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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pre disponovanie s majetkom mesta

Výtlačok:

ZÁPISNICA
z 15. riadneho zasadnutia
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňa 28. 10. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Návrh na schválenie majetkových prevodov
2. Rôzne

Zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta otvoril a viedol predseda
komisie Mgr. Stanislav Ferenc.
Komisia bola uznášaniaschopná, z 9 členov bolo prítomných 7 členov.
1. Návrh na schválenie majetkových prevodov
Z dôvodu požiadania žiadateľa Ing. Mikuláša Gazdu o prezentáciu výstavby objektu
občianskej vybavenosti na Ul. Baštovej, komisia navrhla zaradiť na prerokovanie ako prvý
majetkový prevod pod p. č. 7.
O účasť na Komisii
požiadala aj žiadateľka RNDr. Barbora Harizal, PHD, ktorá
nesúhlasila s navrhovanou trhovou cenou za prenájom NP pre Jazykovú školu Helen Doron
Early English na Ul. Požiarnickej, preto komisia majetkový prevod pod por. č. 16 zaradila
ako druhý.
Komisia schválila zmenu poradia prerokovávaných majetkových prevodov.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:7
Proti: Zdržali sa: -

1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV
Komisia prerokovala jednotlivé majetkové prevody a hlasovaním rozhodla takto:

Bod č. 7 - stiahnutý materiál na dopracovanie
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2,
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Baštová, spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.
Dôvod: Vzhľadom na ďalšiu žiadosť, ktorá došla na odpredaj predmetného
pozemku, komisia odporúča materiál dopracovať aj o druhú žiadosť a po
dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:7
Proti:Zdržali sa: F- MsÚ/SP-01/26/1
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Bod č. 16- odporúča
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a
z dôvodu poskytovania vzdelávania detí a mládeže v oblasti cudzieho jazyka, a to
nebytových priestorov o výmere 99,38 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte na Ul.
Požiarnickej so súp. č. 3967, LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vytvorenia učebných
priestorov jazykovej školy, na dobu 5 rokov pre RNDr. Barboru Harizal, PhD, A.
Sládkoviča 7, 082 21 Veľký Šariš, 45867976
- za cenu 30 €1m 2/rok bez nároku na refundáciu nákladov + úhrada za služby spojené
s užívaním nebytových priestorov.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:4
Proti: 3
Zdržali sa: Bod č. 1 - neodporúča zmenu uznesenia
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 27/2015 zo dňa 26. 1. 2015
v časti schvaľuje
bod 5
Odkúpenie pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Volgogradská, špecifikovaných v prílohe
tohto uznesenia, o celkovej výmere (zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom) 750 m2 ,
vytvorených GP č. 29/2014 zo dňa 24. 3. 2014, vyhotovených GEOPLÁNOM Prešov,
s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, od vlastníkov uvedených v prílohe tohto
uznesenia, resp. ich právnych nástupcov
- za cenu 1 €1m 2
sa mení na
Odkúpenie pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Volgogradská, špecifikovaných v prílohe
tohto uznesenia, o celkovej výmere (zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom) 750 m2 ,
vytvorených GP č. 29/2014 zo dňa 24. 3. 2014, vyhotovených
GEOPLÁNOM
Prešov, s. r. o., Konštantínova 3,
080 01 Prešov, od vlastníkov uvedených v prílohe tohto uznesenia, resp. ich právnych
nástupcov
- za cenu v zmysle znaleckého posudku.
Dôvod: V súčasnosti mesto Prešov nemá finančné prostriedky na odkúpenie.
Poznámka: OÚPaSÚ vo veci chodníka vyzvat' na rokovanie Spineu.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:7
Proti: Zdržali sa: Bod č. 2 - neodporúča zmenu uznesenia
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 117/2015 zo
v časti schvaľuje
bod 5
F- MsÚ/SP-01/26/1

