
PhDr. Hanus Michal
Ing. Horváth Bystrík
Irsák Dušan
JUDr. Irsák Michal
Ing. Kalinai Norbert
Mgr. Karmažín Tomáš
Mgr. Karmažínová Pavlína
Ing. arch. Kráľ Róbert
Mgr. Královič Marcel
PaedDr. Kramárová Slávka
Ing. Kurbel Ondrej
Kurbel Pavol
Stareček Róbert
Bc. Veselický Ľubomír
zložili zákonom predpísaný sľub a prevzali osvedčenia o zvolení .
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1f/ Ing. Tomčányi, primátor mesta Sereď predniesol prihovor, v ktorom prezentoval výsledky
dosiahnuté v predchádzajúcom volebnom období a predstavil svoje plány na budúce volebné
obdobie.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie
Výsledky volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v meste
Sereď
Rokovanie MsZ pokračovalo pracovnou časťou, program bol zverejnený na webovej
stránke a na úradnej tabuli mesta Sereď. Z celkového počtu 19 poslancov bolo
prítomných 19.

2.Mandátová komisia bola schválená v zložení:
Dušan Irsák
Mgr. Marcel Královič
PhDr. Michal Hanus
Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Mgr. Pavlína Karmažínová
JUDr. Edita Červeňová
Ing. Bystrík Horváth
3/ Program rokovania

a jeho doplnenie :

PhDr. Hanus - predložil návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií
JUDr. Irsák - poďakoval voličom za podporu pri komunálnych voľbách. Vo svojom
volebnom programe bolo jedným z bodov zriadenie mestskej rady ako poradného orgánu
MsZ. V zmysle zákona o obecnom zriadení o zriadení mestskej rady rozhoduje mestské
zastupiteľstvo. Zriadenie mestskej rady by bolo v prospech obyvateľov mesta.
Poslanci MsZ odsúhlasili doplnenie programu o nasledovné body:
-

Zmena Rokovacieho poriadku komisií
Návrh na zriadenie mestskej rady pri MsZ , zaradiť

Po doplnení programu o navrhované body bol

program

za bod 4
rokovania MsZ schválený

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Doplnenie programu MsZ
- Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií
-Návrh na zriadenie Mestskej rady pri MsZ ako poradného orgánu
Program ustanovujúceho

zasadnutia MsZ
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a jeho úlohy

4.Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva
Ing. Tomčányi - predložil návrh , aby poslanec JUDr. Michal Irsák bol poverený
zvolávať a viesť zasadnutia MsZ . K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky
ani iné návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Poveruje
Poslanca JUDr. Michala Irsáka zvolávaním a vedením zasadnutí mestského
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
5/ Návrh na zriadenie mestskej rady ako poradného orgánu MsZ
JUDr. Irsák - poslanec MsZ predložil návrh na zriadenie mestskej rady ako poradného
orgánu MsZ. V zmysle zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo má právo
zriaďovať mestskú radu a komisie pri MsZ. Zriaďované sú stále komisie alebo
dočasné komisie. Primátor alebo starosta nemá právo zasahovať do zriadenia mestskej
rady. Podľa jeho názoru by bolo dobré pre mesto Sereď, aby mestská rada bola
zriadená. Vo svojom volebnom programe mal toto zakotvené a má záujem volebný
program aj plniť.
Mnohé mestá majú zriadenú mestskú radu. Podľa dostupných informácií v niektorých
mestách sú posilňované komisie a majú pomerne široké zastúpenie .
Mestská rada je zložená z poslancov , ktorých volí MsZ na celé funkčné obdobie. Pri
zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých
poslancov.
Mestské zastupiteľstvo určuje úlohy mestskej rady a jej zloženie .
Náplňou práce mestskej rady by boli nasledovné úlohy:
-

