Zápisnica
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 29. 10. 2020 v Nesvadoch.

P r í t o m n í : Z 12 poslancov MZ Nesvady bolo prítomných 12 poslancov.
Prezenčná listina je priložená k zápisnici.
Okrem toho sa zasadnutia zúčastnil Zoltán Molnár – primátor mesta, Ing. Ján Luca - prednosta úradu,
Ing. Ferenczová - hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Šáteková - referent mzdovej agendy, Šuba O. - vedúci
oddelenia, RNDr. Litauská – vedúca ekonomického oddelenia, p. Daráž – náčelník mestskej polície,
Ing. Hengerics – vedúci ŠaTS, p. Holop – riaditeľ MKS.
P. primátor po zistení uznášaniaschopnosti privítal prítomných a oboznámil poslancov s programom
jednania 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva v reči slovenskej aj maďarskej.
P. primátor predložil návrh, aby sa jednanie doplnilo o jeden bod a to bod k). Informatívna správa o
výsledku obchodnej verejnej súťaže – ZOJ.
Opýtal sa poslancov či majú k programu jednania ďalšie návrhy a pripomienky.
Pretože poslanci k programu jednania nemali ďalšie návrhy ani pripomienky, p. primátor dal hlasovať
o programe jednania zastupiteľstva.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Do návrhovej komisie boli zvolení : p. PaedDr. T. Molnár, Ing. Z. Kelemen, Ing. J. Miškovič.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Za overovateľov zápisnice p. primátor určil: PaedDr. J. Dibusza, JUDr. J. Harisa.
Za zapisovateľku z jednania mestského zastupiteľstva p. primátor určil Bc. Ivetu Bazsóovú.
P. primátor konštatoval, že je prítomných 12 poslancov a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanci materiál ku každému bodu jednania obdržali v elektronickej aj vytlačenej forme.
Hlasovanie : všetci hlasovali k doplneniu bodu k)
Program:
1. Kontrola plnenia úloh, uznesení a interpelácií poslancov.
2. Správy škôl a školských zariadení o výsledkoch a podmienkach výchovno -vzdelávacej
činnosti za školský rok 2019/2020 a ciele na šk. rok 2020/2021.
3. Kontrolná správa o stave vymáhania pohľadávok mesta k 30.09.2020.
4. Návrh organizačného zabezpečenia vykonania úplnej inventarizácie majetku mesta
k 31. 12. 2020.
5. Rôzne:
a) Odkúpenie pozemku do majetku mesta Nesvady – pozemok pod autobusovou zastávkou.
b) Prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku mesta Nesvady.
c) Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta Nesvady – priemyselný areál.
d) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností z majetku mesta Nesvady
priemyselný areál.
e) Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta Nesvady – Benik Marcel a manželka.
f) Odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Nesvady – Gabriela Smolková.
g) Odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Nesvady – Mgr. Martin Tóth a manželka.
h) Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o. formou
nepeňažného vkladu.
i) VZN Mesta Nesvady č. 3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území Mesta Nesvady.
j) Žiadosť o poskytnutie dotácie na kúpu nadstavby sypača pre VPS Nesvady, s.r.o.

