Uznesenia
prijaté na XXIX. rokovaní MZ MČ Košice - Západ konanom dňa 23.09.2014 v zasadacej
miestnosti MZ, 2. posch. MÚ MČ Košice - Západ Triede SNP č.39, Košice
so začiatkom o 15.00 hod.
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 270 - 23/09 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ

berie na vedomie
Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice - Západ za obdobie do 23.9.

2014

Overili:
Dušan Drotár
František Hrubý
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 271- 23/09 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ

berie na vedomie
Správu starostu Mestskej

časti

Košice - Západ o svojej

činnosti

od posledného rokovania
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 272 - 23/09 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ

berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej
do 30.06. 2014

časti

za obdobie od 01.01.
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ
Miestne

č.

273 - 23/09 - 2014
Mestskej časti Košice - Západ

zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od XXVII.
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ.
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Prednosta MÚ: Ing. R. Dlhý
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 274 - 23/09 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej častí Košice - Západ v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Mestskej častí Košice - Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice- Západ v platnom znení
schvaľuje

opravu uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Západ:
č. 30-29/03-2011 zo dňa 29.3.2011
č. 68-13/09-2011 zo dňa 13.9.2011
č. 135-12/06-2012 zo dňa 12.6.2012
č. 159-28/09-2012 zo dňa 28.9.2012
č. 166-11/12-2012 zo dňa 11.12.2012
ktoré po vykonaní opravy znejú:
1. Uznesenie MZ č. 30-29 /03-2011
Miestne zastupiteľstvo Mestskej častí Košice - Západ
schvaľuje

, h vy1'd av kov pre :
a ovyc
tnutíe dotácie zar. 2011 z kap1'ťl
Žiadate ľ

IČO

Schválená
dotácia v€

Účel
-

Cirkevný zbor Evanjelí ckej cirkvi a.v.
Košice Terasa, Mlynska'23, Košice

35548509

2 000,00

Rím skokatolícka cirkev, farnosť sv.
Garazda, Tr. SNP 56, Ko šice

17146925

8 000,00

--

·-

-

výstavba evanjelického kostola na Terase
2. etapa - budovanie hrubej stavby
dostavba fary a pastoračn é ho centra pre
výchovu detí a mládeže vo farnosti sv.
Gorazda a spoločníkov na Terase

poskytnutie dotácie zar. 2011 z bežných výdavkov pre:
IČO

Schválená
dotácia v€

35568046

300,00

DOMKA, združenie saleziánskej
Tri hôrky 17, Košice

31274901

2 500,00

Gymnastík Košice, Popradská 84,
Košice

35536446

500,00

Žiadateľ

Priate ľ,

Jesenského 26, Košice

- - -- ~Já dež e,

Účel

výdavky súvisiace s podujatím "Victory",
ktoré sa uskutočnilo dňa 22.1.2011
výdavky súvisiace s projektom "Domka
pre Košice 2011"
dofinancovanie štartovného, ubyt., diét a
cestovného osob. trénera a medz.
rozhodcu pre Eduarda Minčíka-jun . repr.
SR v šport. gymnastike . •
\!'

Občianske združenie HBC Košice
YOUTH, Nám. kozmonautov 5, Košice

42240905

500,00

organizácia hokejbalov~ho turnaja,
dokúpenie doplnkového výstroja +
dresov, nákup materiálu na opravu
ihriska
•

--

~-- -------·

R o dičo v sk é

združenie pri Materskej
škol e Šafárikova trieda 4, Košice

17319617557

2 000,00

nákup nového nábytku do tried materskej
školy
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Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, OR Košice-mesto,
Hlavná 68, Košice

00698172010

300,00

Rekondično-rehabilitačný pobyt vr. 2011
pre členov z MČ Košice - Západ a na
projekt Letná výtvarná škola pre deti a
dospelých

Haliganda, OZ, Ždiarska 9, Košice

35547367

500,00

výdavky súvisiace s projektom "Míľa pre
mamu"

12664979015

500,00

31964907

500,00

00521965

720,00

--

Slovenský zväz telesne postihnutých,
ZO č. 33, Narcisova 20, Košice
Inštitút rodiny,
Košice

