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Výpisy uznesení MZ  zo 4. zasadnutia, konaného dňa 25. 1. 2023  

 

Uznesenie  č. 32/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 131 o príspevkoch v školstve 

s účinnosťou od 1. 3. 2023 podľa predloženého návrhu bez pripomienky. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

 

Uznesenie  č. 33/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných 

prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa predloženého návrhu bez pripomienky. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, RNDr.Hamranová,                                           za                      10 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

PaedDr.,Mgr.Hajníková                                                                                           zdržal sa hlasovania  1 

 

Uznesenie  č. 34/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

1. schvaľuje  

a) rozpočet mesta na rok 2023 vrátane jeho programov v členení na úrovni hlavnej 

ekonomickej   rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého návrhu v súlade s jeho 

vnútorným členením na:  

- bežné príjmy vo výške: 8 018 160 €,  

- kapitálové príjmy vo výške: 554 330 €,  

- príjmové finančné operácie vo výške: 396 500 €,  
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- bežné výdavky vo výške: 7 775 232 €,  

- kapitálové výdavky vo výške:  969 658 €,  

- výdavkové finančné operácie vo výške: 224 100 €,   

b)  finančné transfery rozpočtovým organizáciám v súlade s predloženým návrhom, 

s nasledovnými pripomienkami: zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 20 600 € na položke 

450 – prevod prostriedkov z rezervného fondu a súčasne aj rozpočtovaných výdavkov na 

položke 710 v rámci podprogramu 13.5. v súlade s uznesením č. 31/2023-MZ,  zvýšenie 

rozpočtovaných príjmov na položke 120 – Daň z nehnuteľností o 5 000 € a súčasne 

rozpočtovaných výdavkov na položke 710 v rámci podprogramu 5.4. na rozšírenie 

kamerového systému a zvýšenie rozpočtovaných príjmov o 6 000 € na položke 290 – 

Dobropisy a vratky a súčasne rozpočtovaných výdavkov na položke 640 – Bežné transfery – 

Dotácia na prevádzku MŠK v rámci podprogramu 10.1. 

2. berie na vedomie  

a)  rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu,  

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2023 

a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025,  

3. berie na vedomie,  

že rezervný fond bude v roku 2023 prednostne použitý na vykrytie bežných výdavkov 

potrebných na zabezpečenie chodu mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

a investičných aktivít mesta začatých v roku 2022. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

 

Uznesenie  č. 35/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2  Hurbanovo na rok 2023 podľa 

predloženého návrhu,   

berie na vedomie  

rozpočty Základnej školy Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo na roky 2024 a 2025 

podľa predloženého návrhu. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

Uznesenie  č. 36/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet na rok 2023 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, Hurbanovo 

podľa predloženého návrhu  

berie na vedomie  

rozpočet na roky 2024 a 2025 Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s 

vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č.7, 

Hurbanovo podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie  č. 37/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na rok 2023 podľa 

predloženého návrhu,   

berie na vedomie  

rozpočty Materskej školy Hurbanovo so sídlom Nový diel 50, Hurbanovo na obdobie rokov 

2024 a 2025 podľa predloženého návrhu. 

 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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Uznesenie  č. 38/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje  

rozpočet Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na rok 2023 podľa predloženého návrhu 

berie na vedomie  

rozpočty Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola Hurbanovo so sídlom 

Komárňanská 116, Hurbanovo na obdobie rokov 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie  č. 39/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

schvaľuje 

rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na rok 

2023 podľa predloženého návrhu 

berie na vedomie  

rozpočet Zariadenia pre seniorov - Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo na roky 

2024 a 2025 podľa predloženého návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

Uznesenie  č. 40/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   schvaľuje 

prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Hurbanovo pre športové, 

spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2023 podľa návrhu Komisie športu 

a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove,  Komisie kultúry a historických pamiatok pri 

MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt 

a zdrojov pri MZ v Hurbanove.  