k) Informatívna správa o výsledku obchodnej verejnej súťaže – ZOJ.
6. Rozprava a interpelácia poslancov.
7. Návrh uznesenia.
Jednanie:
1. Kontrola plnenia úloh, uznesení a interpelácií poslancov.
Predkladá: Ing. Luca, prednosta úradu
- priložená k originálu zápisnice
P. prednosta – predniesol kontrolu plnenia úloh, uznesení a správu o činnosti mestskej polície
od posledného zasadnutia MsZ. Informoval poslancov zastupiteľstva aj televíznych divákov o celoplošnom
testovaní obyvateľov Slovenskej republiky na COVID -19, ktoré sa uskutoční už tento víkend 31. 10. 2020
v sobotu – 1. 11. 2020 a nedeľu v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. Testovanie bude na 4-och odberných
miestach, ktoré sa nachádzajú v kultúrnom dome a v športovej hale. Taktiež informoval, že mestský
cintorín bol uzatvorený na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 v
ktorom návšteva cintorína nie je zaradená medzi výnimky týkajúce sa zákonu vychádzania občanov zo
svojich domov. Z uvedeného dôvodu mestský cintorín v Nesvadoch, až do odvolania nebude prístupný pre
verejnosť.
P. primátor požiadal občanov, aby boli trpezliví, disciplinovaní a uctili si pamiatku zosnulých i keď
netradične, ale hlavne v pokore a vo svojich domácnostiach.
2. Správy škôl a školských zariadení o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 a ciele na šk. rok 2020/2021.
Predkladajú: riaditelia ZŠ, MŠ, vedúci školských jedální
- priložená k originálu zápisnice
P. primátor informoval prítomných, že z dôvodu na pandémie Covid - 19 a opatrení vlády SR, neboli na
dnešné zastupiteľstvo pozvaní predstavitelia školských zariadení, aby osobne predložili jednotlivé body
jednania.
- Pripomienka zo strany Ing. Kesziovej: k ZŠsVJM v tabuľke 1. ročníka žiakov, ktorí prospeli nesedí počet
žiakov - žiada vysvetlenie.
- Mgr. Pinkeová nevie sa vyjadriť k uvedenej pripomienke , ale preverí a podá vysvetlenie na najbližšom
MsZ.
- Hlasovanie za všetci.
3. Kontrolná správa o stave vymáhania pohľadávok mesta k 30.09.2020.
Predkladá: RNDr. Litavská – vedúca ekonomického oddelenia
- priložená k originálu zápisnice
P. primátor – staré pohľadávky sa neustále intenzívne riešia preto boli opäť podané na exekúciu. V
zmysle odporúčania, boli opäť podané exekúcie a verí, že sa mnohé dotiahnu aj do úspešného konca.
A tým sa podarí znížiť pohľadávky dĺžnikom.
P. primátor - otvoril diskusiu k bode jednania, aby sa vyjadrili aj poslanci. Keďže žiadne pripomienky
zo strany poslancov neodzneli, primátor dal hlasovať o tomuto bode jednania.
- Hlasovanie za všetci.
4. Návrh organizačného zabezpečenia vykonania úplnej inventarizácie majetku mesta
k 31. 12. 2020.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

- priložená k originálu zápisnice
JUDr. Haris – navrhuje , aby do záverečnej správy o výsledku inventarizácie majetku mesta, boli
zaradené aj 2 s.r.o - čky/ ktoré sú síce samostatné, ale zriaďovateľom je mesto.
Keďže žiadne ďalšie pripomienky zo strany poslancov neodzneli primátor dal hlasovať k tomuto bodu
jednania.
Hlasovanie za všetci.
5. Rôzne:
a) Odkúpenie pozemku do majetku mesta Nesvady – pozemok pod autobusovou zastávkou.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku
- priložená k originálu zápisnice
Ing. Miškovič - doporučuje návrhu vyhovieť za cenu 2 070,- € ako je uvedené v znaleckom návrhu.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
b) Prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku mesta Nesvady.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku
- priložená k originálu zápisnice
JUDr. Haris - doporučuje upresniť čl. 1. a doplniť účel predmetu zmluvy o podrobnejšie vymedzenie
vlastníckeho práva mesta Nesvady /vlastník 1 / a obce Imeľ /vlastník 2 /. Žiada vypracovať
v priebehu roka novú ponuku, premeniť tento majetok na akcie, robiť aj na väčšie opravy.
P. Šuba vysvetlil poslancom, že v návrhu zmluvy je to upresnené po správnosti a jednoznačne.
P. primátor prisľúbil poslancom, že si návrh preverí.
Ing. Miškovič - chýbajú mu identifikačné údaje, technické zhodnotenie, obáva sa, aby nedošlo k tomu,
keď tam nebudú jednoznačné upresnené práva a povinnosti oboch strán, tak sme na nich úplne
odkázaní. Navrhuje, aby podnik Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s, so sídlom v Nitre
Mestu Nesvady, aspoň ročne podávala výsledky o stave, hospodárenia za mesto. Žiada, aby sa to
zapracovalo do zmluvy. Žiada prejednať podmienky a spôsob odstúpenia od zmluvy.
30 rokov sme nedostali prehľad údržby, zapracovať to do dodatku a 1- krát ročne predkladať mestu.
P. primátor informuje poslancov o častých jednaniach s pánom riaditeľom ZVS aj o dohode o tom,
ak majú z nás zisk, tak aby nám maximálne vychádzali v ústrety.
P. Šuba upozorňuje poslancov a zároveň rozumie výhradám zmluvy, žiada však poslancov, aby zvážili
rozhodnutie, pretože mesto nemá na výber z viac firiem v okolí. Nevidí prekážku
zo strany Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a zatiaľ bola s nimi dobrá spolupráca.
P. JUDr. Haris mal pripomienku zapracovať v bode 1, čo v prípade zisku, upresniť výhody zisku,
navrhuje návrh zmluvy odročiť o jeden mesiac.
P. Šuba namieta voči odročeniu tohto bodu jednania pre časovú tieseň.
P. PhDr. Zuberová navrhuje písomne podať dodatok a zapracovať túto možnosť do zmluvy.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: z prítomných 12 poslancov hlasovalo 11, jeden sa zdržal – PaedDr. Dibusz.

c) Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta Nesvady – priemyselný areál.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku
- priložená k originálu zápisnice.
Ing. Miškovič - navrhuje tomuto návrhu vyhovieť.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
d) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností z majetku mesta Nesvady –
priemyselný areál.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku.
- priložená k originálu zápisnice
P. Miškovič – doporučuje bod 5. vynechať, aby sa cestné komunikácie nevybudovali
k dátumu lehoty rok 2021, nakoľko výstavbou by došlo k ich poškodeniu.
P. Šuba- v predchádzajúcich zmluvách sme sa zaviazali o tom, že 50% cestná komunikácia
musí byť vybudovaná k uvedenému termínu.
P. JUDr. Haris – navrhol tento bod pozmeniť na: najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
e) Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta Nesvady – Benik Marcel a manželka.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku.
- priložená k originálu zápisnice.
P. Ing. Miškovič - navrhuje tomuto bodu vyhovieť, usporiadanie existujúcemu stavu.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu k tomuto bodu
jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
f) Odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Nesvady – Gabriela Smolková.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku.
- priložená k originálu zápisnice.
Ing. Miškovič doporučuje schváliť bod v tomto znení, za 3 340,- eur.
JUDr. Haris finančná komisia navrhuje žiadosti vyhovieť.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
g) Odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Nesvady – Mgr. Martin Tóth a manž.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku
- priložená k originálu zápisnice.
JUDr. Haris - treba doplniť bod 4, podľa § 9 v zmysle osobitného zreteľa.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.

h) Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Thermál Nesvady,
s.r.o. formou nepeňažného vkladu.
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku.
- priložená k originálu zápisnice
P. Ing. Luca – upriamil pozornosť poslancov na priority a isté výhody Thermál Nesvady s.r.o.,
toto prinesie. Neplatil by sa nájom Mestu Nesvady, mesto sa zbaví podnikateľskej činnosti, otázka
DPH. Doporučuje schváliť bod jednania.
P. JUDr. Haris – vysvetlil dôležitosť, aby mesto nebolo ďalej vedené ako podnikateľský subjekt.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Po dvojhodinovom jednaní mestského zastupiteľstva pán primátor vyhlásil 10- minútovú prestávku.
Po uplynutí prestávky sa pokračovalo v jednaní a pani poslankyňa Ing. Kesziová sa jednania
už nezúčastnila.
i) VZN Mesta Nesvady č. 3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky

služieb na území Mesta Nesvady
Predkladá: RNDr. Litavská – vedúca ekonomického oddelenia
- priložená k originálu zápisnice
JUDr. Haris – navrhuje zapracovať otázku nočného kľudu na terasách do VZN toto riešiť v spolupráci
s MsP.
P. primátor, nie je naklonený, k zatváraniu nočného klubu, pretože si sám myslí, že v lete,
keď je pekné počasie, tak sa mladí ľudia nemajú kde stretávať. Tiež vidí nevýhodu do budúcna
aj z hľadiska mesta, ako zámeru na podnikanie. Nebolo by správne obmedzovať rozvoj turizmus.
Doporučuje zapracovať konkrétnu hodinu zatváracej doby – do VZN.
P. Daráž – môžeme o tom pouvažovať, ale napriek tomu si myslí, že ak by sa o 22:00 hod mali
zatvárať terasy, tak by nevyriešilo situáciu, lebo nie prevádzkovatelia rušia nočný kľud skôr ľudia,
ktorí navštevujú tieto prevádzky.
Ing. Miškovič – si myslí, že by mesto malo zabezpečiť certifikovaný hlukomer – ako v zahraničí,
navrhuje pre terasy upraviť zatváracie hodiny z 22:00 hod do 24:00 hod cez víkend.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto
bodu jednania.
Hlasovanie: z prítomných 11 poslancov hlasovalo za 9, hlasovania sa zdržali 2 poslanci.
JUDr. Haris a PaedDr. Dibusz.
j) Žiadosť o poskytnutie dotácie na kúpu nadstavby sypača pre VPS Nesvady, s.r.o.
Predkladá Ing. Zoltán Kelemen
- priložená k originálu zápisnice.
P. Ing. Miškovič- navrhuje tomuto bodu jednania vyhovieť, aby naše cesty boli bezpečné pre
obyvateľov.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.