Rozpracovávať plnenie úloh z prijatých uznesení MsZ
Spolupracovať pri tvorbe rozpočtu mesta
prerokovávať náplň práce jednotlivých oddelení
spolupracovať pri zabezpečovaní návrhu poplatkov , daní,
spolupracovať pri zabezpečovaní bežných činností mesta
zjednocovať návrhy komisií
spolupracovať pri príprave materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
zriadenie mestskej rady by bolo prínosom pre rokovanie MsZ
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Ing. Horváth
- Na zriadenie mestskej rady má iný názor. Zriadením mestskej rady by bolo potrebné
riešiť odmeňovaní poriadok poslancov MsZ.
Ing. arch. Kráľ
- V minulom období mestská rada bola zriadená pri MsZ. Bol iniciátorom toho, aby
mestská rada bola zrušená. Podľa jeho názoru poslanci nepotrebujú zriaďovať mestskú
radu. Každý poslanec bol zvolený voličmi, aby ich zastupoval. Poslanci majú právo
predkladať návrhy a iniciovať zmeny alebo navrhovať riešenia pri prerokovávaní
predkladaných materiálov na rokovaniach komisií alebo na rokovaní MsZ. Sereď je
malé mesto a zriadenie mestskej rady nie je potrebné.
Bc. Veselický
-Súhlasí s názorom Ing. arch. Kráľa. Nie je potrebné zriaďovať
mestskú radu.
V minulosti bol členom mestskej rady. Mestská rada prerokovávala materiály, ktoré
boli predkladané na rokovanie MsZ a rozhodovala o tom, ktoré posunie na rokovanie
MsZ. V zmysle zákona mali v nej zastúpenie politické strany a hnutia. Podľa jeho názoru
mestská rada brzdila prerokovávanie niektorých problémov. Všetci poslanci MsZ majú
právo rozhodovať o dianí v meste a o všetkých veciach týkajúcich sa mesta.
JUDr. Irsák
- Zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v mestskej rade je
stanovené zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na
Slovensku máme v parlamente zavedený systém zastúpenia podľa politických strán a
hnutí.
Ing. Kalinai
- Vyjadril svoj názor, že nie je potrebné vytvárať medzistupeň - t.j. mestskú radu.
Každý poslanec má právo samostatne vystupovať a predkladať požiadavky pri riešení
problémov. Vytvorenie mestskej rady podľa politických zastúpení vidí ako komplikáciu
pri riešení problémov a nie zjednodušenie.
p. Kurbel
-podporuje predložený návrh na zriadenie mestskej rady. Je to stanovené zákonom. Bc.
Veselický - vniesol do rokovania politiku. Za 12 rokov, čo je poslancom MsZ, nebola
vnášaná politika do rokovania MsZ, všetci poslanci rozhodovali pre dobro mesta.
Kreovanie mestskej rady je stanovené zákonom. Poslanci majú rešpektovať zákon.
Je poslancom za KDH . Nemá záujem byť členom mestskej rady. V mestskom
zastupiteľstve je väčšina poslancov nezávislých, podporuje návrh , aby nezávislí poslanci
mali väčšie zastúpenie .
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Ing. Kurbel
- poslanec má právo predkladať návrhy tak, ako by ich predkladala mestská rada.
Zmysel zriadenia mestskej rady a prínos vidí v tom, že na rokovanie mestského
zastupiteľstva sú materiály predkladané sedem dní dopredu a ich obsah je pomerene
rozsiahly. Pri zriadení mestskej rady by tieto materiály dostali poslanci skôr a mali
by viac času na ich preštudovanie. Mohlo by to napomôcť poslancom MsZ pri
rozhodovaní.
Ing. Krajčovič - JUDr. Irsák predložil návrh na zriadenie mestskej rady na rokovaní
MsZ. Návrh nebol predrokovaný , poslanci o tomto materiáli neboli informovaní. Odporučil,
aby o predloženom návrhu bolo rozhodnuté na ďalšom zasadnutí MsZ. Poslanci
MsZ majú právo rozhodovať o tomto návrhu. Ako prednosta MsÚ nechce byť členom
mestskej rady.
Ing. arch. Kráľ
-Materiály pred rokovaním MsZ sú poslancom preposielané sedem dní dopredu.
Niekedy chýbal čas na ich preštudovanie . Je potrebné o tomto rokovať a dohodnúť
iný systém predkladania materiálov poslancom MsZ, aby sa mohli pripraviť na rokovanie.
Nie je nutné kreovať mestskú radu z tohto dôvodu.
PhDr. Hanus - poslanci MsZ, ktorí boli zvolení vo voľbách 10.11. mali možnosť
preštudovať si zákon o obecnom zriadení, Štatút mesta , Rokovací poriadok MsZ a komisií,
kde sú informácie o mestskej rade a o jej úlohách..
JUDr. Irsák - ako predkladateľ návrhu má právo reagovať na predložené pripomienky .
Poslanec Ing. Kráľ - vo svojom príspevku k predloženému návrhu prezentoval, že bol
iniciátorom toho, aby mestská rada nebola zriadená. Jedným z dôvodov, prečo v minulom
období nebola zriadená mestská rada bolo to, že bola kríza a bolo potrebné šetriť
finančné prostriedky. Nebolo to deklarované preto, že by nebolo potrebné mestskú
radu zriadiť. V iných mestách mestská rada funguje. Podľa jeho názoru, zriadenie
mestskej rady by prospelo k transparentnosti pri rozhodovaní MsZ
a prepojeniu MsZ
s primátorom pri prerokovávaní materiálov. Začína nové volebné obdobie MsZ, bolo by
potrebné rozhodnúť o tomto návrhu.
Bc. Veselický - materiály predkladané na rokovanie
MsZ
sú prerokovávané
v komisiách, kde členmi sú aj poslanci MsZ. Vytvorenie mestskej rady je ďalším
medzistupňom, kde by boli materiály prerokovávané. Je potrebné to zvážiť.
Ing. Tomčányi
- návrh na zriadenie mestskej rady bol predložený poslancom JUDr. Irsákom a MsZ bude
o ňom hlasovať.
- v minulom období ako poslanec bol členom mestskej rady. Považuje zriadenie mestskej
rady za zbytočný medzičlánok.
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Schvaľuje
Zriadenie mestskej rady pri mestskom zastupiteľstve v Seredi ako poradný
orgán MsZ
Hlasovanie: prítomných 19, za 8, proti 10, zdržal sa 1
Uznesenie nebolo prijaté
6/ Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií
PhDr. Hanus - predložil návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií. Navrhol