Bašťovanského

6,

Športové gymnázium, Trieda SNP 104,
Košice

sociálno-rehabilitačné

pobyty, kultúrnoakcie a športové podujatia
pre členov z MČ Košice - Západ
výdavky súvisiace s projektom "Deň
rodiny 2011 v Košiciach"
výdavky súvisiace s projektmi "Výchova k
olympionizmu" a "Hokejová výstroj včera a dnes"
spoločenské

splnomocňuje

starostu upraviť rozpočet MČ Košice - Západ podľa príslušného účelu použitia dotácie

2. Uznesenie MZ č. 68-13/09-2011
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
schvaľuje

poskytnutie dotácie zar. 2011 z kapitálových výdavkov pre:
----

Žiadateľ

DOMKA, združenie saleziánskej
mládeže, Tri hôrky 17, Košice

IČO

Schválená
dotácia v€

Účel
-

31274901

2 000,00

výdavky súvisiace s výstavbou detského
ihriska a vybavenia matersk~ho centra

poskytnutie dotácie zar. 2011 z bežných výdavkov pre:

Žiadateľ

IČO

Schválená
dotácia v€

00160971

300,00

fin. príspevok na 20. výročie založenia
školy (Slávnostná akadémia-prenájom
divadla a tlač propaga~ných materiálov)

450,00

revitalizácia detských ležadiel, detských
sto liči ek a stolov v MŠ Hronská 7 z
hygienického, ergonomického a
zdravotného hľadiska

200,00

fin. príspevok na súťaž komornej hudby
"Divertimento musicale", v dňoch 14.15.10.2011 pre Komorný orchester
mládeže pri ZUŠ Bernolákova 26.

180,00

fin. príspevok na organizáciu
celoslovenského bedmintonového
turnaja

Účel

>------

Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L.
Novomeského 4, Košice

Rodičovské

združenie pri Materskej
škole Hronská 7, Košice

173196172337

f--

Základná umelecká škola,
Bernolákova 26, Košice

Košické bedmintonové centrum,
Hroncová 3, Košice

35546131

31989071

--

8

Rodičovské

združenie pri Materskej
škole Ipeľská 10, Košice

2 000,00

17319617979

revitalizácia detských ležadiel v MŠ
Ipeľská 10 z hygienického, zdravotného
a estetického hľadiska

-------

Školský športový klub Tydam Košice,
Užhorodská 1, Košice

300,00

355554916

podpora materiálno-technického
vybavenia, prenájom telocviční a výdavky
spojené s výberom talentovaných detí a
mládeže

splnomocňuje

starostu upraviť rozpočet MČ Košice - Západ podľa príslušného účelu použitia dotácie

3. Uznesenie MZ č. 135-12/06-2012
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
schvaľuje

poskytnutie dotácie zar. 2012 pre:

IČO

Schválená
dotácia v€

Účel

35552867

4 000,00

organizácia „Majstrovstiev sveta juniorov
a iunioriek vo vz2ieraní"

Žiadateľ
---·

Mestský klub vzpierania a silových
-~Rortov, Michalovská 9, Košice_

·-

splnomocňuje

starostu upraviť rozpočet MČ Košice - Západ podľa príslušného účelu použitia dotácie

žiada
starostu mestskej časti oznámiť uchádzačom o dotáciu, že pridelenie dotácii bude zaradené na
najbližšie rokovanie MZ MČ Košice - Západ
4. Uznesenie MZ č. 159-28/09-2012
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
schvaľuje

pos k:ytnut1e d otac1e zar. 2012 pre:
Žiadateľ

IČO

Schválená
dotácia v

Účel

€
'

Klub amerického futbalu Cassovia
Steelers, Hemerková 12, Košice

42247799

1000,00

nákup športovej výstroje pre klub

Školský športový klub TYDAM,
Užhorodská 1, Košice

35554916

500,00

organizácia turnaja v basketbale juniorov a junioriek
"Memoriál J. Bombica"

Školský športový klub TYDAM,
Užhorodská l, Košice

35554916

300,00

---------

organizácia Mládežníckeho turnaja v basketbale ku
„Dňu Ústavy SR"

9

Občianske združenie "Zober loptu,
nie drogy", Jána Pavla II. l, Košice

45741263

100,00

fin. príspevok na organizáciu Basketbalového
turnaja 2012

ABY,sr.o., Haviarska 4, Košice

45443505

750,00

volejalový turnaj-príspevok na prenájom ihriska,
reklamné a pamätné predmety pre účastníkov

