
  Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
                                            v Šamoríne, čiastka
35/2018

                                                                  Uznesenia prijaté
dňa 18.10.2018
 
 
 
              I.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 zvolilo
-          návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Márton Domsitz, Ing. Tibor Duducz a Prof. Ing.

Pavel Élesztős, CSc.
-          overovateľov zápisnice: Koppány Kovács, Jozef Nagy.
 
 
II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 schválilo

predložený program rokovania s doplnením v bode Rôzne:
21.1  Poslanecký návrh poslanca Jánosa Méryho
21.2  Ročná správa o kontrolne činnosti hlavného kontrolóra mesta za r. 2017, ktorého

súčasťou je aj Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Šamorín
za rok 2017.

 
 
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok 2017 pre
štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Šamorín a vzalo na vedomie predloženú
správu audítora bez výhrad.

 
 
IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Šamorín za rok
2017 a vzalo na vedomie predloženú správu audítora bez výhrad.

 
 
V.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2018 a
a)      schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2018 v predloženom rozsahu
b)      uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2018 vyhlásiť na

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.
Termín:                                                        do 22.10.2018
Zodpovedný:                                          Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 
 

VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2018 a
a)      schválilo vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2018 v predloženom rozsahu
b)      uložilo mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2018 vyhlásiť na

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.



Termín:                                                        do 22.10.2018
Zodpovedný:                                          Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 
 
VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Návrh II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 a
a)      schválilo II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v predloženom rozsahu
b)      uložilo mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 vyhlásiť na

verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.
Termín:                                                        do 22.10.2018
Zodpovedný:                                          Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ

 
 
VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie zmeny uznesení MsZ v Šamoríne č. 30/2018/IV. písm. D) bod 1) zo dňa
08.02.2018, č. 31/2018/VI. písm. b) a č. 31/2018/VII. písm. b) zo dňa 11.04.2018 schválilo

1)        zrušenie uznesenia MsZ v Šamoríne č. 30/2018/IV. písm. D) bod 1) zo dňa
08.02.2018 s účinnosťou od 18. 10. 2018 a

2)        uvoľniť zadržanú 5 %-nú rezervu a zadržanú časť schváleného rozpočtu na bežné
transfery na základe uznesenia MsZ v Šamoríne č. 31/2018/VI. písm. b) zo dňa
11.04.2018 a uznesenia MsZ v Šamoríne č. 31/2018/VII. písm. b) zo dňa 11.04.2018.

 
 
IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018  prerokovalo

Návrh na výmaz ťarchy predkupného práva z listu vlastníctva č. 2292 a schválilo zabezpečenie
výmazu ťarchy z časti „C“ listu vlastníctva č. 2292 na pozemok registra „C“ parc. č. 1437/1
o celkovej výmere 854 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šamorín
formou uzatvorenia „Zmluvy o zrušenie ťarchy v časti „C“ listu vlastníctva č. 2292“  medzi
zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín ako predávajúci pozemku – oprávnený z vecného bremena
Csaba Kiss rod. Kiss a manž. Suzanne Kiss rod. Seet, 
bytom Mliečňanská 591/6, 931 01 Šamorín
ako kupujúci, terajší vlastníci  pozemku – povinní z vecného bremena.
 
 
 
X.

                   Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 
prerokovalo Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Šamorín -
spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti bytu na
pozemku zastavanom bytovým domom,  a to pozemku registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej
výmere 388 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie vedeného v podielovom spoluvlastníctve
mesta Šamorín na LV č. 3904 a schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod
bytovým domom prislúchajúceho veľkosti spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných
častiach podľa LV č. 1629, na pozemku registra „C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2

ako zastavané plochy a nádvoria v podiele 7722/100000-in v k.ú. Šamorín, vedeného na LV č.
3904 v podielovom  spoluvlastníctve mesta Šamorín pre žiadateľa:
 

Ing. Jozef Ficek a manž. Soňa rod. Šeríková Mgr. 
bytom Strelecká 1245/7, 931 01 Šamorín

 
za kúpnu cenu stanovenú predpisom Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle § 18a zákona č.
182/1993 formou odpredaja v súlade s § 9a odseku 8 písmena a) zákona č. 138/1991 Zb.



v znení neskorších predpisov, pri prevode bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu za
kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2.