k) Informatívna správa o výsledku obchodnej verejnej súťaže - ZOJ
Predkladá: Ondrej Šuba vedúci odd. výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy
majetku.
- priložená k originálu zápisnice.
Žiadne pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. primátor dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
6. Rozprava a interpelácia poslancov
P. primátor konštatoval, že všetky body programu jednania z mestského zastupiteľstva boli
prejednané, vyzval poslancov, aby svoje ďalšie návrhy, pripomienky a dotazy predniesli v rámci
rozpravy a interpelácie poslancov.
P. PaedDr. Molnár – informoval, že komisia športu a mládeže sa rozhodla neudeliť ocenenie
tento rok, na titul športovec roka, pre pandemickú situáciu Covid 19, ktorá sa veľmi podpísala
aj pod činnosť športových klubov.
P. primátor vyjadril ľútosť k športovcom a želá im budúci rok veľa úspechov a síl, avšak
verí, že sa situácia zlepší. Poznamenal, že komisia športu a mládeže urobilo dobré
rozhodnutie.
P. primátor požiadal občanov Mesta Nesvady a Aňale, aby na celoplošné testovanie prišli
dali sa otestovať, aby sa aj takto zamedzilo šíreniu COVID19. Rozumie dobrovoľnej účasti
a vôle obyvateľov, no žiada obyvateľov, nech sledujú média web stránku mesta, sociálne
siete, pretože sa aktualizujú všetky informácie ohľadne celoplošného testovania. Vie, že sú
niekedy informácie chaotické, lebo aj mestu prichádzajú informácie každým dňom a neustále
sa menia. Dúfa však, že aj týmto dopomôžeme, aby sa situácia vrátila do normálu.
P. PhDr. Tóthová poprosila občanov, aby sa zodpovedne zachovali k sebe aj svojím blízkym.
Poďakovala každému dobrovoľníkovi, ktorí sa zúčastní na testovaní, tiež zdravotnému personálu.
Dodala, že síce testovanie nás nevylieči, ale je to cesta k vyfiltrovaniu infikovaných osôb,
čo zamedzí šíreniu pandémie v našich podmienkach.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli.
7. Uznesenie
Uznesenie č. 25/2020
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 29. 10. 2020.
I.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
berie na vedomie
Správu o plnení úloh, uznesení a interpelácií poslancov v predloženom znení.

II.

Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
s ch v a ľ u j e
1. správu ZŠ s VJM- Alapiskola, Nesvady – Naszvad o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 v predloženom znení,
2. správu ZŠ slov. Nesvady o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2019/2020 v predloženom znení,
3. správu MŠ - Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2019/2020 v predloženom znení,
4. správu MŠ – Óvoda, Hurbanova 4, Nesvady o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2019/2020 v predloženom znení,
5. hodnotiacu správu Školskej jedálne pri ZŠ Nesvady za školský rok 2019/2020 v predloženom znení,
6. hodnotiacu správu Školskej jedálne pri MŠ Ul. Sládkovičova 2, Nesvady za školský rok 2019/2020
v predloženom znení,
7. hodnotiacu správu Školskej jedálne pri MŠ Ul. Hurbanova 4, Nesvady za školský rok 2019/2020
v predloženom znení,
III.

Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
berie na vedomie
kontrolnú správu o stave vymáhania pohľadávok mesta k 30.09.2020 v predloženom znení.
IV.

Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ s c h v a ľ u j e
Organizačné zabezpečenie vykonania Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov mesta Nesvady k 31.12.2020 v predloženom znení.
B/ u k l a d á
záverečnú správu o výsledku Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mesta Nesvady k 31.12.2020 predložiť na prejednanie v mestskom zastupiteľstve v mesiaci
marec 2021.
V.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa
na križovatke ulíc Komárňanská
a Jánošíkova, na ktorom sa nachádza autobusová zastávka vo vlastníctve mesta Nesvady,

2. všeobecnú hodnotu pozemku parc. reg. C KN č. 6039/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
138 m2 , nachádzajúceho sa v k. ú. Nesvady, v meste Nesvady, okres Komárno, vedeného
v katastri nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno,
na liste vlastníctva predávajúcej č. 415, stanovenú podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších zmien
a doplnkov, Znaleckým posudkom číslo 66/2020, vypracovaným dňa 15.10.2020 Ing.
Ladislavom Ferenczom, znalcom v odbore stavebníctvo vo výške
2 070,-€ (15,02 €/m2),
B/ s c h v a ľ u j e
1. V zmysle § 9 ods. (2) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odkúpenie pozemku parc. reg. C KN s parc. č. 6039/7 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 138 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Nesvady, v meste Nesvady, okres Komárno,
vedeného v katastri nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na
liste vlastníctva č. 415, do majetku Mesta Nesvady so sídlom Obchodná 233/23, IČO:
00306606, od p. Heleny Flaiszovej, rodné priezvisko Tóthová, dátum narodenia 14.12.1936,
rodné číslo 366214/744, trvale bytom 946 51 Nesvady, Jánošíkova ulica č. 676/2, za kúpnu
cenu 2 070,- €.
2. Všetky náklady spojené s prevodom predmetnej nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 12
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, t. j. uznesenie bolo schválené
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
VI.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh Zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku mesta Nesvady a obce Imeľ
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., so sídlom 949 60 Nitra, Nábrežie za
hydrocentrálou č. 4,
B/ s c h v a ľ u j e
1. prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku mesta Nesvady (verejný vodovod, verejná
kanalizácia, čistiareň odpadových vôd) spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s., so sídlom 949 60 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou č. 4,
2. uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní uzatvorenej v zmysle ust. § 269 a nasl. Obchodného
zákonníka a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov medzi Mestom Nesvady
(vlastník 1) Obcou Imeľ (vlastník 2) a a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
a. s., so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra,
IČO: 36 550 949 (prevádzkovateľ).
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 11
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec t. j. uznesenie bolo schválené trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
VII.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e