Školský športový klub Union Press
Košice, Mikoviniho 43, Košice

35558636

1000,00

organizácia medzinárodného turnaja v basketbale v
kategóriách mladšie žiačky, žiačky, kadetky

31965741

430,00

31965601

200,00

35548738

100,00

Dannax Sport, spol. s r.o., Nová
Ľubovňa 669, 065 11, prevádzka
Pri jazdiarni l, Košice

36473171

450,00

finančný

Dannax Sport, spol. s r.o., Nová
Ľubovňa 669, 065 11, prevádzka
J)ri jazdiarni 1, Košice

36473171

300,00

finančný príspevok na podujatie Medzinárodný
basketbalový turnaj 2012 dievčat

Obvodný úrad Košice,
Kamenského 52, Košice

42097002

100,00

finančný príspevok na organizáciu súťaže mladých
záchranárov

Mesto Košice - Mestská polícia
Košice, Trieda SNP 48/ A, Košice

00691135

525,00

00897019809

300,00

17319617844

2000,00

17319617979

2000,00

17319617557

250,00

Základná škola, Kežmarská 28,
Košice

35542713

600,00

Športový klub Pyramída Košice,
Opálová 25, Košice

35569603

1000,00

Súkromné školské stredisko
záujmovej činnosti, Strojárenská 3,
Košice

42094704

800,00

fin. príspevok na tvorbu voľnočasových aktivít pre
deti a mládež zameranú na prevenciu proti
šikanovaniu detí a prevenciu proti kriminalite

Súkromná základná škola,
Strojárenská 3, Košice

42094721

800,00

fin. príspevok na jesenný a zimný tábor so
zameraním na prevenciu protidrogových a
patogénnych javov týkajúcich sa detí a mládeže z MČ

--

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, OR Košice - mesto,
Hlavná 68, Košice
Slovenský zväz telesne
postihnutých OC Košice II,
Narcisová 20, Košice
Cyklo klub Peklisko, Jantárová 12,
Košice

rekondično-rehabilitačný pobyt pre členov z MČ

Košice-Západ a na Lenú výtvarnú školu pre deti a
dospelých
sociálno-rehabilitačné pobyty pre členov z MČ
Košice-Západ, kultúrno-spoločenské akcie a
športové podujatia.
fin. príspevok na 9.ročník 1.košického bikemaratónu
(horská cyklistika) na Jahodnej

~·

-

príspevok na Streetbasket Košice 2012

.

-

finančný

príspevok na zakúpenie

ďalekohľadu

-

Jednota dôchodcov na Slovensku,
ZO č.7, Laborecká č.2, Košice
-

Rodičovské združenie pri MŠ

Kežmarská 46, Košice
Rodičovské združenie pri
Materskej škole Ipeľská 10, Košice
OZ Rodičovské združenie pri
Materskej škole Šafárikova trieda
4, Košice

--

finančný
členov

príspevok na
v roku 2012

kultúrno-spoločenské

akcie

finančný príspevok na vybavenie školskej záhrady
športovými zostavami
úprava sociálnych zariadení v Materskej škole
Ipeľská 10

projekt Deti z terasy súťažia.vo vedomostiach a
zručnostiach

projekt Svet do školy
finančný

príspevok na nákup dresov a teplákov pre

členov

--

splnomocňuje

starostu upraviť rozpočet MČ Košice - Západ podľa príslušného účelu a charakteru použitia dotácie
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

10

5. Uznesenie MZ č. 166-11/12-2012
Miestne

zastupiteľstvo

Mestskej

časti

Košice - Západ

schvaľuje

. zar. 2012 pre:
pos l<v1t nut1e d o ťac1e
Žiadateľ

IČO

Schválená
dotácia v€

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice
- Západ, Toryská 1/D, Košice

31301312

1655,00

projekt „Farský detský letný tábor"

Účel
.·.

r - - -- - -- - - --·--·

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice
- Západ, Toryská 1/D, Košice

31301312

3 000,00

realizácia výmeny plynového kotla
a prípravy na dostavbu zvonice v zmysle
spracovania projektovej dokumentácie
a geometrického plánu

Základná škola, Bernolákova 16,
Košice

35543019

2 000,00

realizácia projektu s názvom „40. výročie
vzniku ZŠ Bernolákova 16".

splnomocňuje

starostu upraviť rozpočet MČ Košice - Západ podľa príslušného účelu a charakteru použitia dotácie
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou výdavkov

Overili:

dňa „!C..ť„.i.~/.!.„.„„„„.