dňa

29. 6. 2015
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Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania
sociálnych služieb, a to:
nebytových priestorov o výmere 454m 2, nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 4634,
pozemku parc. č. KNC 8067, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 186 m2 ,
na Ul. Fraňa Kráľa 12, LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom poskytovania sociálnej služby formou denného stacionára a pobytovou formou, na dobu neurčitú pre organizáciu
Mintaka, n. o., Šarišská 79/A, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45743789
pozemok za cenu 1€/m2/rok
nebytové priestory za cenu 8,30 €1m 2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním
nebytových priestorov.
sa mení na
Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania
sociálnych služieb, a to:
- nebytových priestorov o výmere 454m 2 , nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 4634,
- pozemku parc. č. KNC 8067, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 186m2 ,
na Ul. Fraňa Kráľa 12, LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom poskytovania sociálnej služby formou denného stacionára a pobytovou formou, na dobu neurčitú pre organizáciu
Mintaka, n. o., šarišská 79/A, 082 21 Veľký šariš, IČO: 45743789.
- pozemok a nebytové priestory za cenu 1 €/mesačne + úhrada za služby spojené
s užívaním nebytových priestorov.
Dôvod: Vzhľadom k tomu, že nájom NP bol schválený v MsZ dňa 29. 6. 2015 a je
uzatvorená nájomná zmluva,
komisia odporúča riešiť požiadavku
prehodnotenia výšky nájomného ako nový prípad, ktorý bude po spracovaní
predložený na komisiu, preto do MsR teraz nepredkladať.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:7
Proti: Zdržali sa: Bod č. 3 - odporúča zmenu uznesenia
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015
v časti schvaľuje
bod 7
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov, týkajúci sa stavby so súp. č. 513 Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísanej na LV č. 721, k. ú.
Záborské, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 751 m2 , zapísanom na LV č. 1325, k. ú. Záborské, pre spoločnosť Cl REGIO, spol.
sr. o., Prievozská 40, 821 09 Bratislava, IČO: 36489883
- za cenu vo výške obstarávacích nákladov stavby, t.j. 969 770,32 €
sa mení na
Zámer predaja nehnuteľnosti stavby so súp. č. 513 - Tepelné, odpadové hospodárstvo
a školiace stredisko, zapísanej na LV č. 721, k. ú. Záborské, umiestnenej na pozemku
F- MsÚ/SP-01126/1
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parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2, zapísanom na LV č.
1325, k. ú. Záborské, spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú
stanovené v prílohe príslušného uznesenia komisie.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:7
Proti: Zdržali sa: Bod č. 4- odporúča
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie
LV č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie,
spoluvlastníkov:
- prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovská riadky 23,
v podieloch 11/16, 11/48 a 1/16,
- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 111 50 Praha,
v podiele 1/48,
-za cenu 40,· €1m 2, t.j. spolu 32 840 €.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti:Zdržali sa: -

