Zápisnica
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 09. júla 2019 od 15,00 h. do 15,45 hod.
na Mestskom úrade, Školská 2, v Moldave nad Bodvou.
Prítomní poslanci 8. VO: Ing Vojtech Bodnár, Ing. Roland Cingeľ, Ing. Ján Csala, Zoltán Dobos,
Ing. Július Grulyo, Ing. Oliver Kovács, Ing. Norbert Krušinský, PaedDr. Jana Ločová, Bc. Ľudovít
Matta, Mgr. István Nagy, Ladislav Zupko, Ing. István Zachariaš,
Ospravedlnení prítomní: Bc. Norbert Pecze,
Primátor: JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Prednostka: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
Pracovníci MsÚ: podľa prezenčnej listiny
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
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Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta otvoril a viedol 7. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, ktoré sa konalo dňa
9.7.2019 so začiatkom o 15,00 hod. na Mestskom úrade, Školská 2 v Moldave nad Bodvou.
Zasadnutie bolo zvolané podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Primátor po zahájení otvorenia MsZ skonštatoval, že rokovania MsZ
v Moldave nad Bodvou sa zúčastňuje 12 poslancov, jeden poslanec pán Bc. Norbert Pecze sa
ospravedlnil. Rokovanie bolo uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice primátor navrhol poslancov MsZ:
PaedDr. Jana Ločová a Mgr. István Nagy
Za zapisovateľku primátor mesta určil pracovníčku mestského úradu Ing. Henrietu Tóthovú.
Primátor informoval, že v zmysle novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov podľa § 12 ods. 5 sa hlasuje o návrhu programu zasadnutia mestského
zasadnutia. Podľa § 12 ods. 5 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na
začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu
návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Podľa § 12
ods. 4 návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Program:
1. Otvorenie, procedurálne záležitosti:
- určenie overovateľov zápisnice
- určenie zapisovateľa zápisnice
- schválenie programu
- voľba návrhovej komisie
2. Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na zlepšené formy bývania
3. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na rok
2019
4. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Moldava nad
Bodvou pre uloženie elektrického vedenia – v prospech Východoslovenskej distribučnej a.
s. a investorom MON-DREV s. r. o.
5. Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s.
6. Rôzne
7. Záver
Primátor dal hlasovať o programe podľa § 12 ods. 5 a 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Prítomných: 12
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Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že program bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
MsZ podľa predloženého návrhu.
Primátor následne vyzval poslancov, aby predložili ďalšie návrhy na zmenu. Neboli žiadne návrhy
na zmenu.
Pre posúdenie, dopracovanie a predloženie návrhu na uznesenie primátor odporučil zvoliť
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. István Zachariaš, p. Ladislav Zupko.
Primátor dal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie.
Prítomných: 12
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Primátor skonštatoval, že návrhová komisia bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov MsZ.
Bod č. 2 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Ľudské zdroje na
zlepšené formy bývania
Vysvetlenie k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Ľudské zdroje na
zlepšené formy bývania podal pán primátor. Predloženým materiálom mesto reaguje na vyhlásenú
výzvu Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú
na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s
prvkami prestupného bývania. Už na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva uznesením č. 58/2019
mestské zastupiteľstvo schválilo Zámer zapojenia sa do projektu Zlepšené formy bývania pre obce
s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania. V tomto druhom kroku ide o schválenie
predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje na zlepšené formy bývania a schválenie Zásad a odporúčaní sociálneho bývania s prvkami
prestupného bývania vrátane súhlasu so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasu so zabezpečením financovania
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie cieľa.
Výstupom projektu je dvojstupňový systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania:
1. stupeň
- navrhuje sa rekonštrukcia 4 bytových jednotiek v bytovom dome na ulici ČSA 5
2. stupeň
- navrhuje sa rekonštrukcia 4 bytových jednotiek na ul. ČSA 7 a osem bytových jednotiek na
ulici ČSA 9-11.
