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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z V. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 30. decembra 2022 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín 
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice. 
 
Úvod rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážení poslanci, vážení hostia, otváram V. zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, na ktorom vás vítam. V úvode mi dovoľte ospravedlniť zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva pánov poslancov Jozefa Andrejčáka, Patrika Géciho, Viliama 
Knapa, Mateja Kundráta, Jána Sekáča, Erika Weissa, Róberta Schwarcza, Mareka 
Fedoročka a Jozefa Karabina.  

- - - 
 
K programu rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím prezentujte sa, ak ste 

to do tejto chvíle neurobili. Konštatujem, že je prezentovaných 31 poslancov, čo je 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda uznášania schopní.  
Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešného zasadnutia ste dostali 
v pozvánke.  
 

Návrhová komisia  
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz na úvod prejdeme k pracovnej časti a prosím predsedov 

poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči 
rozprava je otvorená pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Dobrý deň prajem, vážení kolegovia, vážený pán primátor, 

za poslanecký klub Košický klub na pána poslanca Roman Matoušeka. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je ešte nejaký návrh? Ak nie a pán poslanec 

Matoušek to zvládne sám, uzatváram rozpravu. Poprosím hlasovanie o návrhovej 
komisii, ktorá bude zložená z pána poslanca Matoušeka. Nech sa páči hlasujeme 
o návrhovej komisii.  

 
Hlasovanie č. 1 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že na V. zasadnutí mestského zastupiteľstva bude 

návrhová komisia pracovať v zložení pán poslanec Matoušek. Zároveň ho žiadam, aby 
zaujal svoje miesto vo vyhradenom v druhom rade. Ostatným poslancom oznamujem, 
aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto 
návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov. Zároveň informujem aj 
občanov v prípade, že ak chcú vystúpiť, aby požiadali poslanca, ktorý predloží návrh, 
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aby mohli vystúpiť.  
- - - 

 
Overovatelia zápisnice: Ing. Michal Krcho a Ing. Vladimír Saxa 

- - - 
 
K programu rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz pristúpime k hlasovaniu o programe ako bol uvedený 

v pozvánke. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 2 -  za: 29, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, teda budeme sa riadiť pozvánkou, ktorú 

ste všetci obdržali. Uznesenie bolo schválené.  

