
	
	

	

Všeobecne	záväzné	nariadenie	mesta	Sládkovičovo	
č.	80/2012	o	nakladaní	s	nájomnými	bytmi	pre	občanov	

	
	

Mestské	 zastupiteľstvo	 v	 Sládkovičove	 na	 základe	 samostatnej	 pôsobnosti	 podľa	
článku	67	a	článku	68	Ústavy	Slovenskej	republiky	a	podľa	§	4	ods.	1	a	ods.	3	písm.	a)	
a	podľa	§	6	ods.	1	zákona	č.	369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	v	znení	neskorších	pred‐
pisov,	Občianskeho	zákonníka	a	zákona	č.	443/2010	Z.	z.	o	dotáciách	na	rozvoj	bývania	
a	o	sociálnom	bývaní	(ďalej	len	zákon),	vydáva	toto	všeobecne	záväzné	nariadenie,	kto‐
rým	sa	ustanovujú	podmienky	prideľovania	nájomných	bytov	v	meste	Sládkovičovo.	
	 	

čl.	1	
Úvodné	ustanovenia	

1.	 Toto	všeobecne	záväzné	nariadenie	mesta	Sládkovičovo	(ďalej	len	„VZN“)	upravuje	
podmienky	prideľovania	nájomných	bytov	postavených	s	podporou	štátu	a	úvermi	
zo	štátneho	fondu	rozvoja	bývania.	

2.	 Toto	všeobecne	záväzné	nariadenie	mesta	upravuje:	
a) kritériá,	ktoré	musí	žiadateľ	o	pridelenie	nájomného	bytu	spĺňať,	
b) podmienky	podávania	žiadostí	o	pridelenie	nájomného	bytu,	
c) kritériá	pre	zaradenie	do	evidencie	žiadateľov	o	pridelenie	nájomného	bytu,	
d) podmienky	a	postup	pri	prideľovaní	nájomných	bytov.	

3. Mesto	Sládkovičovo	je	vlastníkom	bytov	s	osobitným	režimom,	ktorý	vymedzuje	
toto	VZN	a	ktoré	prenajíma	v	zmysle	zákona	č.	443/2010	Z.	z.	o	dotáciách	na	rozvoj	
bývania	a	o	sociálnom	bývaní,	žiadateľom	o	nájomný	byt.	

4.	 Správu	nájomných	bytov	vykonáva	správca	bytového	fondu	–	Technické	služby	
Sládkovičovo,	príspevková	organizácia	mesta.		

5.	 Evidencia	žiadateľov	o	nájomný	byt	(ďalej	len	„evidencia“)	sa	vedie	na	Mestskom	
úrade	v	Sládkovičove	–	odbor	investičnej	výstavby	a	životného	prostredia.	Súčasťou	
evidencie	sú	posúdené	žiadosti	o	nájomný	byt	vo	vlastníctve	Mesta	Sládkovičovo.	

6.	 Mesto	Sládkovičovo,	ako	vlastník	bytov,	hospodári	s	bytmi,	prijíma	žiadosti	o	pride‐
lenie	nájomného	bytu,	vedie	evidenciu	žiadateľov	o	pridelenie	nájomného	bytu	
a	prislúcha	mu	právo	výlučne	rozhodovať	o	nájomnom	vzťahu.	

	
čl.	2	

Podmienky	podávania	žiadostí	o	pridelenie	mestského	nájomného	bytu	
1. Nájomné	bývanie	sa	poskytuje	oprávnenej	fyzickej	osobe.	Oprávnená	fyzická	

osoba	–	žiadateľ	bude	zaradený	do	evidencie,	ak	bude	spĺňať	nasledovné	pod‐
mienky:	



a) Maximálny	príjem	žiadateľa	o	nájomný	byt	alebo	spoločný	príjem	osôb	ži‐
júcich	v	spoločnej	domácnosti	za	predchádzajúci	kalendárny	rok	nemôže	
byť	vyšší	ako	trojnásobok	životného	minima	a	nemôže	byť	nižší	ako	jede‐
napolnásobok	životného	minima.		