Pre potreby vyhlasovania výzvy boli vypracované Zásady a odporúčania sociálneho bývania s
prvkami prestupného bývania. Tento dokument definuje povinné zásady, ktoré sú
žiadatelia/prijímatelia povinní v procese prípravy, implementácie a udržateľnosti projektu
dodržiavať, ako aj odporúčania pre projekty sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania,
ktoré majú žiadateľom napomôcť v jednotlivých fázach projektu. Pravidlá a kritériá prestupného
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bývania je žiadateľ povinný popísať v osobitnej prílohe „Systém bývania s prvkami prestupného
bývania“. Tento dokument tvorí prílohu podania žiadosti a musí byť schválený mestským
zastupiteľstvom. Teraz už materiál obsahuje finálny rozpočet s DPH a ten predstavuje čiastku 675
522,60 eur. Z uvedenej sumy z úrovne mesta je potrebné počítať s dofinancovaním projektu vo
výške + 112 954,10 eur s DPH a čiastka 28 128,43 eur s DPH predstavuje 5% spolufinancovanie
projektu.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil pán Dobos. Informoval sa, či každá bytová
jednotka bude mať samostatné kúrenie, alebo či bude spoločná kotolňa. Odpovedala pani
prednostka, že kotolňa bude spoločná pre jeden bytový dom, každý radiátor bude mať samostatný
merač. Uvažovalo sa o centrálnom zdroji tepla, ale prívod do centrálneho zdroja bol nákladový.
Bytovka 9-11 je pripojená na centrálny zdroj, tam je potrebné namontovať len merače tepla a v 5-7
sa plyn prenesie z 9-11. Pán primátor doplnil, že byty na ČSA 5-7 sú obývané a je návrh riešenia
problému bytovej otázky, len to bude vecou ďalších debát primárneho nastavenia nájmu, systému
správcu a VZN a aby sa dalo rekonštruovať, musia byť obe bytovky prázdne.
Do diskusie sa už nezapojil nikto, preto ju primátor uzavrel a dal hlasovať.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
•
schvaľuje
Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Moldava nad Bodvou.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
•
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán nasledovne:
Kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2018-2
Názov projektu:
Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou
•
súhlasí
s predložením žiadosti o NFP na sprostredkovateľský orgán, pričom ciele projektu sú v súlade s
platným programom rozvoja mesta Moldava nad Bodvou a platným územným plánom mesta
Moldava nad Bodvou
•
súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
•
súhlasí
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa.
Hlasovanie:
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Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod č. 3 Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou na
rok 2019
Materiál uviedol p. primátor. Zámer vybudovania multifunkčnej haly bol predmetom pracovného
stretnutia poslancov mestského zastupiteľstva a vedenia mesta dňa 26. 06. 2019. Vychádzajúc
z jeho záverov bol poslancom predložený návrh na schválenie vecného použitia prostriedkov
z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2019 v celkovej sume 30 000 Eur na
finančné krytie kapitálovej aktivity:
a) Projektová dokumentácia – Multifunkčná športová hala ........................ 30 000,00 €
Na základe predloženého návrhu na čerpanie z rezervného fondu bude mať mesto finančné
prostriedky na rezervnom fonde vo výške 206 943,12 Eur. V návrhu na uznesenie sa zároveň
predkladá na schválenie aj návrh na 10. zmenu rozpočtu mesta v tomto roku vrátane stanoviska
hlavného kontrolóra mesta k návrhu na 10. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok
2019, ktoré bolo poslancom doručené spolu s materiálmi.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
•
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vecné použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2019 vo výške 30
000 Eur na finančné vykrytie kapitálovej aktivity:
a)
Projektová dokumentácia – Multifunkčná športová hala 30 000,00 €
•
schvaľuje
10. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 vrátane programov rozpočtovým opatrením č. 10 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy :
10 300 793 EUR
Bežné výdavky :
9 794 900 EUR
z toho rozpočt. organizácie:
604 214 EUR
z toho rozpočt.organizácie: 4 653 316 EUR
Kapitálové príjmy :
94 273 EUR
Kapitálové výdavky :
1 060 370 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:
0 EUR
z toho rozpočt. organizácie
0 EUR
Finančné príjmové operácie:
640 395 EUR
Finančné výdavkové oper. 170 343 EUR
Príjmy celkom
11 035 461 EUR
Výdavky celkom
11 025 613 EUR
•
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 10. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za
rok 2019
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Bod č. 4 Návrh na schválenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Moldava
nad Bodvou pre uloženie elektrického vedenia – v prospech Východoslovenskej distribučnej
a.s. a investorom MON-DREV s. r. o.