v článku 4. bod 6 doplniť ustanovenie, aby rokovania komisií boli verejné . Občania
v komunálnych voľbách podporili primátora aj poslancov. Prejavili záujem pracovať
v komisiách zriadených
pri MsZ, ktoré sú poradným orgánom MsZ. Majú záujem
podieľať sa na chode mesta. Prerokovávané materiály nie sú tajné. Taktiež rokovania
MsZ sú verejné, obyvatelia majú možnosť zúčastniť sa rokovania, celé rokovanie MsZ
je zaznamenávané. Nie je dôvod na to, aby rokovania komisií neboli prístupné verejnosti.
Ing. Krajčovič - som za takéto riešenie. Okrem rokovania komisie sociálnej, kde sú
prerokovávané citlivé informácie týkajúce sa zdravotného stavu obyvateľov. Členovia
komisie sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov poučení a viazaní mlčanlivosťou.
Na rokovaní komisie bytovej sú prerokovávané sociálne pomery obyvateľov. V týchto
problémových bodoch by rokovania komisií mali zostať neverejné. Podporuje predložený
návrh na sprístupnenie rokovania komisií pre verejnosť.
Mgr. Královič – komisia na ochranu verejného záujmu je špecifická. V zmysle zákona
je kreovaná z radov poslancov. Na rokovaniach tejto komisie je potrebné zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch. Jej rokovania by mali zostať neverejné.
p. Kurbel
- tak ako bolo prezentované prednostom na rokovaniach komisie sociálnej a bytovej sú
predmetom rokovania citlivé osobné údaje žiadateľov. K tomuto je potrebné prijať
opatrenia a rokovať o nich bez účasti ďalších záujemcov.
- ľudia sa prihlásili do komisií, prejavili záujem pracovať v komisiách , majú záujem
o toto mesto . Záujemcom, ktorí sa chcú zúčastniť na rokovaniach komisií je potrebné
umožniť im účasť. Podľa dostupných informácií a praxe, problémom býva účasť
jednotlivých členov na rokovaniach komisií. V danej veci predložil procedurálny návrh
a/ ak sa člen niektorej zo stálych komisií MsZ nezúčastní rokovania komisie 3x po
sebe automaticky zaniká členstvo v komisii
b/ ak sa člen niektorej zo stálych komisií MsZ v priebehu kalendárneho roka nezúčastní
viac ako 50 % rokovaní komisie automaticky zaniká členstvo
v komisii.
Vyhodnocovanie účasti sa bude robiť vždy na konci kalendárneho roka.
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Ing. Horváth - v kompetencii predsedu komisie je, aby si ustrážil účasť resp. neúčasť
jednotlivých členov na zasadnutiach. Keď sa člen komisie opakovane rokovaní
nezúčastňuje predseda komisie má právo podať návrh na jeho odvolanie. Komisia
finančná a majetková nemá problém s neúčasťou členov na zasadnutiach komisie.
JUDr. Irsák - v predloženom návrhu p. Kurbela je návrh formulovaný tak, že ak sa člen
nezúčastňuje rokovaní automaticky mu zaniká členstvo. Toto nie je v súlade s právom.
Je potrebné navrhované znenie preformulovať. Návrh na odvolanie člena komisie
podáva predseda komisie.
PhDr. Hanus - v Rokovacom poriadku komisií je uvedené, že ak sa člen komisie
nezúčastní na zasadnutí 3x po sebe , predseda komisie môže požiadať o jeho odvolanie.
Neúčasť členov na zasadnutiach komisií je riešená v platnom Rokovacom poriadku
komisií.
Bc. Veselický - podporuje predložený návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií. Je
potrebné, aby sa členovia komisií rešpektovali , citlivo narábali s informáciami, ktoré
na rokovaniach komisií odznejú. Podľa skúseností z minulých období, prišlo k úniku
interných informácií z rokovania komisie na verejnosť.
Ing. Horváth
- požiadal predkladateľa návrhu o zmenu Rokovacieho poriadku komisií o vyjadrenie.
Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie stále a dočasné. Mal otázku, či predložený
návrh sa týka oboch skupín?
- pri prerokovávaní materiálov predkladaných na rokovania MsZ môže prísť k tomu, že
predložený materiál nebude možné prerokovať na komisii za účasti nečlenov, ktorí
nepodpisujú prehlásenie o mlčanlivosti. Mal otázku, čo v takomto prípade?
PhDr. Hanus
- Predložený návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií sa týka stálych komisií.
- Pri prerokovávaní citlivých informácií na rokovaní komisií, ktoré boli prezentované
v predchádzajúcich vystúpeniach poslancov a prednostu, je potrebné doplniť predložený
návrh v tom zmysle, že predseda komisie a členovia majú právo rozhodnúť o prerokovaní
týchto informácií bez prítomnosti verejnosti.
Ing. arch. Kráľ
-na rokovaniach komisie pre rozvoj mesta a ŽP môžu byť predmetom rokovania aj
citlivé informácie. Môže prísť ku konfliktom medzi žiadateľmi a členmi komisie, ktorí
za predložený návrh hlasujú resp. ho nepodporia. Odporučil
prerokovať predložený
návrh na zmenu Rokovacieho poriadku po kreovaní komisií a prerokovaní v jednotlivých
komisiách.
Komisie
ešte neboli
zriadené. Týmto predloženým návrhom
sú
nastavované pravidlá pre komisie, ktoré majú byť kreované.
PhDr. Hanus - predložený návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií je dôležitý
z hľadiska budúcnosti, z hľadiska transparentnosti nášho mesta. Je to o demokracii . Podľa
dostupných informácií v niektorých mestách boli sprístupnené rokovania mestskej rady
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aj komisií. Ide o otvorenie rokovaní pre verejnosť. Na komisiách nie sú prerokovávané
tajné veci. Po prerokovaní materiálov tieto sú následne predložené na rokovaní MsZ,
ktoré je nahrávané na záznamové zariadenie. Každý poslanec má možnosť rozhodnúť
o predloženom návrhu hlasovaním. Obyvatelia mesta budú mať možnosť vidieť postoje
poslancov.
PaedDr. Kramárová - podporuje predložený návrh na zmenu Rokovacieho poriadku
komisií. Navrhla doplnenie predloženého návrhu, aby na zasadnutí komisií sa mohli