 
 
XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018  prerokovalo

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Šamorín - spoluvlastníckeho podielu
pozemku pod bytovým domom prislúchajúceho veľkosti bytu na pozemku zastavanom bytovým
domom a veľkosti spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru na pozemku registra „C“
parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, vedeného
v podielovom spoluvlastníctve mesta Šamorín na LV č. 3904 a na prevod spoluvlastníckeho
podielu pozemku pod stavbou bytového domu prislúchajúceho veľkosti nebytového priestoru na
pozemku registra „C“ parc. č. 2392/14 o celkovej výmere 420 m2 ako zastavaná plocha
a nádvorie vedeného vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín na LV č. 870 a schválilo

-          prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom prislúchajúceho
veľkosti bytu na pozemku zastavanom bytovým domom a spoluvlastníckeho podielu
nebytového priestoru na spoločných častiach podľa LV č. 1629, na pozemku registra
„C“ parc. č. 2392/15 o celkovej výmere 388 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
v podiele 7443/100000-in v k.ú. Šamorín, vedeného na LV č. 3904 v podielovom 
spoluvlastníctve mesta Šamorín a

-          prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom prislúchajúceho
veľkosti spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu podľa LV č. 1630, na pozemku 2392/14 o celkovej
výmere 420 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v podiele 115259/10000000 - in pre
žiadateľa:

 
Ing. Janka Biskupičová rod. Siváková  
bytom Strelecká 1245/7, 931 01 Šamorín

 
za kúpnu cenu stanovenú predpisom Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle § 18a zákona č.
182/1993 formou odpredaja v súlade s § 9a odseku 8 písmena a) zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, pri prevode bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu za
kúpnu cenu vo výške 3,32 €/m2.

 
 
XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  18.10.2018   prerokovalo

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa  v k.ú. Šamorín a schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to pozemku registra
„C“ ako parc. č. 131/1 o výmere 223 m2 ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území
Šamorín, vedeného  Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 870 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia pre žiadateľa:

 
Anna Panenková
bytom Agátová 103/7,931 01 Šamorín
 

za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 71,97 €/m2.
 

                   Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je
zabezpečenie sprístupnenia susedných  nehnuteľností pri zohľadnení polohy, výmery resp.
spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času pre mesto 
prebytočný, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 138/1991 Zb.



 
 
XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na  svojom  zasadnutí dňa  18.10.2018   prerokovalo

Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v k.ú. Šamorín a schválilo prevod nehnuteľného majetku mesta, a to časti pozemku
registra „C“ ako parc. č. 2392/10 o celkovej výmere 27.476 m2 ako zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2.320 m2 vedeného na LV č. 870 a časti pozemku registra „C“ parc. č. 2392/1
o celkovej výmere 18.158 m2 ako ostatné plochy o výmere 1.285 m2 v katastrálnom území
Šamorín, vedený  Okresným úradom v DS Katastrálnym odborom na LV č. 1964 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Šamorín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb., zdôvodneného v dôvodovej správe k tomuto návrhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia pre žiadateľa:

 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Cirkevný zbor Šamorín
Cintorínska 554/16, 931 01 Šamorín

 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 19,63 €/m2.
 
                   Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je
poskytnutie náhradného priestoru pre výstavbu objektu materskej školy vo verejnom záujme,
čím sa v meste výrazne zvýši kapacita materských škôl a jaslí, pri zohľadnení polohy, výmery
resp. spôsobu využitia a s prihliadnutím na to, že predmetný pozemok je toho času pre mesto
prebytočný, čo je v súlade s podmienkami  podľa § 7 ods. 4 písm. e) VZN č. 3/2015 v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 138/1991 Zb. 