- - - 
Bod č. 1 
Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 1 predkladám materiál Návrh zmien Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území mesta Košice. Vážené pani poslankyne, páni 
poslanci, milí hostia, kolegovia obdržali ste od nás ešte doplňujúce materiály, ktoré vás 
informujú ešte o ďalších faktoch, ktoré si myslíme, že bolo potrebné uviesť. Včera 
večer, resp. včera popoludní sme vám ich zasielali z toho dôvodu, že sme čakali ako 
skončí mestské zastupiteľstvo v meste Prešov. Tabuľky máte, tzn. v meste Prešov od 1. 
januára 2023 bola schválená sadzba za komunálne odpady na úrovni 49 eur celá 28 
centov s tým, že si treba uvedomiť, že v meste Prešov fungujú technické služby mesta, 
ktoré zber robia vo vlastnej réžii mesta alebo teda v réžii mesta a teda v Košiciach je to 
naopak, kde aj zber vykonáva odpadová spoločnosť nielen samotnú likvidáciu. To bola 
jedna tabuľka, ktorú sme vám poslali v porovnaní všetkých krajských miest od Trnavy 
až po Prešov. Zároveň sme vám zaslali tabuľku, ktorá hovorí o poplatkoch za 
komunálny odpad, rozdelenie po mestských častiach, pretože tu vznikli fámy, že 
obyvatelia mesta Košice neplatia dostatočne za odpad, že tie nedoplatky sú obrovské, 
preto sme využili ten priestor na to, aby sme dali tabuľky dokopy a ku dnešnému dňu, 
tzn. ešte nie je ukončený rok 2022. Nedoplatky na celom predpise, ktorý je na úrovni 
pre fyzické osoby na úrovni 5,6 milióna Eur je nedoplatok 159 tis.. Väčšinou pri malých 
mestských častiach to je do 1.000 Eur včítane Luníka IX 1.900 Eur a v rámci veľkých 
mestských častí sú to okolo 9.000 Eur, či už je to Furča, Juh, prípadne KVP. Tým 
chceme deklarovať, že naši kolegovia na daňovom si robia svoju robotu, čo 
najprecíznejšie, čo je teda výber na poplatkoch za odpady sa v Košiciach v roku 2022, 
ktorý ešte nie je ukončený a zúčtovaný v tejto chvíli rovná hodnote 97,2 %. Zároveň 
sme poslali aj podklady, ktoré hovoria o tom ako vlastne vyzerajú rozdiely medzi 
nákladmi a predpismi v rámci sadzieb za komunálny odpad. Teda, aby som to 
zrekapituloval na rok 2023 predpokladáme, že náklady na odpadovú politiku, tzn. aj 
zavedenie nového zberu bioodpadu, ktorý spúšťame od januára 2023 postupne v meste 
sa objavia hnedé nádoby sa začínajú navážať. Tak isto sa spustila kampaň, kampaň bude 
aj v našich novinách, na internete, na weboch a verím, že sa zapoja do toho aj samotné 
médiá, ktoré postupne budú informovať o tom, aby obyčajní obyvatelia, občania 
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rozumeli ako sa bude zber bioodpadu robiť. Čiže na úrovni 17.400.000 Eur sa 
predpokladajú náklady na rok 2023. Návrh, ktorý mesto Košice pripravilo prešlo 
mestskou radou, dokonca prešlo aj schválením komisie životného prostredia bol na 
úrovni 59,86 Eur, kde stále ten rozdiel medzi nákladom a predpisom je na úrovni 1 mil. 
Eur. Kompromisný návrh, ktorý navrhol pán poslanec Karaffa na ostatnom mestskom 
zastupiteľstve sa pohyboval na úrovni 49,28 Eur, pričom ten rozdiel medzi nákladom a 
predpisom je na úrovni 3,6 milióna Eur, čo už dosť peňazí. Toto sú vlastne fakty, 
zároveň sú tam aj sumy 45 Eur, ktoré tu boli spomínané, ktoré vytvárajú ročný rozdiel 
medzi nákladom a predpísanou sumou 4,3 milióna Eur. To sú základné fakty, ktoré sme 
vám poslali ako doplňujúce, aby sme rozumeli, čo spôsobuje alebo ako sa vyvíjajú 
všetky dáta smerujúce k vývozu komunálneho a drobného stavebného odpadu. Tak ako 
sme aj v minulosti hovorili áno, vieme aj niektoré veci utlmiť, zberné dvory stoja 
približne do milióna Eur, okolo 900 tis. Eur. Veľkokapacitné kontajnery sú ďalšia 
služba, ktorá sa nemusí v plnej miere objednávať a takto sa dá samozrejme utlmovať 
mnoho vecí. Na druhej strane si treba uvedomiť, že s odpadom a jeho množstvom 
nevybabreme, pretože ľudia budú produkovať, budú konzumovať a teda ten objem bude 
stále rovnaký alebo aj vyšší. Toľko sú možnože fakty, ktoré súvisia s novými 
informáciami, ktoré možno neboli uvedené na tom ostatnom mestskom zastupiteľstve. 
Otváram rozpravu. Nech sa páči pani poslankyňa Zemková má procedurálny návrh.  

 
p. Zemková, poslankyňa MZ: Ďakujem pán primátor o slovo požiadal občan pán Viktor Garaj 

tak poprosím, aby mu bolo možné vystúpiť to v tejto rozprave, ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 3 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, pán Garaj máte slovo, nech sa páči. 

Môžte využiť tento mikrofón. Poprosím technikov, aby zapojili mikrofón, aby pánovi 
Garajovi pomohli, aby ho bolo počuť. Nech sa páči máte slovo. 

