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DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 

V súvislosti s vybudovaním viacúčelových športových ihrísk na Svätojánskej ulici, na 
Hviezdoslavovej ul. a pri Futbalovom štadióne v Komárne, Všeobecne záväzným nariadením 
Mesta Komárno číslo 5/2009 bol vydaný prevádzkový poriadok na prevádzku uvedených 
viacúčelových športových ihrísk. 

Viacúčelové ihrisko pri Futbalovom štadióne bolo preložené na ul. Gen Klapku 
v Komárne aby sa zabránilo ďalšej činnosti zameranej na poškodenie resp. rozkrádanie tohto 
ihriska na pôvodnom mieste. Nakoľko viacúčelové športové ihriská na ul. Svätojánskej a ul. 
Hviezdoslavovej sú z horeuvedených dôvodov v  zlom stave, preto tento návrh obsahuje aj tú 
možnosť, aby prevádzkovateľ mohol vykonávaním dozoru nad využívaním viacúčelových ihrísk 
v súlade s ich účelom poveriť ďalšie právnické osoby a fyzické osoby (ďalej len „poverená 
osoba“). Ďalej ustanovuje oprávnenia a povinnosti tejto oprávnenej osoby a zároveň 
konkretizuje jej činnosť.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN v súlade s ust. § 6 ods.2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta najmenej 15 dní pred 
rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia a na internetovej adrese mesta. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 
písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou 
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok v zmysle § 6 ods.7 zákona č. 369/1990 Zb. sa musí 
predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského 
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 

 
 
 
V Komárne dňa 24.01.2013 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
 
 

Mestské zastupite ľstvo v Komárne 
 
 
Schva ľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo xx/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový 
poriadok viacúčelových športových ihrísk  v Komárne 
 
  
 
 
 



 
 
 
 

Návrh  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo xx/2013 

 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacú čelových športových ihrísk  v Komárne 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Komárne v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 
ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  
 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydáva Prevádzkový poriadok 

viacúčelových športových ihrísk v Komárne (ďalej len „prevádzkový poriadok“), ktorý 
upravuje práva a povinnosti Mesta Komárno (ďalej len „mesto“) ako vlastníka a 
prevádzkovateľa viacúčelových športových ihrísk, práva a povinnosti užívateľov, spôsob 
používania zariadení a prevádzkovú dobu viacúčelových športových ihrísk. 

(2) Viacúčelové športové ihriská v Komárne sú vo vlastníctve mesta, nachádzajú sa na 
Svätojánskej ulici p.č. 2381 na Hviezdoslavovej ul. p.č. 5218/1 a na Ulici generála Klapku 
p.č. 7051/1 v k.ú. Komárno, (ďalej len „viacúčelové športové ihrisko“).  

(3) Viacúčelové športové ihriská v Komárne slúžia  pre verejnosť. 

 
§ 2 

Prevádzkovanie viacú čelových športových ihrísk 
 
(1) Mesto vykonáva prevádzku, kontrolu a dozor nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového 

poriadku prostredníctvom Komunálneho odboru Mestského úradu v Komárne (ďalej len 
„komunálny odbor“) a Mestskej polície Komárno (ďalej len „mestská polícia“). Prevádzkou 
viacúčelových športových ihrísk môže  mesto zveriť inej právnickej alebo fyzickej osobe. 

(2) Prevádzkovateľ zodpovedá za chod viacúčelových športových ihrísk, ich údržbu, čistotu 
a poriadok. 

(3) Vykonávaním dozoru nad využívaním viacúčelových ihrísk v súlade s ich účelom mesto 
môže poveriť ďalšie právnické osoby a fyzické osoby (ďalej len „poverená osoba“). 

 
§ 3 

Prevádzková doba 
 

Viacúčelové športové ihriská sú prístupné počas celého roka okrem zlých 
poveternostných vplyvov ako dážď, sneh, mráz nasledovne: 

- od 1. marca  do 31. októbra  v čase od 800 – 2100 hod.  
- od 1. novembra  do 28. februára  v čase od 900 1800 hod. 

 
 



 
 
 

§ 4 
Oprávnenia a povinnosti poverenej osoby 

 
(1) Poverená osoba vykonáva dozor nad využívaním viacúčelového športového ihriska na 

základe osobitnej zmluvy uzatvorenej mestom v súlade s ustanoveniami tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 

(2) Poverená osoba najmä: 
a) v prípade potreby zabezpečuje otvárania a zatváranie ihriska, 
b) v prípade potreby určí harmonogram využívania ihriska, 
c) v prípade potreby upozorňuje užívateľov ihriska na dodržiavanie prevádzkového 

poriadku ihriska, 
d) oznamuje mestu potrebu opráv zariadení ihriska, 
e) oznamuje skutočnosti vyžadujúce zásah mestskej polície v záujme ochrany alebo 

obnovy verejného poriadku, ochrany zdravia alebo majetku. 
 

(3) Poverená osoba úzko spolupracuje s mestom a Mestskou políciou Komárno. 

 
§ 5 

Povinnosti užívate ľov 
 

(1) Užívatelia viacúčelových športových ihrísk sú povinní športové ihrisko užívať a správať 
sa tak, aby sa  zachovala funkčnosť a zdravé prostredie viacúčelových športových ihrísk, 
aby neohrozovali svoje vlastné zdravie ani zdravia iných užívateľov viacúčelových 
športových ihrísk. 