Materiál uviedol p. primátor. Východoslovenská distribučná a.s. oslovila mesto Moldava nad
Bodvou dňa 21. 06. 2019 so žiadosťou o schválenie zmluvy na zriadenie vecného bremena na
pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre uloženie elektrického vedenia. Vecné
bremeno by sa malo zriadiť v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. na pozemku vo
výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, katastrálneho územia Budulov a to v zmysle
predloženého Geometrického plánu a Prílohy ku geometrickému plánu na parcele KN „C“ č. 389
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 16275 m2 zapísaná na LV č. 244 pre k.ú. Budulov a to
odčlenením 80 m2 z uvedenej parcely v prospech vecného bremena. Obsahom vecného bremena
bude povinnosť mesta Moldava nad Bodvou v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s.
strpieť uloženie elektrického vedenia, ako to je zakreslené v geometrickom pláne č. 13/2019
a taktiež Prílohy ku geometrickému plánu č. 13/2019. Vecné bremeno sa bude zriaďovať
v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. odplatne za 80 m2 vo výške 4,- €/ m2 dokopy
sumu 320,- €, pričom uvedenú cenu uhradí mestu Moldava nad Bodvou investor realizácie stavby :
obchodná spoločnosť MON-DREV s.r.o., so sídlom Budulovská 3043, 045 01 Moldava nad
Bodvou, IČO: 46 417 877.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena vytýčeného geometrickým plánom č. 13/2019
a Prílohy ku geometrickému plánu č. 13/2019 vypracovaných spoločnosťou Geodetic spol. s r. o.,
IČO: 31 691 501, Dunajská 10, 040 01 Košice, na časť pozemku vo výmere 80 m2 odčleneného od
pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou a to parcely č. KN „C“ č. 389
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 16275 m2 zapísaná na LV č. 244 pre k. ú. Budulov,
v prospech oprávneného – spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 36 599 361, za účelom uloženia elektrického vedenia. Cena náhrady za vecné
bremeno v celkovej výške 320, - € bude mestu Moldava nad Bodvou uhradená investorom
realizácie uvedenej stavby, a to spoločnosťou: MON-DREV s. r. o., so sídlom Budulovská 3043,
045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 417 877.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Bod č. 5 Návrh na schválenie budúceho vecného bremena na pozemky vo vlastníctve
mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech Východoslovenskej
distribučnej a. s.
Materiál uviedol pán primátor. V prípade materiálu pod bodom č. 5 Návrh na schválenie budúceho
vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu – v prospech
Východoslovenskej distribučnej a. s. o vyjadrenie primátor požiadal Ing. Kovácsa, predsedu
komisie pre územné plánovanie a ochranu životného prostredia, ktorý k tomuto materiálu bol
pozvaný aj na dnešné rokovanie mestskej rady, ktorá sa materiálom zaoberala a odporučila
materiál mestskému zastupiteľstvu schváliť. Východoslovenská distribučná a. s. zastúpená na
základe plnej moci prostredníctvom investora Peter Rácz, Hviezdoslavova 41, 045 01 Moldava nad
Bodvou, oslovila mesto Moldava nad Bodvou so žiadosťou o schválenie zmluvy o budúcej zmluve
na zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre
stavbu: IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN na vedenie podzemného elektrického
vedenia. Budúce vecné bremeno by sa malo zriadiť v prospech Východoslovenskej distribučnej a.
s. na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, katastrálneho územia
Moldava nad Bodvou a to na parcelách KN „E“ č. 2829 orná pôda o výmere 2493 m2 zapísaná na
LV č. 2272, a parcela KN „C“ 2075 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1496 m2 zapísané na
LV č. 2272. Obsahom budúceho vecného bremena bude povinnosť mesta Moldava nad Bodvou
v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. strpieť umiestnenie podzemného elektrického
vedenia tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, ktoré
vypracuje Východoslovenská distribučná a. s. na vlastné náklady. Budúce vecné bremena sa budú
zriaďovať v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. odplatne a to tak, že bude vyhotovený
znalecký posudok na cenu za vecné bremeno a uvedenú cenu uhradí mestu Moldava nad Bodvou
investor realizácie stavby Peter Rácz, Hviezdoslavova 41, 045 01 Moldava nad Bodvou.