 
 
XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti
s realizáciou stavby „Novostavba rodinných domov – rozšírenie verejného vodovodu
a vodovodné prípojky, rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v k.ú. Kráľovianky
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby
„Novostavba rodinných domov – Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky,
Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky na pozemkoch registra „C“ parc. č. 44/1
a 45“  investorom stavby TEBS s.r.o., Trnavská cesta 112 A, 821 04 Bratislava – Ružinov
z dôvodu uloženia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, na pozemku registra “C“
vedenom na LV č. 870 v k.ú. Kráľovianky, parc. č. 46 o výmere 3.843 m2 ako zastavané plochy
a nádvoria medzi zmluvnými stranami:
 

Mesto Šamorín                                                                            - ako povinná osoba
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra                                                                                 - ako oprávnená osoba

 
bezodplatne, na dobu neurčitú.
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemku vyznačenom v informatívnej
mape v prílohe.

 
 
XV.



Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo
Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ trasy vodovodu
a kanalizácie v súvislosti so stavbou „OC HOBBI a BUTIKCENTER v Šamoríne“ a schválilo
uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby „OC HOBBI
a BUTIKCENTER v Šamoríne“ na pozemkoch registra „C“ a „E“  investorom stavby VIWO, s.r.o.
so sídlom Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda z dôvodu uloženia verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie, a to:

pozemku registra “C“ vedenom na LV č. 870, parc. č.   20/1 o výmere   4.961 m2 ako
zastavané plochy a nádvoria

pozemku registra „E“  vedenom na LV č. 3422, parc. č. 1077 o výmere 8.773 m2 ako
ostatné plochy
medzi zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín                                                                            - ako povinná osoba
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra                                                                                - ako oprávnená osoba

 
bezodplatne, na dobu neurčitú
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemkoch vyznačených v informatívnej
mape v prílohe.

 
 
XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti
s realizáciou stavby „Obytný súbor 12 RD Šamorín – Kraľovianky, Vodovod a kanalizácia“
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby
„Obytný súbor 12 RD Šamorín – Kraľovianky, Vodovod a kanalizácia“  na pozemkoch registra
„C“ parc. č. 3/1, parc. č. 4, parc. č. 5 a parc. č. 7“  žiadateľom – investorom stavby István
Andrássy a Ladislav Ásványi z dôvodu uloženia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na
pozemku registra “C“ vedenom na LV č. 870, parc. č. 46 o výmere 3.843 m2 ako zastavané
plochy a nádvoria medzi zmluvnými stranami:
 

Mesto Šamorín                                                                           - ako povinná osoba
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra                                                                                 - ako oprávnená osoba

 
bezodplatne, na dobu neurčitú.
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemku vyznačenom v informatívnej
mape v prílohe.

 
 
XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie uzatvorenia „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti
s realizáciou stavby „Obytný súbor 12 RD Šamorín – Kráľovianky,  Elektrická prípojka
a schválilo uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s realizáciou stavby
„Obytný súbor 12 RD Šamorín – Kráľovianky, Elektrická prípojka na pozemkoch registra „C“
parc. č. 3/1, parc. č. 4, parc. č. 5 a parc. č. 7“  žiadateľom – investorom stavby István Andrássy



a Ladislav Ásványi z dôvodu uloženia elektrickej prípojky na pozemku registra “C“ vedenom na
LV č. 870, parc. č. 46 o výmere 3.843 m2 ako zastavané plochy a nádvoria medzi zmluvnými
stranami:
 

Mesto Šamorín                                    - ako povinná osoba
Západoslovenská distribučná a.s.     - ako oprávnená osoba

 
bezodplatne, na dobu neurčitú.
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
pokladanie káblov a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie  na pozemku
vyznačenom v informatívnej mape v prílohe.