Dušan Drotár

7· dňa ?...~... '!:. .?'!?.ťf._. . ..

František Hrubý

..

/

dňa: l§„.:.~.:„.~„t]

V Košiciach, 24.09. 2014 /,
Vyhotovil: Ing. M. Krajňák / ?-~
Prednosta MÚ: Ing. R. Dlhý

(
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 275 - 23/09 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ

berie na vedomie
Informáciu o vykonanej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR, Správy finančnej kontroly
a ostatných externých kontrolách v MČ Košice - Západ v roku 2014
splnomocňuje

starostu v zmysle zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe§ 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990
Zb. o meste Košice v platnom znení upraviť rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na rok 2014 vo
výške 675 €za účelom úhrady odvodu za porušenie finančnej disciplíny a vo výške 675 €za účelom
úhrady penále súvisiace s porušením finančnej disciplíny na základe zistených nedostatkov zo Správy
z vládneho auditu zo dňa 7.7. 2014

1

zrušuje
uznesenie MZ Mestskej časti Košice - Západ č. 133-12/06-2012, ktorým bola schválená smernica
Mestskej časti Košice - Západ v oblasti nakladania s reprezentačným fondom mestskej časti a žiada
starostu mestskej časti prijať smernicu pre oblasť hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na
reprezentačné a propagačné účely MČ Košice - Západ ako interný riadiaci akt

Overili:
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Dušan Drotár
František Hrubý
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"
d na

/

dňa:

V Košiciach, 24.09. 2014
Vyhotovil: Ing. M. Krajňák / 4 7
Prednosta MÚ: Ing. R. Dlhý
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 276 - 23/09 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
Zb. o meste Košice v platnom znení

podľa§

14 ods. 3 písm. d)zákona

č.

401/1990

berie na vedomie
Monitorovaciu správu programového

rozpočtu

Mestskej

časti

Košice - Západ k 30.06.2014
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 277- 23/09 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ

1.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v súlade s§ 9 ods. 2 písm. a) a písm. b), § 9a ods .
2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a podľa § 12 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Západ zo dňa 12. 06. 2012
schvaľuje

spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, podľa prílohy
Košice - Západ, na základe obchodnej verejnej súťaže.

č.

1, vo vlastníctve mestskej

časti

2.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v súlade s§ 9 ods. 2 b), zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a podľa § 12 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mestskej časti Košice - Západ zo dňa 12. 06. 2012
schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľností v lokalite
Obvodového centra Terasa tzv. asanačné pásmo", katastrálne územie Terasa, vypísanej spoločne
mestom Košice a mestskou časťou Košice - Západ podľa predloženého písomného návrhu
• Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mestskej časti Košice - Západ, pozemkov a stavieb (podľa prílohy č. 1),
nachádzajúci sa na území Obvodového centra Terasa „tzv. asanačné pásmo", k.ú. Terasa,
zapísaných na LV č. 12911.
• Predmetom obchodnej verejnej súťaže je tiež prevod vlastníctva majetku mesta Košice,
pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa na území Obvodového centra Terasa,na území tzv.
asanačného pásma, k.ú. Terasa, zapísaných na LV č. 12576 a č. 15038 ako vlastníctvo mesta
Košice.
• Prevod nehnuteľností vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Západ je podmienený prevodom
nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, a to na základe spoločnej obchodnej verejnej
súťaže.