 
p. Garaj, občan mesta: Dobrý deň, zdravím vás pán primátor a páni poslanci, poslankyne, 

takže ja som Viktor Garaj prezentujem a zastupujem ľudí mesta Košice, ktorí sú na 
sociálne slabej doslova dráhe by som povedal a sú na hranici života, aby povedzme si 
pravdu priatelia, že to, čo sa odohráva to zdražovanie a tieto ďalšie veci sú doslova 
neúnosné pre občanov mesta Košice a nielen pre občanov mesta Košice, ale jedná sa tu 
doslova o ľudí, ktorí sú odkázaní na životné minimum. Poniektorí doslova už to 
nezvládajú ani finančne a ja by som povedal, že tým, že prichádzajú o príjmy kvôli 
tomu, že sú prepúšťaní z pracovných pozícií následkom znižovania, pretože tak isto 
firmy a podniky, ktoré nedokážu uniesť tieto energetické zdražovania, jednoducho 
prepúšťajú týchto ľudí. Mali by sme si uvedomiť, že zdražovanie, čo sa týka odpadu a 
tak isto by som apeloval na to, nemám nič proti tomu, pretože samozrejme tieto peniaze 
treba nejakým spôsobom nájsť treba tieto peniaze akýmsi spôsobom priniesť do 
mestskej kasy ako sa hovorí, takže ja by som navrhoval skúste hľadať riešenia týmto 
spôsobom, že budete sa snažiť akýmisi prostriedkami vytvárať pracovné pozície pre 
týchto ľudí, ktorí sú naozaj odkázaný na sociálne príjmy a tak isto skúste uvažovať nad 
tým, aby ste mohli, čo najviac ušetriť peňazí napr. z výdavkov ako sú teraz tieto 
vianočné povedzme, že nezmysly a, čo sa týka Silvestra tak isto, pretože 55 tis. Eur dať 
na silvestrovské akcie ja si myslím, že to je trošku utiahnuté za vlasy. Prečo neurobíte 
takúto vec pán primátor, je to vyslovene na vás, pretože vy ste tu hlava toho mesta a 
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ľudia vám môžem povedať otvorene úprimne od srdca ľudia vás majú veľmi radi a ja by 
som povedal, že vašou takou prioritou by malo byť pán primátor, že skúste sa nad tým 
zamyslieť a tieto peniaze od týchto investorov ja viem, že veľká časť týchto peňazí ide 
o investorov, urobiť taký nejaký precedens a urobte nejaký ten vianočný darček pre tých 
ľudí, ktorí fakt trpia touto krízou. Nerobte veci unáhlene, týka sa to tak isto aj vás páni 
poslanci. Neuvažujte zbrklo a unáhlene, čo sa týka zdražovania odpadov snažte sa 
priniesť niečo pozitívne, niečo tu ani nie tam, skúste urobiť niečo také, čo tých ľudí 
doslova priláka a chytí za srdce, že a toto je náš primátor a toto sú naši poslanci títo 
ľudia idú za nás. Toľko to by som povedal v tejto veci, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, o slovo ešte poprosil pána riaditeľ, aby ešte 

usmernil  troma vecami. 
 
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem veľmi pekne, ja si len dovolím upozorniť, že akýkoľvek 

pozmeňujúci návrh, ktorý príde bude zároveň v rozpore so zákonom o odpadoch, 
pretože vlastne § 81 ods. 12 zákona číslo 79 z roku 2015 Z. z. o odpadoch je 
jednoznačne stanovené, že obec pri stanovení výšky miestneho poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce za nakladanie 
s týmito odpadmi vrátane nákladov uvedených v ods. 10 t.j. náklady súvisiace 
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady na zber triedených zložiek 
komunálneho odpadu. Na toto si vás dovolím upozorniť a to brať na vedomie áno, preto 
mesto predkladalo vlastne pôvodný návrh v tejto podobe, preto sme to obhajovali na 
komisii životného prostredia, kde si myslím, že sme predložili všetky podstatné 
argumenty, ktoré zdôvodňovali pôvodný návrh uznesenia, ktorý hovoril vlastne o 
poplatku 59,86 ani tento poplatok vlastne nepokrýval všetky kompletné náklady, ale 
vychádzali sme z toho, že aj mesto bude robiť opatrenia tak, aby znížilo tie 
predpokladané náklady na komunálny odpad v roku 2023, čiže snažili sme sa nájsť také 
nejaké kompromisné riešenie a privolať aj tlak na mesto, aby sme našli príslušné úspory 
na tejto strane. Preto si vás dovolím upozorniť, že v prípade, že nebudeme pokrývať 
plnom rozsahu náklady spojené s komunálnym odpadom, s drobným stavebným 
odpadom budeme porušovať zákon to je realita. Bude to znižovanie služieb áno, pri tom 
pôvodnom návrhu sme vedeli hľadať interné úspory. Pritom to bude naozaj o tom, že 
budeme musieť škrtať služby a bude mať dopad vlastne na čistotu v meste. Tomu sa 
nevyhneme. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými sa prihlásil pán Djordjevič a pán Lörinc. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, pozdravujem 