Prerozdelenie dotácií pre športové, spoločenské organizácie mesta a cirkvi na rok 2023 sa 

schvaľuje nasledovne:   
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Názov organizácie                                                                             Dotácia celkom EUR 

MŠK Hurbanovo            62 000,00  

Klub vzpierania a silového trojboja           1 000,00  

Klub športového karate Hurbanovo           1 100,00  

OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo-Bohatá                                     1 500,00  

Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo                                       3 000,00 

Športový klub Fit-Kid ping pong klub Hurbanovo                                               600,00  

OZ Darts Club Hurbanovo - Bohatá                         800,00  

Dobrovoľný hasičský zbor Hurbanovo           5 000,00  

Spolu oblasť športu             75 000,00  

ZO Csemadok Hurbanovo              2 300,00  

OZ vinohradníkov a vinárov v Hurbanove                       650,00  

OZ ARTCENTRUM                           650,00  

RATOLESTI                1 760,00  

Spolu oblasť kultúry              5 360,00  

Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo           1 200,00  

Poľovnícke združenie Zelený Háj                         500,00  

Poľovnícke združenie Bohatá                         400,00  

Poľovnícke združenie Hurbanovo                                                              500,00  

Hurbanovská Oáza – Ógyallai Oázis               400,00  

Spolu oblasť životného prostredia             3 000,00  

Slovenský červený kríž                        1 200,00 

Spolu iná oblasť / činnosť              1 200,00  

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hurbanovo            1 000,00  

Reformovaná  kresťanská cirkev - farský úrad Hurbanov         1 000,00  

Spolu cirkvi                 2 000,00  

Celkom dotácie z rozpočtu mesta  na rok 2023       86 560,00 

Konkrétny účel použitia priznanej dotácie a jeho finančné krytie sa stanoví v súlade s 

návrhom Komisie športu a spolupráce s mládežou pri MZ v Hurbanove, Komisie kultúry a 

historických pamiatok pri MZ v Hurbanove a Komisie životného prostredia, ochrany 

prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri MZ v Hurbanove. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

Uznesenie  č. 41/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove    

súhlasí  

s prenájmom nehnuteľností v k. ú. Bohatá, a to: parcela registra „C“ č. 1410/65 – ostatná 

plocha, „C“ č. 1410/66 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/67 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/68 – 

ostatná plocha, „C“ č. 1410/69 – ostatná plocha, „C“ č. 1410/70 – ostatná plocha (každá 

parcela o výmere 18 m2 ), zapísané na LV č. 907 pre organizáciu Prosocia, neverejný 

poskytovateľ sociálnych služieb, so sídlom Á. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo za cenu 

nájmu vo výške vo výške 1,00 €/m2 ročne, t. j. nájomné spolu 108,00 € ročne na obdobie 5 

rokov, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

V prípade, že sa stavba „Špecializované zariadenie Prosocia – rozšírenie kapacít komunitnej 

sociálnej starostlivosti“ nezrealizuje do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia, nájomná zmluva zaniká. Vytvorené parkovacie miesta musia mať charakter 

zeleného parkovania – parkovaciu plochu budú tvoriť zatrávňovacie dlažby s dažďovými 

prielohmi a vegetáciou. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Ondrusek, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

Mgr.Pupák                                                                                                               zdržal sa hlasovania  1 

 

Uznesenie  č. 42/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove   

konštatuje, že odpredaj pozemkov v k. ú. Bohatá, ulica Pivovarská, a to:  

-  parcela registra „C“ č. 1485/31 – ostatná plocha o výmere 131 m2 (podľa geometrického 

plánu č. 44250207-276/2022), -  parcela registra „C“ č. 1508/7 – ostatné plochy o výmere 17 

m2 (podľa geometrického plánu č. 44250207-276/2022), do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Jozefa Ruška a Margity Ruškovej, obaja bytom Pivovarská 2524/31, 947 03 

Hurbanovo - Bohatá, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, je prípad hodný osobitného 

zreteľ.  
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odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  

Žiadané pozemky tvoria predzáhradku a vstup rodinného domu žiadateľov, ktorí sa o tieto 

plochy riadne starajú a užívajú od obdobia výstavby ich vlastného rodinného domu. Z toho 

dôvodu by chceli žiadatelia vysporiadať pozemky, ktoré prislúchajú k okoliu ich rodinného 

domu, využívajú ich ako predzáhradku a vstup k ich vlastnému rodinnému domu a tieto 

pozemky nie sú pre Mesto Hurbanovo využiteľné pre iné účely.  