zúčastniť tí obyvatelia resp. zástupcovia hnutí, združení , ktorých sa prerokovávaná
vec dotýka , aby sa mohli vyjadriť .
MUDr. Bucha - podľa jeho názoru, väčšina poslancov súhlasí s predloženým
návrhom na zmenu. Odporučil prerokovať sporné otázky. Zakomponovať do návrhu
ustanovenia v súlade s legislatívou. Je potrebné viac času na prerokovanie a neriešiť
veci unáhlene.
p.Kurbel - podľa jeho názoru na mestskom zastupiteľstve ani na zasadnutí komisií by
sa nemalo nič skrývať. Podporuje predložený návrh . Prerokovávané veci týkajúce sa
rozpočtu a verejných financií sa týkajú všetkých obyvateľov mesta . Každý by mal
konať, rokovať tak, aby sa nemusel hanbiť a aby si vedel svoje rozhodnutia zdôvodniť.
Mgr. Horváthová - komisie
prerokovávajú materiály, ktoré sú predmetom rokovania
MsZ. Stála komisia sa nezaoberá inými materiálmi. Materiály predkladané na
rokovanie MsZ sú zverejňované na stránke mesta. V zmysle zákona o ochrane
osobných údajov nie sú zverejňované zmluvy týkajúce sa sociálnych vecí. V tomto
prípade nie je prípustné , aby sa občania rokovania komisie zúčastňovali. Pri
prerokovávaní kultúrnych akcií je možné ich prerokovať aj za účasti záujemcov
z radov obyvateľov mesta .
PhDr. Hanus - procedurálny návrh bol doplnený a predložený na schválenie
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo
Schvaľuje
Procedurálny návrh PhDr. Michala Hanusa - zmenu Rokovacieho poriadku komisií
- článok 4 bod 6 - Zasadnutia komisie sa môžu zúčastniť aj ďalší obyvatelia
mesta Sereď alebo zástupcovia právnických osôb so sídlom v Seredi ( s výnimkou
prerokovávaných materiálov podliehajúcich zákonu o ochrane osobných údajov na
základe rozhodnutia predsedu komisie po predchádzajúcom hlasovaní členov
komisie). Tieto osoby sa môžu vyjadrovať k prerokovávaným materiálom komisie,
ak o tom rozhodnú členovia komisie hlasovaním.
p. Kurbel - predložil procedurálny návrh na schválenie
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo
Schvaľuje
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Procedurálny návrh Pavla Kurbela nasledovne:
a/ ak sa člen niektorej zo stálych komisií MsZ nezúčastní rokovania komisie 3x po
sebe zaniká členstvo v komisii
b/ ak sa člen niektorej zo stálych komisií
MsZ v priebehu
kalendárneho roka
nezúčastní viac ako 50 % rokovania komisie zaniká mu členstvo v komisii.
Vyhodnocovanie účasti sa bude robiť vždy na konci kalendárneho roka.
7/ Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce,
voľba predsedov a členov
Ing. Tomčányi - v zmysle Štatútu mesta predložil návrh na zriadenie stálych komisií
- legislatívno-právnej, finančnej a majetkovej, komisie pre rozvoj mesta a ŽP, sociálnej
a kultúrnej, školskej, športovej a bytovej a komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií.
Ing. Horváth
- predložil procedurálny návrh , aby bol počet členov kreovaných komisií limitovaný.
Navrhuje počet členov maximálne 9. Váži si ochotu všetkých, ktorí prejavili záujem
pracovať v komisiách, ktoré sú zriaďované pri MsZ, a ktorí sú ochotní venovať čas ,
energiu
pre rozvoj mesta a prispejú svojimi návrhmi k rozhodovaniu o veciach
verejných .
- Do komisie finančnej a majetkovej, legislatívno-právnej a komisie pre ochranu
verejného záujmu sa prihlásili záujemcovia v takom počte , že spĺňajú navrhovaný
limit, preto odporúča hlasovať o týchto členoch komisií verejne. Do komisií - školskej,
športovej a bytovej, sociálnej a kultúrnej a do komisie pre rozvoj mesta a ŽP bolo
prihlásených viac ako je navrhovaný počet, preto odporučil
tajným hlasovaním
rozhodnúť o členoch týchto komisií. Kto získa najvyšší počet hlasov bude členom
komisie.
PhDr. Hanus - nesúhlasí s tým, aby bol počet členov v jednotlivých komisiách
limitovaný. Na základe vyhlásenej výzvy záujemcovia predložili svoje žiadosti aj
s odôvodnením, v akej komisii majú záujem pracovať. Do komisie školskej, športovej
a bytovej sa prihlásilo 8 členov z radov poslancov MsZ. Ak by bol stanovený limit 9,
iba jeden občan by sa dostal za člena komisie.
JUDr. Irsák - zákonom nie je stanovené, aký má byť maximálny počet členov komisií.
Minimálny počet sú 3 členovia. Toto je na rozhodnutí poslancov MsZ, ktorí majú právo
o tomto rozhodovať. Neodporúča limitovať počet členov komisií a dať možnosť ľuďom,
ktorí prejavili záujem o prácu v komisiách. Vo svojom návrhu na vyhlásenie výzvy
navrhoval, aby sa obyvatelia mesta prihlásili za členov komisií nie občania. Záujem
prejavili aj občania, ktorí nie sú obyvateľmi mesta.
p. Kurbel - súhlasí s názormi predrečníkov, nelimitovať počet členov komisií. Ľudia
prejavili záujem o prácu , je to v prospech mesta. Je za to, aby členmi komisií boli
obyvatelia mesta. Na zasadnutiach MsZ sa zúčastňuje málo obyvateľov.
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PhDr. Hanus - v materiáloch sú informácie o tom, že niektorí záujemcovia nemajú trvalý
pobyt v našom meste. Je za to, aby členmi komisie boli obyvatelia mesta Sereď .
V minulom volebnom období boli z komisií vylúčení zamestnanci mesta. V predložených
materiáloch sú opakovane uvedení niektorí zamestnanci mesta . Poslanci MsZ sa
prihlásili do viacerých komisií MsZ, čím sa znižuje možnosť obyvateľov mesta byť
členmi komisií. Neodporúča limitovať počet členov komisií . V minulom volebnom
období sa veľa poslancov nezúčastňovalo zasadnutia komisií alebo len málo. Podporuje
návrh, aby sa obyvatelia mesta zúčastňovali na chode mesta.
p. Kurbel - čo sa týka toho, aby členmi komisií neboli zamestnanci mesta ,
vzťahovalo aj na zamestnancov organizácií zriadených mestom.
Ing. arch. Kráľ - v predložených
prihlásených do komisie.