všetkých prítomných. Pán riaditeľ v prvom rade zmluva s Kositom pomaly končí a 
nikde nie je napísané plnenie a tobôž nie v zákone, že aký rozsah služieb si má mesto 
Košice objednávať a jednoducho koľko vyzbieral od občanov, toľko služieb nech si 
objedná. Vy hovoríte o tom, že pozmeňujúci návrh je v rozpore so zákonom, v poriadku 
veď nech rozhodne Ústavný súd, keď podpíšete uznesenie podajte aj zároveň odpor, ale 
ja neviem takto, ja rozumiem všetkému, čo hovoríte aj to viem pochopiť, ale keď chcete 
mať zase 9 zelených na tabuli tak kľudne to potlačte ďalej, ale ja by som povedal, že 
poďme sa nejak zjednotiť a vymyslime niečo a schváľme niečo, čo bude v prospech 
Košičanov a v prospech mesta Košice, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Bohužiaľ, zákon na Slovensku je postavený tak 
a ja si dovolím povedať, že 99 % obcí na Slovensku vyberie menej z poplatku za odpad 
ako dáva do odpadu, taká je realita. A pán riaditeľ, ak by sme prijali ten argument, že ak 
schválime menší poplatok, tak nevyberieme toľko koľko zaplatíme, tak potom 
nemôžme schváliť podľa mňa ani 59 Eur, lebo podľa toho, čo ste prezentovali aj tak 
budeme 1 mil. v schodku. Čiže buď ten argument platiť pre všetky takéto uznesenia a 
ďakujem, že ste na to upozornili alebo potom to používate selektívne na to, čo vám 
nevyhovuje, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, nech sa páči vysvetlí. 
 
p. Čop, riaditeľ MMK: Zareagujem aj na túto záležitosť. Jasne som povedal, že mesto je 

pripravené hľadať aj interné úspory, čiže ten rozdiel, ktorý tam je chceme ušetriť 
v budúcom roku na činnostiach áno, ktoré súvisia s odpadom. Bohužiaľ budeme musieť 
šetriť a, čo sa týka vlastne otázky ako ste povedali, že väčšina obcí porušuje zákon to 
nie ospravedlnenie. Aj samotný vlastne návrh, ktorý bol pripomienkovaní v národnej 
rade a ktorý umožnil úpravu cien za komunálne odpady bol v rámci 
pripomienkovacieho konania pripomienkovaný práve Ministerstvom práce sociálnych 
vecí a rodiny je vlastne práve toto ministerstvo konštatovalo, že vlastne obce pri tých 
cenách, ktoré boli predtým nastavené a nedokázali pokryť všetky náklady, ktoré sú 
spojené s komunálnym odpadom dokázali z poplatkov vykryť len 73,7 % pred 
zdražovaním áno, ktoré sa dotkne od 1. 1. všetkých obcí na Slovensku a všetkých, ktorí 
nakladajú s odpadmi, tak to obce priemerne ročne dotovali komunálny odpad 
a nakladajú s odpadmi s ním so sumou viac ako 56 mil. ročne. To sú rôzne čísla a keď si 
zoberieme, aké opatrenia spravila táto vláda, akým výrazným spôsobom zasiahla do 
financovania samospráv, tak bohužiaľ nemáme inú možnosť áno, ako tieto zdroje 
nahradiť. Je to nepopulárne opatrenie bohužiaľ, na jednej strane sa niečo dalo, ale na 
druhej strane sa zobrali neskutočne veľké sumy práve obciam a občanom týchto miest 
a obcí. Bohužiaľ to je realita. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Dobrý deň prajem, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