žiadosť spoločnosti GRUNPOWERTECH s.r.o., so sídlom Nová 445/18, 946 51 Nesvady,
IČO: 46 117 792, v zastúpení Dušanom Asztalosom, konateľom spoločnosti, trvale bytom Nová
445/18, 946 51 Nesvady o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 2273/43 orná pôda
o výmere 2455 m2. Predmetný pozemok sa nachádza v k. ú. Nesvady, v priemyselnom areáli.
Bol vytvorený z pôvodného pozemku parc. reg. C KN č. 2273/7 orná pôda o výmere
2 4628 m2, ktorý je vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva
mesta Nesvady č. 7450, vo vlastníctve mesta Nesvady v celosti, v podiele 1/1, ako parcela registra
“C“ evidovaná na katastrálnej mape.
B/ s c h v a ľ u j e
podľa § 9 ods. (2) písm. a), písm. b) a písm. e), v zmysle § 9a ods. (1) písm. a) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva
nasledovných nehnuteľností vytvorených z pôvodného pozemku parc č. 2273/7, nachádzajúceho
sa v k. ú. Nesvady, mesto Nesvady, okres Komárno, ktorý je v celosti vlastníctvom mesta Nesvady
v podiele 1/1, je vedený v katastri nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu
Komárno, na liste vlastníctva č. 7450 ako parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape:
1. novovytvorený pozemok parc. číslo 2273/43 orná pôda o výmere 2455 m2,
2. novovytvorený pozemok parc. číslo 2273/44 orná pôda o výmere 2455 m2,
3. novovytvorený pozemok parc. číslo 2273/45 orná pôda o výmere 5683 m2
obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 12
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov,
t. j. uznesenie bolo schválené
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. žiadosť spoločnosti GRUNPOWERTECH s.r.o., so sídlom Nová 445/18, 946 51 Nesvady,
IČO: 46117792, v zastúpení Dušanom Asztalosom, konateľom spoločnosti, trvale bytom Nová
445/18, 946 51 Nesvady o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 2273/43 orná pôda
o výmere 2455 m2, vytvoreného z pozemku parc. č. 2273/7 orná pôda o výmere 2 4628 m2,
nachádzajúceho sa v k. ú. Nesvady, v priemyselnom areáli.
Pôvodný pozemok je vedený na liste vlastníctva mesta Nesvady č. 7450, vo vlastníctve mesta
Nesvady v celosti, v podiele 1/1, ako parcela registra “ C“ evidovaná na katastrálnej mape,
2. predložené dokumenty potrebné k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov
v priemyselnej zóne mesta Nesvady, vrátane dokumentu Zásady predaja pozemkov
v priemyselnej zóne Lokalita č. 25 podľa územného plánu mesta, schváleného Uznesením OZ
č. 40/2018-VI. bod B/ zo dňa 25.01.2018, podľa ktorého je minimálna výkričná cena
predávaného pozemku stanovená vo výške 10,50 €/m2.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa §9 ods. (2) písm. a) a písm. b) a
v zmysle § 9a ods. (1) písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na odpredaj nasledovných nehnuteľností:
1.1 novovytvorený pozemok s parc. č. 2273/43 orná pôda o výmere 2455 m 2, ktorý bol
odčlenený geometrickým plánom č. 43 208 550-8/2020, vyhotoveným
firmou
KATASTER PLUS, dňa 25.02.2020 z pôvodného pozemku parcely registra C KN
s parc. č. 2273/7 orná pôda o výmere 2 4628 m2 .