materiáloch

to sa

nie sú informácie o trvalom pobyte

Ing. Horváth – informácia o vylúčení zamestnancov mesta z komisií. V minulosti toto
bolo odporúčané , nebolo to zakázané. Jednalo sa o Darinu Nagyovú, ktorá bola členkou
komisie finančnej
a majetkovej a JUDr. Gašparovičovú - členku legislatívno – právnej
komisie.
Bc. Veselický - v súvislosti s kreovaním komisií je potrebné rozhodnúť, či chceme
odbornú verejnosť alebo laickú verejnosť v komisiách bez ohľadu na počet členov
komisií.
Ing. Kalinai – zamestnanci mesta sú tiež obyvateľmi mesta Sereď.
vylúčenie zamestnancov z týchto komisií.

Nie je dôvod na

JUDr. Irsák - pri členoch komisií, ktorí sú zamestnancami mesta vzniká kolízia. Člen
komisie má právo hlasovať o prerokovávaných materiáloch, ktoré sú odporúčané na
prerokovanie. Aparát mesta materiály pripravuje na prerokovanie a následne o tomto
rozhoduje. Predseda komisie má právo prizvať na rokovanie komisie zamestnancov na
zasadnutie komisie, kde môže materiál predniesť a vysvetliť pokiaľ o to požiadajú
členovia komisie.
Ing. Tomčányi - JUDr. Gašparovičová ako zamestnankyňa
mesta bola členkou
legislatívno-právnej komisie. Jej členstvo v komisii bolo navrhnuté zo strany predsedu
JUDr. Irsáka. Je potrebné zvážiť, či človek, ktorý je členom komisie je prínosom alebo
nie.
p. Kurbel - problém je v tom, že zamestnanec materiál spracováva a následne o ňom na
komisii hlasuje. V tom je kolízia. Preto bolo v minulosti prijaté toto ustanovenie.
Ing. arch. Kráľ - podľa demokratických pravidiel každý má právo byť volený aj voliť.
Vylúčenie zamestnancov z komisií považuje za diskrimináciu. Je potrebné využiť každý
potenciál keď je to pre rozvoj mesta .
PaedDr. Kramárová - o členstvo v komisii školskej, športovej a bytovej má záujem
najviac poslancov MsZ. Okrem poslancov MsZ sa do tejto komisie prihlásilo 11
záujemcov z radov
obyvateľov. Z odboru školstva sú
tri záujemkyne vrátane
predsedníčky, ostatní záujemcovia sú z rôznych športových odvetví. Podporuje návrh
na limitovanie počtu
poslancov v komisiách tak ako bolo navrhované. Podľa
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navrhovanej zmeny Rokovacieho poriadku komisií, ostatní
zúčastniť rokovania komisie ak o to požiadajú.

záujemcovia majú možnosť sa

Mgr. Královič - odporučil zvoliť predsedov jednotlivých komisií, ktorí by navrhli
členov. Následne určiť formu hlasovania o výbere členov komisií.
JUDr. Irsák - do legislatívno – právnej komisie bola schválená JUDr. Gašparovičová
ako zamestnankyňa mesta a JUDr. Takáč. Bol s tým problém. Podľa odborného
stanoviska komisia má byť odbornou protistranou na strane MsZ proti predloženým
materiálom , ktoré sú pripravované aparátom mestského úradu. Vzhľadom na počet
prihlásených záujemcov nesúhlasí s tým, aby členmi komisií boli občania z iných miest
a obcí. Taktiež nesúhlasí s tým, aby členmi komisií boli zamestnanci mesta . Odporúča
ich vylúčenie . Podľa zákona majú občania z iných obcí právo zúčastňovať sa na
správe vecí verejných ak sú vlastníkmi nehnuteľností, platia daň, alebo sú čestnými
občanmi mesta resp. obce. Samospráva obce sa vykonáva obyvateľmi obce - mesta.
Záujemcov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste a nespĺňajú podmienky odporúča zo
zoznamu prihlásených vylúčiť. Týka sa to stálych komisií. Pri dočasných komisiách je
možno prizvať odborníkov.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. z r i a ď u j e
Komisie mestského zastupiteľstva a to:
1. Legislatívno-právnu komisiu
2. Komisiu finančnú a majetkovú
3. Komisiu pre rozvoj mesta a životné prostredie
4. Komisiu sociálnu a kultúrnu
5. Komisiu školskú, športovú a bytovú
6. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Po schválení komisií Mestské zastupiteľstvo určilo náplň pre jednotlivé komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Určuje
náplň práce
1. Legislatívno-právnej komisie, a to: zaujíma odborné stanoviská k návrhom
všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď, k materiálom predkladaným na
MsZ, ktoré sa týkajú najmä nakladania s majetkom mesta a noriem, ktoré sú
potrebné pre zabezpečenie chodu mesta a MsZ.
2. Komisie finančnej a majetkovej, a to: prerokováva materiály predkladané na
rokovanie MsZ, vypracováva k nim stanoviská, odporúčania. Jedná sa
o materiály k nakladaniu s finančnými prostriedkami mesta a k nakladaniu
s majetkom mesta.
3. Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie, a to: zaujíma stanoviská
k základným koncepciám rozvoja mesta, k územno-plánovacím podkladom
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4.