 
 
XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Návrh na
a)      schválenie zmeny uznesenia Zbierky čiastky č. 27/2017/XI. zo dňa 21.09.2017

z dôvodu predĺženia trasy elektrickej prípojky v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný
dom na Gazdovskom rade“ v k.ú. Šamorín

b)      uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti s realizáciou stavby
„Polyfunkčný dom na Gazdovskom rade na pozemku parc. č. 2621 v k.ú. Šamorín“

a schválilo
a)   zmenu uznesenia Zbierky čiastky č. 27/2017/XI. zo dňa 21.09.2017 z dôvodu

predĺženia trasy elektrickej prípojky v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný dom na
Gazdovskom rade“ v k.ú. Šamorín

b)   uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecných bremien“ v súvislosti s realizáciou stavby
„Polyfunkčný dom na Gazdovskom rade na pozemku parc. č. 2621 v k.ú. Šamorín“

na stavbou dotknutých pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Mesta Šamorín  v katastrálnom
území Šamorín, a to pozemky registra “C“ vedené na LV č. 870:

parc. č.   2631/4 o výmere    950 m2 ako ostatná plocha
parc. č.   2631/9 o výmere  2.805 m2 ako ostatná plocha
parc. č.   2630/1 o výmere  5.318 m2 ako zastavaná plocha
parc. č.   2630/4 o výmere    325 m2 ako zastavaná plocha

medzi:
 

povinnou osobou              –   Mesto Šamorín, ako vlastník uvedených pozemkov
oprávnenou osobou              –   Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

 
bezodplatne na dobu neurčitú.
 

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti trpieť realizáciu výkopových prác na
pokladanie káblov NAYY-J 4Bx240mm2 elektrickej energie z existujúcej TS č. 0751-045
k Polyfunkčnému domu, zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, na
pozemkoch vyznačených v informatívnej mape v prílohe.

 
 
 
 
 
XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore zo dňa 11.02.2015
a schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore medzi Mestom Šamorín, so sídlom



Hlavná 37, 931 01 Šamorín  a FC ŠTK 1914 Šamorín, o.z., so sídlom Hlavná 37, 931 01
Šamorín v  predloženom znení.

 
              XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo
Poslanecký návrh Jánosa Méryho na urýchlené zahájenie vypracovania projektovej
dokumentácie (PD) stavby cestného obchvatu, vedúceho k športovo-rekreačnému komplexu X-
Bionic v Čilistove, označeného v územnom pláne mesta Šamorín pod č. ZaD3.27, zároveň
o zabezpečenie súvisiacich povoľovacích a právnych procesov a uložilo MsÚ vypracovanie
projektovej dokumentácie, aby uvedená stavba bola vybudovaná v čo najskoršom termíne.

Termín na vypracovanie PD                            do 31.07.2019
Zodpovedný:                                                        Ing. Ervin Sármány, prednosta MsÚ
 
XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 prerokovalo 

Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017, ktorú  
a)      vzalo na vedomie
b)      schválilo v súlade s ust.  § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Jánovi
Lelkesovi  vo výške 30 % zo súčtu platov za rok 2017 s prihliadnutím na náročnosť a
kvalitu výkonu funkcie

c)      vzalo na vedomie pripomienku poslankyne Ing. Edit Bauer, doplniť plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 o kontrolu postupu MPBH pri vymáhaní
pohľadávok a opatrení na zlepšenie efektívnosti hospodárenia a uložilo hlavnému
kontrolórovi plán kontrol rozšíriť o uvedenú pripomienku.
Termín:                            ihneď
Zodpovedný:              Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta

 
 
 
Ing. Ervin Sármány                                                                                                               
Gabriel Bárdos
prednosta  úradu                                                                                                                primátor
mesta
 
 
O v e r o v a t e l i a :               Koppány Kovács                                         
........................................
 

Jozef Nagy                                                       
........................................

 
 
Zapísala návrhová komisia v zložení:
              Mgr. Márton Domsitz                                                                     
........................................
              Ing. Tibor Duducz
              Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc.
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