b) Maximálny	príjem	domácnosti	za	predchádzajúci	kalendárny	rok	najviac	
vo	výške	štvornásobku	životného	minima	a	najmenej	vo	výške	jedenapol‐
násobok	životného	minima	môže	byť	v	týchto	prípadoch:	

 ak	členom	tejto	domácnosti	je	osoba	s	ťažkým	zdravotným	postih‐
nutím,	

 ak	ide	o	domácnosť	osamelého	rodiča	s	nezaopatreným	dieťaťom,	
 ak	aspoň	jeden	člen	domácnosti	zabezpečuje	zdravotnícku	starost‐

livosť,	vzdelávanie,	kultúru	a	iné.	
c) Oprávnenou	fyzickou	osobou	je	aj	osoba,	ktorej	zanikla	ústavná	starostli‐

vosť,	náhradná	osobná	starostlivosť,	pestúnska	starostlivosť	alebo	oso‐
bitná	starostlivosť	poručníka	podľa	osobitného	predpisu,	ak	táto	osoba	
nepresiahla	vek	30	rokov	(§	45	až	59	zákon	č.	36/2005	Z.	z.	o	rodine	
a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov)	
a	spĺňa	podmienku	príjmu	uvedeného	v	čl.	2.	

2. Ďalšími	kritériami	pre	zaradenie	do	zoznamu	žiadateľov	sú:	
a) žiadateľ,	jeho	manžel(ka)	a	prípadne	jeho	deti	sú	osobou	s	ťažkým	zdra‐

votným	postihnutím	uvedeným	v	prílohe	osobitného	predpisu,	
b) žiadateľ	má	rodinu	(úplnú,	neúplnú)	s	jedným	prípadne	s	viacerými	malo‐

letými	deťmi,	
c) žiadateľ	si	nepriaznivú	bytovú	situáciu	nezapríčinil	vlastnou	vinou,	
d) žiadateľ	je	občanom	SR	(u	manželov	obaja)	a	minimálne	3	roky	pred	po‐

daním	žiadosti	(u	manželov	aspoň	jeden	z	manželov)	má	trvalý	pobyt	na	
území	mesta	Sládkovičovo	a	je	občanom	mesta	,	

e) žiadateľ	(a	osoby	žijúce	v	spoločnej	domácnosti)	nie	je	vlastníkom	bytu,	
rodinného	domu,	alebo	nevlastnil	byt,	alebo	rodinný	dom	a	tento	scudzil	
v	období	do	5	rokov	pred	podaním	žiadosti,	to	neplatí	pri	podielovom	spo‐
luvlastníctve,	

f) žiadateľ	(a	osoby	žijúce	v	spoločnej	domácnosti)	neboli	nájomcami	mest‐
ského	bytu	a	nájomný	vzťah	nebol	s	nimi	ukončený	výpoveďou	z	dôvodov	
uvedených	v	§	711	ods.	1	písm.	c)	d)	alebo	g)	Občianskeho	zákonníka,	

g) žiadateľ	(a	osoby	žijúce	v	spoločnej	domácnosti)	neboli	nájomcami	druž‐
stevného	bytu	a	tento	vrátane	členského	podielu	nepreviedli	na	inú	osobu	
v	období	do	5	rokov	pre	podaním	žiadosti	,	

h) nemajú	záväzky	voči	mestu	alebo	voči	právnickej	osobe	zriadenej	či	zalo‐
ženej	mestom	.	

3. Fyzickým	osobám,	ktoré	nespĺňajú	podmienky	určené	v	tomto	VZN	a	zabezpečujú	
spoločenské,	školské,	bezpečnostné,	kultúrne,	zdravotnícke	a	ekonomicko‐
sociálne	potreby	mesta,	môže	MZ	prideliť	byt.	V	týchto	prípadoch	bude	
v	nájomnej	zmluve	zakotvená	doba	nájmu	do	termínu	dodržania	účelovosti.		



čl.	3	
Zisťovanie	príjmov	

1. Pri	zisťovaní	príjmov	podľa	čl.	2	ods.	1	tohto	VZN	sa	postupuje	podľa	osobitného	
predpisu	(zákon	č.	601/2003	Z.	z.	o	životnom	minime	a	o	zmene	a	doplnení	nie‐
ktorých	zákonov).	Mesačný	príjem	sa	vypočíta	z	príjmu	za	kalendárny	rok	pred‐
chádzajúci	roku,	v	ktorom	vznikol	nájom	bytu,	ako	podiel	tohto	príjmu	
a	príslušného	počtu	mesiacov,	počas	ktorých	sa	príjem	poberal.	