5.

6.

a dokumentácii mesta, k ochrane a tvorbe životného prostredia, ku koncepcii
dopravnej infraštruktúry, posudzuje investičné činnosti mesta.
Komisie sociálnej a kultúrnej, a to: posudzuje žiadosti občanov o jednorazové
sociálne dávky a posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle VZN mesta Sereď
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v sociálnej oblasti a v oblasti
kultúry. Zaujíma stanoviská ku koncepčným materiálom v sociálnej oblasti
a v oblasti kultúry.
Komisie školskej, športovej a bytovej, a to: posudzuje žiadosti o dotácie
v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu,
mládeže, výchovy a vzdelávania, schvaľuje výzvy, kritériá a návrhy na
oceňovanie športovcov, pedagógov a žiakov, vydáva stanoviská k prenajímaniu
mestských bytov a k prevodu vlastníctva mestských bytov, prerokováva
materiály predkladané na rokovanie MsZ, vypracováva k nim stanoviská
a odporúčania.
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, a to: sústreďuje písomné oznámenia primátora mesta
a poslancov MsZ, ktoré sú podávané v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
preskúmava a predkladá podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu.

PhDr. Hanus - nesúhlasí s návrhom na zvolenie za predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu Mgr. Královiča. Podľa dostupných informácií, ktoré sú zverejnené,
sa ako člen legislatívno-právnej komisie zúčastnil zo 40 zasadnutí 9x. Komisia na ochranu
verejného záujmu by mala mať predsedu, ktorý má najväčšiu dôveru. Navrhol za predsedu
JUDr. Irsáka, ktorý ako poslanec MsZ získal najväčší počet hlasov od voličov.
Mgr. Královič – má záujem pracovať vo funkcii predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu aj v ďalšom období . Je pravda, že na rokovaniach legislatívno-právnej komisie
sa viackrát nemohol zúčastniť.
Ing. Horváth - komisia na ochranu verejného záujmu je v zmysle zákona zložená
z poslancov. Členmi komisie sú za každú politickú stranu jeden poslanec a jeden nezávislý.
JUDr. Irsák je nezávislý a mal by nahradiť toho, kto je delegovaný z nezávislých
poslancov.
JUDr. Irsák - uchádza sa o funkciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu.
Jej náplň súvisí s právom. Písomne informoval primátora mesta o tomto svojom zámere .
V novom volebnom období neplánuje sa uchádzať o funkciu predsedu legislatívnoprávnej komisie, má záujem pracovať ako člen tejto komisie. Poslanci MsZ majú
právo rozhodovať o predsedovi komisie.0
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Volí
predsedu:
1. Legislatívno-právnej komisie JUDr. Editu Červeňovú
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2.

Komisie finančnej a majetkovej Ing. Bystríka Horvátha

3.

Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie Ing. arch. Róberta Kráľa

4.

Komisie sociálnej a kultúrnej Mgr. Pavlínu Karmažínovú

5.

Komisie školskej, športovej a bytovej PaedDr. Slávku Kramárovú

6.

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Mgr. Marcela Královiča
Uznesenie nebolo prijaté

7.

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov JUDr. Michala Irsáka

Ing. Horváth
Predložil procedurálne návrhy
1. Určiť počet členov jednotlivých stálych komisií maximálne 9
2. V komisii pre rozvoj mesta a ŽP, komisii školskej, športovej a bytovej a komisii
sociálnej a kultúrnej , kde je prihlásených viac ako 9 členov určiť členov
komisie tajným hlasovaním
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Procedurálne návrhy Ing. Bystríka Horvátha
1. Určiť počet členov jednotlivých stálych komisií maximálne 9
2. V komisii pre rozvoj mesta a ŽP, komisii školskej, športovej a bytovej a komisii
sociálnej a kultúrnej , kde je prihlásených viac ako 9 členov určiť členov
komisie tajným hlasovaním
Ing. Krajčovič – odporučil poslancom MsZ, pokým budú pripravené hlasovacie lístky na
tajné hlasovanie, pokračovať v schvaľovaní členov komisií, kde nie je potrebné tajné
hlasovanie
PhDr. Hanus - navrhol doplniť do školskej komisie PaedDr. Čomaja.
Bc. Veselický - navrhol doplniť do sociálnej a kultúrnej komisie p. Važanovú
p. Kurbel - p. Sabo, ktorý sa prihlásil do komisie pre rozvoj mesta a ŽP má záujem
o vystúpenie a prezentovať svoj záujem.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi, odsúhlasilo vystúpenie obyvateľa mesta p. Sabu.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Vystúpenie obyvateľa mesta Petra Sabu
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p. Sabo
-má záujem pracovať v komisii pre rozvoj mesta, kde by mohol využiť
skúsenosti, ktoré získal zo štúdia na STÚ a z praxe, kde pracoval na rôznych pozíciách.
Prezentoval svoje pracovné príležitosti. V tomto období pracuje pre aktuality.sk, čo je
najväčší portál na Slovensku ako investigatívny novinár a reportér. Zameriava sa na
dopravu, daňové prípady, verejné obstarávania a životné prostredie. Aktívne pracuje
v dobrovoľníckych organizáciách
Mladá Sereď, KC Priestor. Tieto dobrovoľnícke
organizácie spolupracujú aj s mestom. V minulom období v komisii pre rozvoj mesta
pracoval. Má skúseností z moderných technológií, ktoré by bolo možné využiť. Vo
voľnom čase sa venoval verejnému obstarávaniu. Spolupracuje s OZ Mám rád cyklistiku.
Vypracovali návrh cyklotrás a parkovísk pre bicykle. Tieto plány chcú prezentovať na
MsZ. Má záujem o moderné riešenia pre mesto. Zaujíma ho aj enviromentálna záťaž
v našom meste, ktorá je na Slovensku vysoká. Dlhodobo je problematika skládky
luženca a areálu niklovej huty neriešená. Má záujem spolupracovať a aby mesto Sereď sa
rozvíjalo.
JUDr. Červeňová
komisie.