tému odpadu sme myslím si, že už dosť rozoberali a viete sami veľmi dobre, že pri 
súčasných cenách, tzn. 36,86 a na jednu osobu a rok a 160,16 Eur na jednu kuka nádobu 
je tento stav, ktorý máme a hlavne teraz budem apelovať na starostov, ktorí tu sedia. 
Starostovia mestských častí viete sami veľmi dobre každý deň vám posielajú obyvatelia 
alebo kolegovia fotky ako to vyzerá na našich kontajneroviskách. Práve preto je 
potrebné sa zamyslieť a urobiť aspoň nejaký krok, lebo s týmto objemom financií to 
nezvládneme. Okrem toho potrebujeme riešiť problematiku BRKO, tzn. rozložiteľnosť 
komunálneho odpadu. Potrebujeme ďalšie finančné prostriedky, za ktoré potom budeme 
zabezpečovať túto úlohu, ktorá nás bola prenesená, čiže preto predkladám pozmeňujúci 
návrh, je to zvýšenie, ale miernejšie zvýšenie sadzby poplatku tak, aby toto zvýšenie 
nezaťažilo poplatníkov až takou vysokou sadzbou napriek tomu, že si uvedomujem, že 
tieto sadzby nepokryjú skutočné náklady za nakladanie komunálnym odpadom, teda 
jeho zber, prepravu a likvidáciu. Zároveň doplníme aj návrh na uznesenie o možnosť 
financovania vzniknutého schodku formou iného zdroja financovania, čiže navrhujeme, 
aby sa paušálny zber, tzn. sadzba na jednu osobu a rok zvýšila z 36,86 na 45 Eur a jedna 
kuka nádoba zo 160,16 Eur na 194,48 Eur, čiže prečítam teraz pozmeňujúci návrh k 
návrhu zmeny VZN mesta Košice číslo 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady 



 

6 

 

a drobné stavebné odpady na území mesta Košice, po 1.) v bode 1 návrhu v § 4 sa suma 
0,164 Eur nahrádza sumou 0,1233 Eur a suma 0,040 Eur nahrádza sumou 0,034 Eur, po 
2.) v bode 2 žiada primátora mesta Košice, aby pri príprave programového rozpočtu 
mesta Košice na rok 2023 v prípade potreby bol schodoch v dôsledku schválenia nižšie 
sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2023 oproti 
pôvodne predloženému návrhu vykrytý iným zdrojom financovania, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak sa diskusie nik nehlási, uzatváram rozpravu. 

Pána poslanca poprosím, aby predložil návrh návrhovej komisii. Návrhová komisia má 
slovo, nech sa páči. 

 
p. Matoušek, poslanec MZ a návrhová komisia: Ďakujem, pán primátor v zmysle rokovacieho 

poriadku budem čítať najprv pozmeňujúci návrh k danému VZN-ku a potom budem 
čítať pôvodný, keď bude schválený ten pozmeňujúci návrh. Takže čítam pozmeňujúci 
návrh pána Ténaia, pozmeňujúci návrh k zmene návrhu VZN mesta Košice číslo 131 o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Košice: „Bod 1., v bode jedna návrhu v § 4 sa suma 0,164 Eur náhrada sumou 
0,1233 Eur a suma 0,040 Eur sa náhrada sumu 0,034 Eur, za 2.) žiada primátora mesta 
Košice, aby pri príprave programového rozpočtu mesta na rok 2023 v prípade potreby 
bol schodok v dôsledku schválenia nižšie sadzby za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2023 oproti pôvodne predloženému návrhu vykrytý iným 
zdrojom financovania.“ To je pozmeňujúci návrh pána Ténaia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 4 -  za: 25, proti: 4, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol pokračujte. 
 
p. Matoušek, poslanec MZ a návrhová komisia: Ďakujem veľmi pekne a mám tu pôvodný 

návrh: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401 
z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, schvaľuje zmeny 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 131 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice podľa 
predloženého návrhu a so schváleným pozmeňujúcim návrhom.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 5 -  za: 22, proti: 5, zdržal sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prešiel trojpätinovou väčšinou, ďakujem pekne.  
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mimoriadneho 
zasadnutia sa vyčerpal a poďakoval sa všetkým za účasť a zaželal im do nového roka všetko 
najlepšie, nech sa darí mestu, Košičanom a všetkým, pre ktorých tu sú.  

Vyhlásil V. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
za ukončené. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 23.02.2023 
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Michal Krcho ............................................................... Podpísal dňa: 23.02.2023 
 
 
Ing. Vladimír Saxa .............................................................. Podpísal dňa: ............................. 
 