2. Životné	minimum	domácnosti	sa	vypočíta	zo	súm	životného	minima	členov	do‐
mácnosti	platných	k	31.	decembru	kalendárneho	roka	predchádzajúceho	roku,	
v	ktorom	vznikol	nájom	bytu.	

3. Podmienky	ustanovené	v	čl.	2	ods.	1	sa	posudzujú	pri	uzatváraní	nájomnej	zmlu‐
vy	a	na	zmeny	podmienok	počas	platnosti	nájomnej	zmluvy	sa	neprihliada.	

	
čl.	4	

Podmienky	a	postup	pri	posudzovaní	žiadostí	o	pridelenie	nájomného	bytu	
1. Fyzická	osoba	staršia	ako	18	rokov	môže	podať	žiadosť	o	pomoc	pri	riešení	svo‐

jej	bytovej	situácie	na	Mestskom	úrade	v	Sládkovičove	(ďalej	len	„MsÚ	
v	Sládkovičove“)	na	odbore	investičnej	výstavby	a	životného	prostredia.	

2. Žiadosť	o	pridelenie	nájomného	bytu	podaná	podľa	prílohy	č.	1	tohto	VZN	musí	
mať	písomnú	formu,	predkladá	sa	na	predpísanom	tlačive,		príloha	č.	1)	musí	byť	
odôvodnená	s	uvedením	kontaktnej	adresy,	vlastnoručne	podpísaná	
a	zaevidovaná	na	MsÚ	v	Sládkovičove.	Súčasťou	žiadosti	o	pridelenie	nájomného	
bytu	je	aj	doklad	o	preukázaní	výšky	príjmu	za	kalendárny	rok	predchádzajúci	
roku,	v	ktorom	vznikol	nájom	bytu:	

a) u	fyzických	osôb	–	občanov:	potvrdenie	o	príjme	(ročné	zúčtovanie	
preddavkov	na	daň	z	príjmov	fyzickej	osoby	zo	závislej	činnosti	
a	potvrdenie	sociálnej	poisťovne	o	výške	vymeriavacieho	základu	alebo	
priznanie	k	dani	z	príjmov	fyzickej	osoby	(typ	A)		

b) u	fyzických	osôb	–	SZČO:	priznanie	k	dani	z	príjmov	fyzickej	osoby	(typ	
B)		

c) Žiadateľ	o	nájomný	byt	vedený	v	evidencii	je	povinný:	nahlásiť	každú	
zmenu	údajov	týkajúcich	sa	jeho	osoby,	rodiny	a	osôb	žijúcich	
v	spoločnej	domácnosti	do	30	dní	odo	dňa,	kedy	zmena	nastala	a	každý	
rok	aktualizovať	žiadosť	a	predložiť	príjmy	v	domácnosti	za	predchádza‐
júci	kalendárny	rok.	

3. Nesplnenie	si	týchto	povinností	resp.	uvedenie	nepravdivých	údajov	v	žiadosti,	
má	za	následok	vyradenie	žiadosti	z	evidencie.	

4. Odbor	investičnej	výstavby	a	životného	prostredia	MsÚ	v	Sládkovičove	skontro‐
luje	úplnosť	a	pravdivosť	údajov	uvedených	v	žiadosti.	Žiadosti	spĺňajúce	pod‐
mienky	budú	zaradené	do	evidencie	žiadateľov	o	pridelenie	nájomného	bytu	
podľa	typu	a	izbovitosti.	

5. Odbor	investičnej	výstavby	a	životného	prostredia	MsÚ	v	Sládkovičove	vedie	evi‐
denciu	žiadateľov	o	byty.		



6. Komisia	sociálna	a	bytová	pri	Mestskom	zastupiteľstve	v	Sládkovičove	podá	ná‐
vrh	na	pridelenie	nájomných	bytov	zo	žiadateľov	zaradených	do	evidencie	
v	súlade	s	čl.	2	pre	jednotlivé	typy	bytov	a	podľa	izbovitosti.	

	
čl.	5	

Uzatváranie	nájomnej	zmluvy	
1. Na	základe	schváleného	uznesenia	Mestským	zastupiteľstvom	v	Sládkovičove	

o	pridelení	nájomných	bytov	odbor	investičnej	výstavby	a	životného	prostredia	
pripraví	nájomné	zmluvy	na	podpis.	