-

vyjadrila

súhlasné stanovisko k zloženiu legislatívno-právnej

JUDr. Irsák - odporučil hlasovať o jednotlivých členoch navrhovaných do legislatívnoprávnej komisie. JUDr. Ing. Daniela Vargová - nemá v meste Sereď trvalý pobyt ,nespĺňa
podmienku na členstvo v komisii.
Mgr. Královič - na rokovaní legislatívno-právnej komisie sa nezúčastnil viac-krát z toho
dôvodu, že z časového hľadiska nestíhal prísť na rokovanie LPK . Viackrát žiadal
o presunutie začiatku konania komisie. Z časového hľadiska nestíha zasadnutia LPK,
preto sa vzdal členstva v LPK.
Ing. Fačkovcová
- Pri návrhu JUDr. Ing. Vargovej za členku LPK vidí problém , vzniká tam kolízia
z dôvodu toho, že je konateľkou SMS.
Ing. Krajčovič - JUDr. Ing. Daniela Vargová je odborníčkou z hľadiska tvorby VZN, čo
bolo predmetom jej doktorantskej práce.
p. Kurbel sa vzdal členstva v komisii na ochranu verejného záujmu
JUDr. Irsák - zástupca KDH sa vzdal členstva v tejto
zastúpenie

komisii

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Volí
Členov komisie:
1. Legislatívno-právnej komisie
a) poslancov :
JUDr.Michala Irsáka
b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb :
JUDr. Martina Takáča

14

nebude tam mať

JUDr. Martina Hudáka
JUDr. Miloša Klenoviča
JUDr. Ing. Danielu Vargovú
JUDr. PhDr. Marek Tótha
2. Komisie finančnej a majetkovej
a) poslancov :
Mgr. Tomáša Karmažína
Dušana Irsáka
Ing. Norberta Kalinaia
b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb:
Ing. Martinu Hilkovičovú
Ing. Petra Štibrányiho
Ing. Máriu Jandovú
Darinu Nagyovú
3. Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Ing. Norberta Kalinaia
Mgr. Tomáša Karmažína
Mgr. Marcela Královiča
Dušana Irsáka
PaedDr. Slávku Kramárovú

Pre vyhodnotenie výsledkov

tajného hlasovania

je potrebné zvoliť komisiu.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Volebnú komisiu na vyhodnotenie výsledkov tajného hlasovania v zložení:
JUDr. Michal Irsák
Ing. Bystrík Horváth
Ing. arch. Róbert Kráľ
Po spracovaní výsledkov tajného hlasovania Ing. Horváth predniesol
tajného hlasovania.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie výsledky tajného hlasovania a volí členov
Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie
a) Poslancov
Milana Bucha
Dušana Irsáka
Ing. Ondreja Kurbela
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výsledky

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb :
Ing. Zuzanu Slahučkovú
Ing. arch. Dominiku Vyhlídalovú
Ing. Ivana Sklenára
Ing. Rastislava Jurinu
Petra Sabu
4. Komisie sociálnej a kultúrnej
a) poslancov
Bc.Antona Dúbravca
Ing. Máriu Fačkovcovú
Mgr. Tomáša Karmažína
b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb:
Mgr. Martu Némethovú
PhDr. Zuzanu Macurovú
Vlastu Gašparíkovú
Mgr.arch. Rastislava Petroviča
Jozefa Valábka
5. Komisie školskej, športovej a bytovej
a) poslancov
PhDr. Michala Hanusa
Róberta Starečka
MUDr. Miroslava Buchu
Pavla Kurbela
Ing. Máru Fačkovcovú
Ing. Ondreja Kurbela
Ing. Norberta Kalinaia
b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb
Boženu Vydarenú

8/ Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca
Ing. Tomčányi - predložil návrh na určenie poslancov, ktorí budú poverení na
vykonávanie sobášnych aktov. Odporučil PhDr. Hanusa, Mgr. Královiča, JUDr.
Červeňovú , Mgr. Karmažína.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Poveruje
Výkonom funkcie sobášiaceho poslanca, ktorý bude oprávnený prijímať vyhlásenia
o uzavretí manželstva pred matričným úradom, poslancov mestského zastupiteľstva:
PhDr. Michala Hanusa
Mgr. Marcela Královiča
Mgr. Tomáša Karmažína
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JUDr. Editu Červeňovú
8/ Schválenie platu primátora
Ing. Tomčányi - v zmysle zákona je potrebné

prerokovať

plat primátora.