• Územie Obvodového centra Terasa je pre účely obchodnej verejnej 'súťaže začlenené do 5
samostatných celkov, s možnosťou predloženia súťažného návrhu zo strany záujemcu na
každý celok osobitne, a to nasledovne:
spoločne
bloky 6, 7
blok 11
osobitne
blok 12
osobitne
spoločne
bloky 10 a, 10 b
bloky 9 a, 9 b
spoločne
• Na základe výberu najvhodnejšieho návrhu budú následne uzavreté kúpne zmluvy na každý
celok, osobitne s mestom Košice na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice a s mestskou
časťou Košice - Západ na nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej časti Košice -Západ.
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• Zmluvný vzťah k pozemkom vo vlastníctve mesta Košice, ktoré podľa schváleného regulačného
plánu predstavujú verejné plochy (napr. komunikácie, promenádny chodník a pod.) a niektoré
v súčasnosti slúžia ako verejné komunikácie, bude s víťazom súťaže počas doby výstavby
riešený nájomnou zmluvou.
• Po ukončení výstavby investor odpredá mestu Košice dokončené investície (stavby)
realizované na verejných plochách, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice na základe zmluvy
o prevode majetku za symbolickú cenu, resp. odovzdá bezodplatne.
• V prípade, že súčasťou záberu verejných plôch sú aj pozemky vo vlastníctve súkromných osôb,
víťaz súťaže zabezpečí ich majetkovoprávne usporiadanie na vlastné náklady a dokončené
investície na týchto verejných plochách spolu s usporiadanými pozemkami odpredá mestu
Košice vcelku za symbolickú cenu resp. odovzdá bezodplatne.
• Pozemky parcelné č. 3876 (Brečtanova ulica) č. 3874 (Blatná ulica), č. 3873 (Robotnícka ulica),
č. 3870/2 (Stokrásková ulica) a č. 3869 (Zvončeková ulica) v k.ú. Terasa budú víťazovi súťaže
prenajaté až po preukázaní úplného majetkovoprávneho usporiadania všetkých nehnuteľností
nachádzajúcich sa v konkrétnom celku, ktoré sú v súčasnosti obývané. K ich prevodu (za cenu
stanovenú na základe aktuálneho znaleckého posudku v čase predaja), môže dôjsť až po
predložení porealizačného zamerania realizovaných stavieb. Samotný prevod podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom.
• Víťaz súťaže zabezpečí realizáciu zástavby územia v súlade s platnými regulatívmi územného
plánu obvodového centra Terasa, doplnenými o spresnenia vyhlasovateľa súťaže.
• Minimálna výška kúpnej ceny bude stanovená na základe znaleckého posudku (objedná mesto
Košice). Súčasťou kúpnej ceny budú náklady mesta Košice a Mestskej časti Košice - Západ
spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku.
• V návrhu zmluvy bude uvedená možnosť odkladu účinnosti kúpnej zmluvy uzatvorenej
s víťazom súťaže, a to do doby nadobudnutia vlastníckeho práva ku všetkým nehnuteľnostiam
vo vlastníctve tretích osôb, najneskôr však v lehote do 3 rokov od dátumu podpísania zmluvy.
• Navrhovateľ bude povinný zložiť návratnú účastnícku zálohu - zábezpeku vo výške 10 %
z minimálnej výšky kúpnej ceny.
• Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený na základe kritéria, ktorým bude výška celkovej
ponúknutej kúpnej ceny.
• Súťažné návrhy budú doručované na adresu vyhlasovateľov súťaže v lehote, ktorá bude
uvedená vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a súťažných podkladoch.
• Navrhovateľ môže predložiť iba jeden súťažný návrh, v rámci ktorého predloží samostatne
návrh zmluvy na kúpu nehnuteľností od mesta Košice a samostatne od MČ Košice - Západ.
• Navrhovateľ môže predložený návrh dodatočne doplniť, meniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty stanovenej na predkladanie návrhov.
• Navrhovateľ nebude mať nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaží.
• Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne po ukončení výberu v lehote, ktorá
bude uvedená vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a súťažných podkladoch.
• Na vyhodnotenie predložených návrhov bude vymenovaná komisia, ktorej zloženie navrhne
mesto Košice a mestská časť Košice - Západ.
• Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže meniť, odmietnuť
všetky predložené návrhy, ďalej rokovať s víťazom súťaže, predÍžiť lehotu na vyhlásenie
výsledkov súťaže alebo súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu.
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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Západ

Uznesenie MZ č. 278 - 23/09 - 2014
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v súlade s § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

č.

schvaľuje

Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice - Západ č; 3/2011, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luníku II, v znení podľa predloženého návrhu

Overili:
v

Dušan Drotár

<_'ot7

....... dna„ ......................................„....

František Hrubý

V Košiciach, 24.09. 2014
Vyhotovil: Ing. M. Krajúák

Jr,-.,
o
J, r.

~

.. „ ....,

j

/'{..z,

Prednosta MÚ: Ing. R. Dlhý

l

J..·· dňa ...?..:..~. .g.„.„. .?:::..:J./„