2. Primátor	mesta	uzatvorí	nájomnú	zmluvu	medzi	Mestom	Sládkovičovo	a	nájom‐
com.	Na	práva	a	povinnosti,	ktoré	vzniknú	na	základe	nájomnej	zmluvy	a	nie	sú	
upravené	týmto	VZN,	sa	vzťahujú	ustanovenia	Občianskeho	zákonníka	v	platnom	
znení.		

3. Nájomná	zmluva	musí	mať	písomnú	formu	a	musí	obsahovať:	
a) začiatok	nájmu,	
b) dobu	nájmu,	
c) výšku	mesačného	nájomného,	
d) podmienky	opakovaného	uzavretia	nájomnej	zmluvy,	
e) výšku	úhrady	za	plnenia	spojené	s	užívaním	nájomného	bytu	alebo	spô‐

sob	ich	výpočtu,	
f) opis	stavu	nájomného	bytu	a	opis	príslušenstva	nájomného	bytu,	
g) podmienky	na	zachovanie	pôvodného	stavu	a	vybavenia	nájomného	by‐

tu,	
h) zoznam	osôb	tvoriacich	domácnosť	nájomcu,	

4. Nájomná	zmluva	sa	so	žiadateľom	uzatvára	na	dobu	určitú.	Doba	nájmu	dohod‐
nutá	v	nájomnej	zmluve	môže	byť	najviac	tri	roky	okrem	prípadu,	ak	nájomcom	
je	osoba	so	zdravotným	postihnutím	uvedeným	v	prílohe	č.	2	zákona	č.	443/2010	
Z.	z.,	ktorému	sa	prenajíma	nájomný	byt	spĺňajúci	podmienky	ustanovené	oso‐
bitným	predpisom	(§	143	písm.	d)	zákona	č.	50/1976	Zb.	v	znení	neskorších	
predpisov),	pričom	doba	nájmu	v	tomto	prípade	môže	byť	najviac	desať	rokov.	

5. Nájomnú	zmluvu	na	užívanie	nájomného	bytu,	ktorá	spĺňa	podmienky	ustanove‐
né	osobitným	predpisom	(§	143	písm.	d)	zákona	č.	50/1976	Zb.	v	znení	neskor‐
ších	predpisov),	uzavrie	mesto	len	s	fyzickou	osobou	žijúcou	v	domácnosti,	ktorej	
členom	je	osoba	so	zdravotným	postihnutím	uvedeným	v	prílohe	č.	2	zákona	
č.	443/2010	Z.	z.	Ak	nemá	žiadosť	o	uzavretie	nájomnej	zmluvy	od	takejto	fyzic‐
kej	osoby,	môže	uzavrieť	nájomnú	zmluvu	na	takýto	nájomný	byt	aj	s	inou	fyzic‐
kou	osobou	uvedenou	v	čl.	2	ods.	1	a	2	tohto	VZN,	najviac	na	jeden	rok.	

6. Ak	do	14	dní	odo	dňa	oznámenia	o	pridelení	bytu	občan	neuzatvorí	nájomnú	
zmluvu,	stráca	nárok	na	predmetný	byt.	

7. Pred	uzavretím	nájomnej	zmluvy	je	mesto	povinné	umožniť	nájomcovi	prehliad‐
ku	nájomného	bytu.	

	



čl.	6	
Zásady	správy	nájomných	bytov	

1. Mesto	Sládkovičovo,	ako	vlastník	bytu	obstaraného	podľa	zákona	č.	443/2010	Z.	
z.,	je	povinné	počas	lehoty	uvedenej	v	§	11	ods.	1	písm.	a)	štvrtého	bodu	zákona	
umožniť	po	predchádzajúcom	oznámení,	na	nevyhnutný	čas	a	v	nevyhnutnej	
miere	vstup	do	nájomných	bytov	zamestnancom	ministerstva,	a	iných	kontrol‐
ných	orgánov	s	cieľom	výkonu	kontroly	technického	stavu	nájomného	bytu,	to	
platí	aj	pre	nájomcu	a	osoby	tvoriace	jeho	domácnosť,	ktoré	nájomný	byt	užívajú	
na	základe	nájomnej	zmluvy.	