Pôvodný pozemok sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Nesvady, okres Komárno,
katastrálne územie Nesvady a je zapísaný na liste vlastníctva č. 7450, vo vlastníctve mesta
Nesvady, v podiele 1/1,
1.2 novovytvorený pozemok s parc. č. 2273/44 orná pôda o výmere 2455 m2, ktorý bol
odčlenený geometrickým plánom č. 43 208 550-8/2020, vyhotoveným
firmou
KATASTER PLUS, dňa 25.02.2020 z pôvodného pozemku parcely registra C KN
s parc. č. 2273/7 orná pôda o výmere 2 4628 m2 .
Pôvodný pozemok sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Nesvady, okres Komárno,
katastrálne územie Nesvady a je zapísaný na liste vlastníctva č. 7450,
vo vlastníctve mesta Nesvady, v podiele 1/1,
1.3 novovytvorený pozemok s parc. č. 2273/45 orná pôda o výmere 5683 m 2, ktorý bol
odčlenený geometrickým plánom č. 43 208 550-12/2020, vyhotoveným
firmou
KATASTER PLUS, dňa 18.03.2020 z pôvodného pozemku parcely registra C KN
s parc. č. 2273/7 orná pôda o výmere 2 4628 m2 .
Pôvodný pozemok sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Nesvady, okres Komárno,
katastrálne územie Nesvady a je zapísaný na liste vlastníctva č. 7450,
vo vlastníctve mesta Nesvady, v podiele 1/1.
2. Výzvu na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
( Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže), ktorá je prílohou tohto uznesenia.
3. Minimálny akceptovateľný návrh kúpnej ceny za pozemok vo výške 10,50 €/m2.
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 12
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov,
t. j. uznesenie bolo schválené
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
IX.
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Marcela Benika nar. 22.03.1989, trvale bytom 946 51 Nesvady, Obchodná ulica
č. 235/41
a manželky Gabriely Benikovej, rod. Barkóciová, nar. 25.06.1996, trvale bytom 946 51 Nesvady,
Blatná 73/28 o odkúpenie novovytvorených pozemkov:
1. Diel č. 1 s parc. č. 1409/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, vytvorený z pôvodného
pozemku parc. reg. E KN č. 1046 záhrada o výmere 483 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Nesvady,
v meste Nesvady, okres Komárno, na
Záhradnej ulici, je vedený na Katastrálnom odbore
Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva mesta Nesvady č. 5354, vo vlastníctve mesta
Nesvady v celosti v podiele 1/1, ako parcela registra “ E“ evidovaná na mape určeného operátu,
2. Diel č. 2 s parc. č. 1409/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2, vytvorený z pôvodného
pozemku parc. reg. E KN č. 1057 záhrada o výmere 190 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Nesvady,
v meste Nesvady, okres Komárno, na
Záhradnej ulici, je vedený na Katastrálnom odbore
Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva č. 5357, vo vlastníctve mesta Nesvady
v spoluvlastníckom podiele 1/2, ako parcela registra “ E“ evidovaná na mape určeného operátu,
B/ u d e ľ u j e - predbežný súhlas
na priamy predaj nehnuteľnosti v zmysle § 9 ods. (2) písm. a), písm. c) a písm. e) s prihliadnutím
na § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to
nehnuteľnosti uvedené v bode A/ tohto uznesenia pre Marcela Benika nar. 22.03.1989, trvale bytom
946 51 Nesvady, Obchodná ulica č. 235/41 a manželky Gabriely Benikovej, rod. Barkóciová, nar.
25.06.1996, trvale bytom 946 51 Nesvady, Blatná 73/28,
C/ ž i a d a
primátora mesta vyžiadať súhlas na prevod vlastníctva spoluvlastníckeho podielu 1/2 mesta