schvaľuje  

zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Bohatá, a to:  

-    parcela registra „C“ č. 1485/31 – ostatná plocha o výmere 131 m2 (podľa geometrického 

plánu č. 44250207-276/2022), -   parcela registra „C“ č. 1508/7 – ostatné plochy o výmere 

17 m2 (podľa geometrického plánu č. 44250207-276/2022), do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Jozefa Ruška a Margity Ruškovej, obaja bytom Pivovarská 

2524/31, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, prílohy č. 3, vo výške 9,00 €/m2, 

t. j. kúpna cena celkom: 1 332,00 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

Uznesenie  č. 43/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

schvaľuje  

zámer spracovať potrebné náležitosti k žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 

vyhlásenej Fondom na podporu športu na vybudovanie multifunkčného ihriska Základnej 

školy, Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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Uznesenie  č. 44/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí 

s odročením materiálu, bod 8.4. – Súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku 

a realizáciou verejného obstarávania na stavebné práce v rámci výzvy MAS. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

Ondrusek                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  1 

 

Uznesenie  č. 45/2023-MZ  

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

ž i a d a  

primátora mesta o prepracovanie projektovej dokumentácie „Hurbanovo, Priechody pre 

chodcov a trvalé DZ na uliciach Á. Fesztyho, nám. Konkolyho - Thege, Slobody“ 

naprojektovaním jedného priechodu pre chodcov spájajúcom park na nám. Konkolyho – 

Thege a Základnú školu na nám. Konkolyho – Thege. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      10 
Melich, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

Ondrusek                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  1 

 

 

Uznesenie  č. 46/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o projektoch v meste Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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Uznesenie  č. 47/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

konštatuje,  

že prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 1372 – ostatná  plocha  o  výmere 11 848 m2 v 

k. ú. Hurbanovo pre žiadateľa, Lukostrelecké združenie, Zlatý jeleň Hurbanovo – 

Aranyszarvas Íjász Egyesület Ógyalla, so sídlom Petőfiho 3, 947 03 Hurbanovo, IČO: 

45787123, je prípad hodný osobitného zreteľa  

odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:  

žiadateľ - Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo – Aranyszarvas Íjász Egyesület 

Ógyalla sa od roku 2015 venuje 3D lukostreľbe – imitácia lovu a môže sa pochváliť 

organizovaním rôznych regionálnych i celoslovenských súťaží. Pri organizovaní týchto 

súťaží a tréningov združenie vždy dbá o bezpečnosť. Prípravu na súťaže by chcelo združenie 

skvalitniť tým, že by radi trénovali v lesnatom teréne. Zároveň by sa o žiadaný pozemok 

riadne staralo a udržiavalo by ho v čistom a peknom stave, t. j. pre mesto Hurbanovo by bol 

tým pádom prenájom pozemku každopádne prospešný 

schvaľuje  

zverejnenie svojho zámeru prenajať pozemok, parcelu registra „C“ č. 1372 – ostatná plocha 

o výmere 11.848 m2 pre Lukostrelecké združenie, Zlatý jeleň Hurbanovo – Aranyszarvas 

Íjász Egyesület Ógyalla, so sídlom Petőfiho 3, 947 03 Hurbanovo, IČO: 45787123, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení na úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Hurbanovo, a to najmenej 

15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena nájmu sa určuje vo 

výške 1,00 € ročne na obdobie 5 rokov. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie  č. 48/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

súhlasí  

so zrušením predkupného práva zapísaného na LV č. 3358 v časti C: ťarchy na pozemok v  

k. ú. Bohatá, parcely registra „C“ č. 1485/19 – ostatná plocha o výmere 507 m2. 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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Uznesenie  č. 49/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

informatívnu správu o zmene štatutárnych orgánov a zmene sídla Občianskeho združenia 

Mikroregión Hurbanovo. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

Uznesenie  č. 50/2023-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

berie na vedomie  

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na rok 2023 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Peter Závodský 

                                                                             primátor mesta 
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