o výmere 821 m 2,
od podielových
040 01 Košice,
česká l republika,

Bod č. 5 - neodporúča
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3267/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
cca 36 m 2( presná výmera bude známa po vypracovaní GP) LV č. 2156, k. ú. Solivar,
lokalita Ul. Pod Hrádkom, spôsobom priameho predaja
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko VMČ č. 4 a OÚPaSÚ.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: Bod č. 6 - neodporúča
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3343, zastavané plochy a nádvoria o výmere
cca 28 m 2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 1192; k. ú. Nižná
Šebastová, lokalita Ul. Ľubotická, spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko VMČ č. 3 a OHAMaÚP.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: •
F- MsÚ/SP-01/2611
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Bod č. 8 - stiahnutý materiál na dopracovanie
Zámer predaja pozemkov parc. č. KNE 310 o výmere 17 555m 2, trvalý trávny porast, parc.
č. KNE 311 o výmere 43168 m2, trvalý trávny porast a parc. č. KNE 312 o výmere 15 707m2,
trvalý trávny porast, o celkovej výmere 76 430 m2, L V č. 587, k. ú. Šalgovík, lokalita
Hydinárskych závodov, spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.
Dôvod: Dať vypracovať znalecký posudok. Po dopracovaní znova predložiť na
rokovanie komisie.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: Bod č. 9A- neodporúča
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9206/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
cca 100 m 2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov,
lokalita Ul. Levočská pri OD Kaufland
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko OÚPaSÚ ako aj z dôvodu, že pri OD Kaufland je
dostatočný počet parkovacích miest.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:7
Proti:Zdržali sa: Bod č. 9B - neodporúča
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu výstavby verejných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č.
KNC 9206/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 1OO m2 (presná výmera bude
známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská pri OD Kaufland,
na dobu 20 rokov pre PaedDr. Annu Palšovú- UNICOTEX, Levočská 36, 080 01 Prešov,
IČO: 32929323
- za cenu 1,OO € za celý predmet nájmu s podmienkou, že čistenie, zimnú údržbu,
správu a prípadnú opravu po celú dobu nájmu bude nájomca zabezpečovať na vlastné
náklady.
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko OÚPaSÚ ako aj z dôvodu, že pri OD Kaufland je
dostatočný počet parkovacích miest.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:7
Proti: Zdržali sa: Bod č. 1O- neodporúča
Zámer predaja:
F- MsÚ/SP-01126/1
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- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Justičnej 14, súp. č. 7174, umiestnenej na pozemkoch
parc. č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14445/6, zastavaná
plocha a nádvorie,
- pozemku parc. č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m 2 ,
- pozemku parc. č. KNC 14445/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2 ,
všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov,
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe
príslušného uznesenia komisie.
Dôvod: V súčasnosti je uzatvorená na nehnutel'nosti nájomná zmluva.
Hlasovanie
Prítomných: 7
Za:7
Proti:Zdržali sa: Bod č. 11 - odporúča
Zámer predaja:
- stavby súpisné číslo 5057, stojacej na pozemku parc. č. KNC 12666,
- pozemku parc. č. KNC 2666, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210m 2 ,
- pozemku parc. č. KNC 2665, záhrada o výmere 423m 2 ,
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sabinovská 51.
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe
príslušného uznesenia komisie.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: Bod č. 12- neodporúča
Zámer predaja:
stavby súpisné číslo 4791 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 9204/12,
pozemku parc. č. KNC 9204/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 868m 2,
pozemku parc. č. KNC 9204/11, ostatná plocha o výmere 2 945 m 2 ,
i ,.
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sídl. 111- NS Družba,
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe
príslušného uznesenia komisie.
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko správcu , VMČ č. 1 a OÚPaSÚ.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti:Zdržali sa: Bod č. 13 - neodporúča
Zámer predaja:
- stavby súpisné číslo 4693 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8398,
pozemku parc. č. KNC 8397, ostatná plocha, o výmere 2 188 m2 ,
- pozemku parc. č. KNC 8398, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 769 m2 ,
F- MsÚ/SP-0112611
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- pozemku parc. č. KNC 8399, ostatná plocha, o výmere 1 436m 2 ,
- pozemku parc. č. KNC 8400, ostatná plocha, o výmere 1 801 m2 ,
spolu pozemky o výmere 10 194 m 2 , LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Čsl. armády,
NS Centrál.
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe
príslušného uznesenia komisie.
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko správcu, VMČ č. 2 a OÚPaSÚ.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: Bod č. 14- odporúča
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa na
dobu neurčitú z dôvodu umiestnenia biblioboxu pre čitateľskú verejnosť na časti
pozemku parc. č. KNC 9429, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m 2 , LV č. 6492, k. ú.
Prešov, lokalita Ul. Hlavná pre:
-Knižnicu P. O. Hviezdoslava, Levočská 9, 080 99 Prešov, IČO: 37781308,
- za cenu 1,00 €/rok, s podmienkou umiestnenia biblioboxu po odsúhlasení
s odborom územného plánovania a stavebného úradu Msú v Prešove.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: Bod č. 15 - stiahnutý materiál na dopracovanie
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a
z dôvodu poskytovania služieb seniorom v meste Prešov, a to nebytových priestorov
o výmere 152,71 m 2, nachádzajúcich sa na ll. NP v objekte na Ul. Hlavnej č. 69 so súp. č.
2905, L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom stretávania sa seniorov mesta Prešov, na dobu
neurčitú pre AkSen - aktívny senior o. z., Teplická 58, 921 01 Piešťany, IČO: 42173230
-za cenu 1 €1m 2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytGvých priestorov.
Dôvod: Komisia odporúča ponúknut' NP na Ul. Požiarnickej za cenu 8,30 €1m 2/rok.
Po dopracovani znova predložiť na rokovanie komisie.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: Bod č. 17 - odporúča
Uzatvorenie dohody o doriešení vlastníctva nehnuteľností z dôvodu zosúladenia
užívateľského stavu so stavom právnym a odstránenia poznámky uvedenej
v katastrálnom operáte pod č. X-51/2011 o spochybnení hodnovernosti údajov o práve
k nehnuteľnostiam evidovanej pri pozemkoch:
parc. č. KNC 7384/1, trvalý trávny porast o výmere 1611 m 2 , ktorý je vedený na LV č.
6492, v k. ú. Prešov, vlastníkom ktorého je mesto Prešov
F- MsÚ/SP-01/26/1
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a

parc. č. KNC 7384/2, trvalý trávny porast o výmere 82 m2 , ktorý je vedený na LV č.
7649 v k. ú. Prešov, vlastníkmi ktorého sú Ing. Miloš Kožuch a PhDr. Dáša Kožuchová
s vlastníkmi pozemku parc. č. KNC 7384/2, k. ú. Prešov po ukončení dedičského konania
za cenu 1,-€, plus náklady súvisiace s odstránením zápisu- poznámky č. X-51/2011
v katastrálnom operáte pri oboch vlastníkoch.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: -

Bod č. 18 - dať do výjazdovej komisie
Uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva, ktorej návrh tvori prílohu tohto
uznesenia, s PaedDr. Mgr. Jozefom Ivanom,

Višňová

12, 080 01 Prešov.