Nesvady od správcu pozemku Slovenský pozemkový fond Bratislava na pozemok uvedený
v bode A/2. tohto uznesenia a po obdržaní znaleckého posudku, ktorý vyhotoví mestom
poverený znalec, na nehnuteľnosti uvedené v bode A/ tohto uznesenia žiadosť opätovne
predložiť na prejednanie mestskému zastupiteľstvu.
Všetky náklady spojené s predajom predmetných nehnuteľností, t. j. znalecký posudok, geometrický
plán, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci.
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 12
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, t. j. uznesenie bolo schválené
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
X.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. žiadosť Gabriely Smolkovej nar. 08.04.1970, trvale bytom 946 51 Nesvady, Tulipánová ulica
č. 42/48 o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 3198/1 záhrada o výmere 238 m2
vytvorený z pôvodných pozemkov parc. č. 3197 záhrada o výmere 452 m2 a parc. č. 3198
záhrada o výmere 247 m2.
Pôvodné pozemky sa nachádzajú v k. ú. Nesvady, v meste Nesvady, okres Komárno, na
Tulipánovej ulici, sú vedené na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na liste
vlastníctva mesta Nesvady č. 2462, vo vlastníctve mesta Nesvady v celosti v podiele 1/1, ako
parcely registra “ C“ evidované na katastrálnej mape,
2. všeobecnú hodnotu predávanej nehnuteľnosti stanovenú podľa vyhlášky
Ministerstva
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle znaleckého posudku číslo 67/2020 vypracovaného dňa
14.10.2020 Ing. Ladislavom Ferenczom, znalcom v odbore stavebníctvo vo výške 3 340,-EUR.
B/ k o n š t a t u j e , ž e :
1. zámer priameho predaja majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta dňa 29.09.2020 až do konania zasadnutia
mestského zastupiteľstva dňa 29.10.2020, pričom zo strany fyzických ani právnických osôb
neboli podané žiadne pripomienky a ani námietky,
2. predajom novovytvoreného pozemku parc. č. 3198/1 nachádzajúceho sa v k. ú. Nesvady, v
meste Nesvady, okres Komárno, sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku, ktorý
žiadateľka v súčasnosti užíva ako záhradu a ktorý je súbežný s už existujúcim oplotením na
Jarmočnej ulici a bude tvoriť ucelený celok s nehnuteľnosťou vo výlučnom vlastníctve Gabriely
Smolkovej, v podiele 1/1 (nehnuteľnosti – rodinný dom súpisné číslo 42, pozemky parc. č.
3201/35 a 3201/36).
3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti pri prevode tohto majetku sú odôvodnené
podmienky na priamy predaj v zmysle § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/ s c h v a ľ u j e
1. V zmysle § 9 ods. (2) písm. c) a písm. e) s prihliadnutím na § 9a ods. (8) písm. e) zákona č .
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj
novovytvoreného
2
pozemku parc. č. 3198/1 záhrada o výmere 238 m , ktorý bol vytvorený z pôvodných
pozemkov parc. č. 3197 záhrada o výmere 452 m2 a parc. č. 3198 záhrada o výmere 247 m2
geometrickým plánom č. 43 208 550-35/2020 vyhotoveným firmou KATASTER PLUS, Nová
332, 946 39 Iža, dňa 04. 08. 2020, úradne overeným dňa 18.08.2020 pod číslom 724/2020, do
výlučného vlastníctva v podiele 1/1 Gabriely Smolkovej, rodné priezvisko Bódišová, dátum
narodenia 08.04.1970, rodné číslo 705408/6644, trvale bytom 946 51 Nesvady, Tulipánová

ulica č. 42/48, občianka SR. Pôvodné pozemky 3197 a 3198 sa nachádzajú v k. ú. Nesvady,
v meste Nesvady, okres Komárno, na Tulipánovej ulici, sú vedené na Katastrálnom odbore
Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva mesta Nesvady č. 2462, vo vlastníctve mesta
Nesvady v celosti v podiele 1/1, ako parcely registra “ C“ evidované na katastrálnej mape.
2. Predajnú cenu za vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo výške 3 340,- Eur.
3. Všetky náklady spojené s predajom predmetnej nehnuteľnosti vrátane poplatku za vklad do
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
4. Dôvodom hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. (8) písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vysporiadanie vlastníckeho
vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľka v súčasnosti užíva ako záhradu a ktorý je súbežný s už
existujúcim oplotením na Jarmočnej ulici a bude tvoriť ucelený celok s nehnuteľnosťou vo
výlučnom vlastníctve Gabriely Smolkovej, v podiele 1/1 (nehnuteľnosti – rodinný dom súpisné
číslo 42, pozemky parc. č. 3201/35 a 3201/36).
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 12
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, t. j. uznesenie bolo schválené trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
XI.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. žiadosť Mgr. Martina Tótha nar. 09.06.1992, trvale bytom 946 51 Nesvady, Dlhá ulica
č. 139/27 a manželky Mgr. Emy Tóthovej, rod. Barkociová, nar. 06.05.1992, trvale bytom 946
51 Nesvady, Bajčská ulica č. 249/15 o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 1411/3
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, vytvoreného z pôvodného pozemku parc. č.
1411/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
7139 m2, z majetku mesta Nesvady,
nachádzajúceho sa v k. ú. Nesvady, v meste Nesvady, na ulici Konopné pole č. 1.
Pôvodný pozemok je vedený na liste vlastníctva mesta Nesvady č. 2462 vo vlastníctve mesta
Nesvady v celosti v podiele 1/1, ako parcela registra “ C“ evidovaná na katastrálnej mape,
2. všeobecnú hodnotu novovytvoreného pozemku, ktorá v zmysle znaleckého posudku číslo
71/2020 vypracovaného dňa 21.10.2020 Ing. Ladislavom Ferenczom, znalcom
v odbore stavebníctvo činí 790,-€.
B/ k o n š t a t u j e , ž e :
1. Novovytvorený pozemok parc. č. 1411/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 .
Mgr. Martin Tóth a manželka Mgr. Ema Tóthová užívajú ako dvor pri svojej rozostavanej
stavbe rodinného domu bez súpisného čísla, nachádzajúceho sa na parc. č. 1406/11, v k. ú.
Nesvady, v meste Nesvady, na ulici Konopné pole č. 1, vedeného na liste vlastníctva č. 1048
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1.
2. Predajom novovytvoreného pozemku sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy
k pozemkom, ktoré manželia Tóthoví majú oplotený a užívajú ho ako dvor pri svojom
rozostavanom stavbe rodinného domu bez súpisného čísla.
3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené vo vyššie uvedených bodoch 1. a 2. sa jedná v zmysle
§ 9a ods. (8) písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
o predaj novovytvoreného pozemku, ktorý je priľahlou plochou
k pozemku zastavaného rozostavanou stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov (manželia
Tóthoví), ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s
rozostavanou stavbou, čo je dôvodom na priamy predaj nehnuteľnosti bližšie popísaného
v bode C/ tohto uznesenia.
C/ s c h v a ľ u j e