2. Nájomný	charakter	bytov	obstaraných	podľa	zákona	podľa	§	11	ods.	1	písm.	a)	
štvrtého	bodu	zákona	sa	zachová	po	dobu	najmenej	30	rokov.		

3. Ak	žiadateľ	odmietne	pridelený	byt,	nemá	nárok	na	pridelenie	ďalšieho	bytu	
a	bude	vyradený	z	evidencie.	

4. V	týchto	nájomných	bytoch	nie	je	možné	realizovať	výmenu	bytu.	Výmenu	bytu	
môže	odsúhlasiť	len	Mestského	zastupiteľstvo	v	Sládkovičove.	

5. V	týchto	nájomných	bytoch	sa	nemôže	realizovať	prevod	vlastníckych	práv	na	
nájomcu.	

6. Splatnosť	nájomného	a	úhrad	za	plnenia	poskytované	s	užívaním	bytu	je	mesač‐
ne	vždy	do	15.	dňa	v	danom	mesiaci.	

	
čl.	7	

Finančná	zábezpeka	
1. Občan,	ktorému	je	pridelený	nájomný	byt,	je	povinný	uhradiť	na	účet	Mesta	Slád‐

kovičovo	finančnú	zábezpeku	vo	výške	trojmesačného	nájomného	na	účet	
č.:	18028132/0200,	resp.	hotovostne	do	pokladne	MsÚ.	Finančná	zábezpeka	mu‐
sí	byť	uhradená	najneskôr	v	deň	podpisu	nájomnej	zmluvy.	Ak	nedôjde	k	uzavre‐
tiu	nájomnej	zmluvy,	Mesto	Sládkovičovo	je	povinné	už	zloženú	finančnú	zábez‐
peku	bezodkladne	vrátiť.	Ak	dôjde	k	ukončeniu	nájomného	vzťahu	zložená	fi‐
nančná	zábezpeka	bude	vysporiadaná	pri	ukončení	nájomného	vzťahu	podľa	pl‐
nenia	práva	a	povinností	zmluvných	strán.	

2. Nájomca	je	povinný	pri	podpise	zmluvy	zložiť	trojmesačnú	finančnú	zábezpeku	
pre	správcu	bytov	Technické	služby	Sládkovičovo,	so	sídlom	J.	Dalloša	1189,	IČO	
37849760	na	č.	účtu	2895334659/0200	za	služby	spojené	s	užívaním	bytu,	t.	j.	
preddavok	za:	

a) výkon	správy,	
b) dažďovú	vodu,	
c) studenú	vodu,	
d) stočné,	
e) plyn	ÚK,	
f) plyn	TÚV,	
g) elektrická	energia	–	spoločné	priestory.	

Ak	nedôjde	k	uzavretiu	nájomnej	zmluvy,	Technické	služby	Sládkovičovo	sú	po‐
vinné	zloženú	finančnú	zábezpeku	bezodkladne	vrátiť.	Ak	dôjde	k	ukončeniu	ná‐



jomného	vzťahu,	zložená	finančná	zábezpeka	bude	vysporiadaná	pri	ukončení	
nájomného	vzťahu	podľa	plnenia	práva	a	povinností	zmluvných	strán.	

3. Finančná	zábezpeka	slúži	na	zabezpečenie	platenia	dohodnutého	nájomného	
úhrad	spojených	s	užívaním	nájomného	bytu	a	nepoškodzovania	užívaného	ná‐
jomného	bytu.		

4. Mesto	Sládkovičovo,	ako	vlastník	bytov,	v	súvislosti	s	uzavretím	nájomnej	zmluvy	
nesmie	požadovať	od	nájomcu	iné	finančné	plnenia,	ktoré	priamo	nesúvisia	
s	užívaním	nájomného	bytu.	