Poznámka: Doložit' stanovisko útvaru hlavného kontrolóra.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za:8
Proti: Zdržali sa: Bod č. 19 - odporúča
Nadobudnutie do vlastníctva:
stavby - chodník, ktorý je umiestnený na časti pozemkov parc. č. KNE 1179/2, trvalý
trávnatý porast o výmere cca 33 m2 a KNE 1180/2, orná pôda o výmere cca 2 m2 , ktorým
v súbore "C" zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 14823/44, orná pôda, spolu o výmere
cca 35 m 2 a časti pozemku parc. č. KNC 16336/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere
cca 107m2 , LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu
od spoločnosti Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 335 903 414
- bezodplatne.
Poznámka: Doložiť stanovisko J.V.S., s.r.o.- správcu komunikácií.
Hlasovanie
Prítomných: 8

Za:8
Proti:Zdržali sa: Bod č. 20 - dať do výjazdovej komisie
Zámer dlhodobého prenájmu:

,,
- areálu Materskej školy na Ul. Solivarskej 60, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti:
- stavba s. č. 1452, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 358, zapísaná na L V č. 2065,
k. ú. Solivar,
- stavba garáže bez s. č., umiestnená na pozemku parc. č. KNC 357, k. ú. Solivar,
pozemok parc. č. KNC 356, záhrada o výmere 1 538 m2, zapísaný na L V č. 2065, k. ú.
Solivar,
- pozemok parc. č. KNC 357, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, zapísaný na
L V č. 2065, k. ú. Solivar,
F- MsÚ/SP-01126/1
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pozemok parc. č. KNC 358, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 898 m2, zapfsaný
na LV č. 2065, k. ú. Solivar,
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z nasledovných dôvodov:
- poskytovanie vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych a iných verejnoprospešných
služieb,
- komplexná rekonštrukcia budovy materskej školy
na dobu do 1. 10. 2033 pre Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov,
IČO: 37878069
- za cenu 1,00 € za celý predmet nájmu s podmienkou, že si nájomca nebude
nárokovať
na úhradu technického zhodnotenia ním zrealizovaného počas doby
nájmu.
-

2. RÔZNE

Komisia žiada OSMM, aby v predkladaných majetkových prevodoch bolo v záporných
stanoviskách z VMČ uvedené aj zdôvodnenie.
Komisia žiada uznesenie k zriadeniu subkomisie, nasledovne:
Komisia schvaľuje zriadenie komisie pre vyhodnocovanie ponúk predložených v rámci
obchodných verejných súťaží a zámerov priamych predajov majetku mesta (tzv. subkomisie),
zloženej:
a) z členov Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta menovaných jej predsedom
v písomnej forme ad hoc osobitne pre každé zasadnutie subkomisie, a to výberom
z nasledovných členov:
1. Mgr. Stanislav Ferenc
2. MUDr. Ján Ahlers
3. Ing. Štefan Hermanovský
4. Ing. Ľudovít Malaga
5. Ing. Juraj Basala,
b) zamestnancov mesta určených mestom za Odbor správy majetku mesta MsÚ Prešov ako jej
stálych členov:
1. JUDr. Miroslav Makara
2. JUDr. Ľudmila Vargová

a
schválila do subkomisie týchto
1.
2.
3.
4.
5.

členov:

Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala

a dvoch členov, ktorých delegovalo mesto Prešov ako sú zástupcov za Mesto Prešov:
6. JUDr. Miroslav Makara
7. JUDr. Ľudmila Vargová

F- MsÚ/SP-01/26/1
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Mesto Prešov

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta P~ešov
pre disponovanie s majetkom mesta

Výtlačok:

!

:

Následne predseda Komisie z 5 členov komisie určí na každé vy~odnotenie OVS a PP
troch členov z Komisie, čiže subkomisia bude vždy S-členná, ktor~ bude pozostávať z 3
členov Komisie a 2 zástupcov mesta.
Hlasovanie
Prítomných: 8
Za: S
Proti: 1
Zdržali sa: 2

Najbližšie zasadnutie komisie bude
o13.00h.

výjazdové a uskutoční sa ~ňa 11. 11. 2015
i

Riadne zasadnutie komisie sa

Zapisovateľ:

uskutoční dňa

18. 11. 2015 o 13.

OO_~

··--.

Mgr. Stanis1a rerenc
predseda k misie

JUDr. Miroslav Makara
sekretár komisie
Overovatelia

lng.

r~---

Ľudo~ ,.,.
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