1. V zmysle § 9 ods. (2) písm. c) a písm. e) s prihliadnutím na § 9a ods. (8) písm. b)
a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj
novovytvoreného pozemku parc. č. 1411/3 zastavaná plocha a nádvorie výmere 56 m2, ktorý
bol vytvorený z pôvodného pozemku parc. č. 1411/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
7139 m2 geometrickým plánom č. 43 208 550-56/2020
vyhotoveným firmou KATASTER
PLUS, Nová 332, 946 39 Iža, dňa 13. 10. 2020, úradne overeným dňa 03.11.2020 pod číslom
G1-984/2020, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 Mgr. Martina Tótha,
rodné priezvisko Tóth, dátum narodenia 09.06.1992, rodné číslo 920609/6878, trvale bytom
946 51 Nesvady, Dlhá ulica č. 139/27 a manželky Mgr. Emy Tóthovej, rodné priezvisko
Barkociová, dátum narodenia 06.05.1992, rodné číslo 925506/7162, trvale bytom 946 51
Nesvady, Bajčská ulica č. 249/15, občania SR.
Pôvodný pozemok parc. č. 1411/1 sa nachádza v k. ú. Nesvady, v meste Nesvady, okres
Komárno, je vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva
mesta Nesvady č. 2462, vo vlastníctve mesta Nesvady v celosti v podiele 1/1, ako parcela
registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape.
2. Predajnú cenu za vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo výške 790,- Eur.
3. Všetky náklady spojené s predajom predmetnej nehnuteľnosti vrátane poplatku za vklad do
katastra nehnuteľností hradia kupujúci.
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 12
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, t. j. uznesenie bolo schválené
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
XII.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh primátora mesta Nesvady na zvýšenie základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom,
pre obchodnú spoločnosť Thermál Nesvady, s.r.o., ktorá bola založená so 100% majetkovou
účasťou mesta Nesvady,
B/ k o n š t a t u j e , ž e :
1. nepeňažným vkladom bude hodnota majetku mesta Nesvady nadobudnutá výstavbou stavby
„Termálne kúpalisko Nesvady“,
2. predmetom nepeňažného vkladu nebude majetok nadobudnutý z cudzích zdrojov a hodnota
prislúchajúcich pozemkov,
3. hodnota nepeňažného vkladu bude stanovená v zmysle § 59 ods. (3) Obchodného zákonníka.
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov znaleckým posudkom,
C/ ž i a d a
primátora mesta Nesvady predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva všetky
dokumenty potrebné podľa platnej legislatívy SR na zvýšenie základného imania spoločnosti
Thermál Nesvady, s.r.o.
XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nesvady č. 3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Mesta Nesvady

XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch
A / r u š í
bod XXI. Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 16/2020 zo dňa 27.02.2020,
B / b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť VPS Nesvady, s.r.o. o poskytnutí dotácie vo výške 15 300,- eur na nákup nadstavby sypača na
AVIU D90 na zimnú údržbu verejných komunikácií mesta,
C / s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie na nákup nadstavby sypača na AVIU D90 na zimnú údržbu verejných komunikácií
mesta vo výške 15 300,- eur,
D / ž i a d a
primátora mesta zabezpečiť zapracovanie schválených finančných prostriedkov vo výške
15 300,- eur rozpočtovým opatrením do rozpočtu mesta na rok 2020.
8. Záver
P. primátor konštatoval, že každý bod programu MZ bol prejednaný a uznesenia boli
odsúhlasené, preto považuje uznesenie z 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva za
schválené. Napriek tomu sa však opýtal návrhovej komisie, či majú nejaký dodatok
k schválenému uzneseniu.

D. a. h
Ing. Ján Luca
prednosta úradu

Zoltán Molnár
primátor mesta
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