Ing. Horváth – prišlo k zmene koeficientov pre určenie platu primátora. Pri stanovení
platu primátora sa vychádza z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá bola vo
výške 954,- eur . Navrhuje, aby plat primátora bol porovnateľný s tým, aký mal doteraz.
Podľa novely zákona je koeficient stanovený vo výške 2,81 . Doteraz mal primátor
určené navýšenie platu o 65 %. Prepočítaním platu podľa novely zákona vychádza
navýšenie o 48,6 %. Navrhuje navýšenie o 50 %. V budúcom roku po vyhlásení
priemernej mzdy v národnom hospodárstve bude plat primátora upravovaný zo zákona.
p. Kurbel - požiadal o upresnenie výšky platu primátora
Ing. Krajčovič – plat primátora je v tomto období 3984,- eur. Po úprave ako navrhol
predseda finančnej komisie bude výška platu vo výške 4021,- eur. Po zmene zákona
o právnom postavení platových pomerov starostov obcí môže byť plat primátora upravený
o 60 %.
JUDr. Irsák - k zmene zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
a primátorov prišlo od 1.12. 2018. Podľa predloženého návrhu príde k miernemu navýšeniu
platu primátora.
Budúci rok príde k zákonnému zvýšeniu. Podľa jeho názoru, je
stanovenie platu spravodlivé.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo
Schvaľuje
V súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu
primátora o 50 % od 6.12.2018.

9/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
Ing. Krajčovič - po komunálnych
voľbách prišlo k zmene
poslaneckého zboru. Je
potrebné
delegovať zástupcov zriaďovateľa do Rád škôl a školských zariadení . Boli
uskutočnené rokovania s poslancami MsZ, bolo s nimi dohodnuté delegovanie do
jednotlivých rád škôl a školských zariadení. Zadelenie poslancov do rád škôl
a školských zariadení bolo uskutočnené podľa ich záujmu. Odporučil hlasovať
o delegovaných zástupcoch zriaďovateľa do Rád škôl
a školských zariadení jedným
uznesením.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
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A.Schvaľuje
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl:
ZŠ Juraja Fándlyho

1. Mgr. Pavlína Karmažínová
2. Ing. Mária Fačkovcová
3. PhDr. Michal Hanus
4. Bc. Anton Dúbravec

ZŠ Jana Amosa Komenského:

1. Bc.Ľubomír Veselický
2. Róbert Stareček
3. Dušan Irsák
4. Bc. Anton Dúbravec

ZUŠ Jana Fischera-Kvetoňa:

1. JUDr. Michal Irsák
2. Pavol Kurbel
3. Mgr. Tomáš Karmažín
4. PaedDr. Slávka Kramárová

MŠ Dionýza Štúra

1. Ing. Norbert Kalinai
2. Ing. Mária Fačkovcová
3.. Mgr. Marcel Královič
4. PhDr. Michal Hanus

MŠ Komenského:

1. Bc. Ľubomír Veselický
2. Mgr. Pavlína Karmažínová
3.Mgr.TomášKarmažín
4. Dušan Irsák

B. Ukladá
Oznámiť príslušným radám škôl delegovaných zástupcov zriaďovateľa v termíne do
31.12.2018.
10/ delegovanie členov do dozorných rád SMS s.r.o, MsBP s.ro. , Stála komisia ( Rada)
pre určenie ceny tepla
1.Správa majetku mesta s.r.o.
Ing.Krajčovič - Dušan Irsák zostáva členom Dozornej rady pre SMS. Nikto ďalší
neprejavil záujem o pôsobenie v dozornej rade SMS.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Členov Dozornej rady SMS s.r.o.
Róbert Stareček
JUDr. Edita Červeňová
Dušan Irsák
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Mgr. Tomáš Karmažín
Mgr. Marcel Královič
2.Mestský bytový podnik s.r.o.
Ing. Krajčovič - vzdaním sa Mgr. Královiča v dozornej rade MsBP zostáva 4-členná
rada a
Ing. Belányiová zostáva členkou Dozornej rady MsBP ak nikto neprejaví
záujem.
Mgr. Královič - sa vzdal
p. Irsák Ternény

upozornil na

funkcie člena v dozornej rade MsBP
chybu

v mene u p. Ternényho - správne má byť

Róbert

Ing. Kalinai - navrhol do dozornej rady MsBP delegovať MUDr. Buchu.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Návrh Ing. Kalinaia - vymenovať MUDr. Miroslava Buchu za člena Dozornej rady
MsBP
Po schválení MUDr. Buchu za člena
dozornej rady.

dozornej rady MsBP

MsZ schválilo

členov

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Členov Dozornej rady Mestského bytového podniku s.r.o.
MUDr. Miroslav Bucha
Pavol Kurbel
Róbert Ternény
Róbert Stareček
Ing. Norbert Kalinai
3. Stála komisia (rada) pre určenie ceny tepla
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Stálu komisiu (radu) pre určenie ceny tepla:
Ing. Norberta Kalinaia
Ing. Tibora Krajčoviča
Ing. Bystríka Horvátha
Mgr. Tomáša Karmažína
Ukladá
Konateľom obchodných spoločností zabezpečiť potrebné úkony na zápis do príslušných
registrov.
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11/ Doplnenie harmonogramu zasadnutí MsZ
Ing. Krajčovič - je potrebné zvolať rokovanie MsZ a odsúhlasiť doplnenie do
harmonogramu zasadnutí rokovanie MsZ dňa 13.12. 2018. Predmetom rokovania
MsZ budú VZN, sprá y škôl, výsledok kontroly NKÚ.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Doplnenie termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 13.12.2018 do
Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2018

Po prerokovaní všetkých bodov programu primátor mesta Ing. Tomčányi rokovanie
mestského zastupiteľstva ukončil. Poďakoval všetkým za aktívnu účasť na rokovaní.

Zapísala: Kolláriková
V Seredi, dňa 10.12.2018

Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Michal Irsák
Róbert Stareček

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