	
čl.	8	

Opakovaný	nájom	
1. Nájomca	má	právo	na	opakované	uzavretie	zmluvy	o	nájme	nájomného	bytu	pri	

dodržaní	podmienok	uvedených	v	nájomnej	zmluve	v	tomto	VZN.	V	nájomnej	
zmluve	bude	upravené	právo	nájomcu	na	opakované	uzavretie	nájmu	bytu	pri	
dodržaní	podmienok	uvedených	v	nájomnej	zmluve	a	osobitných	predpisoch.	Ná‐
jomná	zmluva	sa	uzatvára	na	dobu	určitú	na	obdobie	1	roka.	Nájomca	má	právo	
na	opakované	uzatvorenie	nájomnej	zmluvy	na	obdobie	ďalšieho	roka	pri	plnení	
si	podmienok	uvedených	v	tomto	VZN,	ak:	

a) nájomca	požiadal	prenajímateľa	o	opakované	uzatvorenie	nájomnej	
zmluvy	najneskôr	tri	mesiace	pred	uplynutím	dohodnutej	doby	nájmu,	

b) nájomca	naďalej	spĺňa	podmienky	nájomcu	určené	v	tomto	VZN	okrem	
čl.	2	ods.	1.1.	a	ods.	1.2.,	

c) nie	je	dôvod	na	vypovedanie	nájmu	bytu	zo	strany	prenajímateľa	podľa	
§	711	ods.	1	Občianskeho	zákonníka,	

d) nájomca	nemá	žiadne	záväzky	voči	prenajímateľovi.	
2. Pri	opakovanom	uzavretí	nájomnej	zmluvy	môže	mesto	Sládkovičovo	uzavrieť	

nájomnú	zmluvu	aj	s	fyzickou	osobou	žijúcou	v	domácnosti	s	mesačným	príj‐
mom,	ktorý	k	31.	decembru	kalendárneho	roka	predchádzajúceho	roku	opako‐
vaného	prenájmu	nájomného	bytu:	

a) nie	je	vyšší	ako	triapolnásobok	životného	minima	a	nie	je	nižší	ako	jede‐
napolnásobok	životného	minima	domácnosti	oprávnenej	osoby,	tak	ako	je	
uvedené	v	tomto	VZN,	

b) nie	je	vyšší	ako	štyriapolnásobok	životného	minima	a	nie	je	nižší	ako	jede‐
napolnásobok	životného	minima	domácnosti	oprávnenej	osoby	,	ako	je	
uvedené	v	tomto	VZN.	

3. Ustanovenia	čl.	1	až	8	tohto	Všeobecného	záväzného	nariadenia(VZN)	sa	prime‐
rane	vzťahujú	aj	na	výmenu	bytov.	
	

čl.	9	
Zánik	nájmu	bytu	

1. Nájom	bytu	zanikne	uplynutím	doby	nájmu,	písomnou	formou	medzi	mestom	
Sládkovičovo	a	nájomcom.	



2. Vypovedať	nájomnú	zmluvu	môže	prenajímateľ	aj	nájomca	v	súlade	
s	ustanoveniami	občianskeho	zákonníka	v	platnom	znení.	

	
čl.	10	

Prechodné	ustanovenia	
1. Žiadatelia,	ktorí	podali	žiadosť	o	pridelenie	nájomného	bytu	na	mesto	Sládkovi‐

čovo	pred	účinnosťou	tohto	VZN,	sú	povinní	do	troch	mesiacov	od	účinnosti	toh‐
to	VZN	aktualizovať	žiadosť,	inak	nebude	žiadosť	súčasťou	evidencie.	

2. Nájomcovi,	ktorý	užíva	nájomný	byt	pridelený	podľa	platných	predpisov	účin‐
ných	do	31.	12.	2010	bude	opakovaný	nájom	posudzovaný	podľa	zákona	
č.	443/2010	Z.	z.	a	tohto	VZN.	

	
Čl.	11	

Záverečné	ustanovenia	
1. Týmto	VZN	sa	ruší	VZN	Mesta	Sládkovičovo	č.	32/2002	o	nakladaní	s	nájomnými	

bytmi	pre	občanov	a	VZN	Mesta	Sládkovičovo	č.	58/2007	o	nakladaní	
s	nájomnými	bytmi	pre	občanov	v	znení	Dodatku	č.	1	a	Dodatku	č.	2.	

2. Na	tomto	VZN	sa	uznieslo	Mestské	zastupiteľstvo	v	Sládkovičove	dňa	
12.	12.	2012	uznesením	č.	140/MsZ–2012.	

3. Toto	VZN	nadobúda	účinnosť	15	dňom	jeho	zverejnenia.	
	
	

	 Ing.	Anton	Szabó,	primátor	mesta	
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