Pán primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nezapojil nikto, preto ju uzavrel a dal hlasovať.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
•
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov vo
výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, katastrálneho územia Moldava nad Bodvou a to
na časti parciel KN „E“ č. 2829 orná pôda o výmere 2493 m2 zapísaná na LV č. 2272, a parcela
KN „C“ 2075 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1496 m2 zapísané na LV č. 2272, ktoré budú
odčlenené geometrickým plánom v prospech budúceho oprávneného – spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, za účelom
vybudovania stavby: IBV Moldava / ul. SNP – Zriadenie TS, VN, NN na vedenie podzemného
elektrického vedenia. Cena budúceho vecného bremena bude určená na základe znaleckého
posudku a mestu jej výšku uhradí investor realizácie uvedenej stavby Peter Rácz, Hviezdoslavova
41, 045 01 Moldava nad Bodvou.
Hlasovanie:
Prítomných: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh uznesenia bol prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Bod č. 6 Rôzne
Pán primátor požiadal poslancov o príspevky do bodu rôzne. Poslanec Ing, Zachariaš apeloval na
mesto, aby požiadalo spoločnosť Slovak Telekom o zabezpečenie poriadku a vyčistenie na
prechode od katolíckeho kostola smerom na ul. Záhradná. Tlmočil požiadavku na pokosenie trávy
na hrádzi Bodvy a na brehu Bodvy, obrátili sa naňho obyvatelia v blízkom okolí spomínaných
lokalít. Pán poslanec Dobos predniesol požiadavku na riešenie verejného poriadku, týkajúcu sa
návrhu na reorganizáciu občianskej hliadky. Konkrétne dnes, t. j. 09. 07. 2019 na ul. ČSA 15 stáli
tam zbytočne dvaja členovia občianskej hliadky. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy v noci
v centre, opätovne trvá na svojej interpelácii prednesenej na 4. zastupiteľstve, aby občianska
hliadka bola presunutá na ním spomínané problémové lokality, aby jej činnosť bola riešená
systémovo. Odpovedal primátor, že intenzívne jedná v rámci komisie. Bolo dané náčelníkovi
mestskej polície, že môžu uvažovať v úplne nových intenciách. Momentálne je 13 príslušníkov
a celkom 15 zamestnancov MsP, plus občianske hliadky, ale náčelník má možnosť v rámci novej
koncepcie MsP dať policajta tam, kde je to potrebné. Policajti nie sú organizovaní a do septembra
sa musia rázne vyriešiť veci. Hliadka sa bude systémovo riešiť, do septembra bude pripravená
koncepcia, alebo taká náprava, ktorá bude situáciu riešiť. Pán Grulyo pracuje na tom, aby stíšili
hudbu a hluk na ul. Debraďskej, budú nápomocní, aby došlo k zmene. Informoval sa, aká sťažnosť
na Rómov prišla. Primátor odpovedal, že sťažnosť bola na hluk. Ten sa bude merať v rôznych
časových intervaloch a následne sa pripravia technické riešenia. Ide predovšetkým o intenzitu
hluku, ktorá je rôzna, ale dá sa riešiť protihlukovou stenou a možno sa pôjde aj takouto cestou.
Chatrče sa stavajú vo vnútri vlastného pozemku, preto nie je možný vstup na pozemok, opatrenia
môžu robiť iba iné orgány. Pán Grulyo informoval, že má pripravený projekt na 20 ľudí, o ktorom
chce s primátor jednať. Preto požiadal o stretnutie s primátorom alebo s poslancami, aby našli
riešenie na zníženie hluku. Primátor odpovedal, že sa konalo stretnutie s náčelníkmi MsP a OO PZ
v Moldave nad Bodvou, kde sa riešila úžera, ktorá má vplyv aj na verejný poriadok. Problém je
monitorovaný a už existuje určitá spolupráca. Do diskusie sa už neprihlásil nikto, preto ju primátor
uzavrel.
Bod č. 7 Záver
Návrhová komisia sa vyjadrila, že všetky prijaté uznesenia na tomto zasadnutí sú v súlade so
zákonom. Primátor ukončil rokovanie 7. zasadnutia MsZ a poďakoval sa prítomným za účasť.
Čas ukončenia: 15,45 hod.
Vypracovala: Ing. Henrieta Tóthová
Počet strán: 8
_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

_________________________
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
prednostka MsÚ

Za overovateľov zápisnice:

___________________________
PaedDr. Jana Ločová (poslankyňa)

______________________________
Mgr. István Nagy (poslanec)
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