(2) Každý užívateľ viacúčelových športových ihrísk môže využívať výlučne na vlastnú 
zodpovednosť. Každý užívateľ zodpovedá za svoju spôsobilosť na využívanie 
viacúčelových športových ihrísk a za vyhovujúce osobné vybavenie.  

(3) Vstup na viacúčelové športové ihriská  dieťaťa do 10 rokov je povolený len pod 
dohľadom dospelej osoby. 

(4) Každý užívateľ je povinný dbať o zachovanie zariadenia viacúčelových športových ihrísk. 
Ten, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí zariadenia viacúčelových športových 
ihrísk  je povinný škodu nahradiť. 

(5) Pri používaní viacúčelových športových ihrísk je zakázané fajčiť, požívať alkoholické 
alebo iné návykové látky. Je zakázané na viacúčelové športové ihriská  vchádzať 
motorovými vozidlami  a inými dopravnými prostriedkami a vodiť na ich plochu domáce 
zvieratá. 

(6) Užívatelia sú povinní udržiavať čistotu a poriadok na viacúčelových športových ihrísk ako 
aj okolo viacúčelových športových ihrísk. Je zakázané odhadzovať odpad mimo nádob 
na to určených. 

(7) Užívatelia sú povinní poškodenie viacúčelových športových ihrísk a jej zariadení 
bezodkladne hlásiť mestskej polícii. 



 
 

§ 6 
Spolo čné ustanovenia 

 
(1) Mesto si vyhradzuje právo využívať viacúčelových športových ihrísk podľa potreby počas 

konania rôznych podujatí mesta. 

(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.1 

 
§ 7 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Prevádzkovateľ zabezpečí trvalé umiestnenie prevádzkového poriadku vo forme podľa 

prílohy VZN na viditeľnom mieste pri vstupe na viacúčelové športové ihriská. 

(2) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa  xx.xx.2013. 

(3) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2009 ktorým sa vydáva 
Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne. 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom xx.xx.2013. 

 
 

MUDr. Anton Marek 
primátor mesta 

 
 

 
Návrh VZN bol vyvesený: 
Návrh VZN bol zvesený:

                                                           
1 § 47 a § 48 zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  
§ 13 ods. 9 písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  



 
Príloha k VZN číslo  xx/2013 

 
Vzorový Prevádzkový poriadok viacú čelových športových ihrísk v Komárne 

 
      I. 

 
1. Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne (ďalej len „prevádzkový poriadok“) 

upravuje práva a povinnosti Mesta Komárno (ďalej len „mesto“), ako vlastníka viacúčelových 
športových ihrísk, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov viacúčelových športových ihrísk, 
podmienky používania zariadení a prevádzkovú dobu viacúčelových športových ihrísk. 

2. Dozor nad využívaním viacúčelových ihrísk v súlade s ich účelom vykonávajú aj ďalšie právnické 
osoby a fyzické osoby. 

 
II. 

1. Viacúčelové športové ihriská slúžia  pre verejnosť. 
2.   Viacúčelové športové ihriská sú prístupné počas celého roka okrem zlých poveternostných   
      vplyvov ako dážď, sneh, mráz nasledovne: 

- od 1. marca  do 31. októbra  v čase od 800 – 2100 hod.  
- od 1. novembra  do 28. februára  v čase od 900 – 1800 hod. 

 
     III. 

1. Osoba poverená vykonávaním dozoru: 
- v prípade potreby zabezpečuje otvárania a zatváranie ihriska, 
- v prípade potreby určí harmonogram využívania ihriska, 
- v prípade potreby upozorňuje užívateľov ihriska na dodržiavanie prevádzkového poriadku ihriska, 
- oznamuje mestu potrebu opráv zariadení ihriska, 
- oznamuje skutočnosti vyžadujúce zásah mestskej polície v záujme ochrany alebo obnovy 

verejného poriadku, ochrany zdravia alebo majetku. 
 

2. Osobu poverenú vykonávaním dozoru možno kontaktovať na telefónnom čísle ... . 
 

IV. 
1. Užívatelia viacúčelových športových ihrísk sú povinní športové ihrisko užívať a správať sa tak, aby sa  

zachovala funkčnosť a zdravé prostredie viacúčelových športových ihrísk, aby neohrozovali svoje 
vlastné zdravie ani zdravia iných užívateľov viacúčelových športových ihrísk.  

2. Každý užívateľ viacúčelových športových ihrísk môže využívať výlučne na vlastnú zodpovednosť. 
Každý užívateľ zodpovedá za svoju spôsobilosť na využívanie viacúčelových športových ihrísk a za 
vyhovujúce osobné vybavenie.  

3. Vstup na viacúčelových športových ihrísk dieťaťa do 10 rokov je povolený len pod dohľadom dospelej 
osoby. 

4. Každý užívateľ je povinný dbať o zachovanie zariadenia viacúčelových športových ihrísk. Ten, kto 
úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí zariadenia viacúčelových športových ihrísk, je povinný škodu 
nahradiť. 

5. Pri používaní viacúčelových športových ihrísk je zakázané fajčiť, požívať alkoholické alebo iné 
návykové látky. Je zakázané na viacúčelové športové ihriská  vchádzať  motorovými vozidlami  
a inými dopravnými prostriedkami a vodiť na ich plochu domáce zvieratá. 

6. Užívatelia sú povinní udržiavať čistotu a poriadok na viacúčelových športových ihriskách  ako aj okolo 
viacúčelových športových ihrísk. Je zakázané odhadzovať odpad mimo nádob na to určených. 

7. Užívatelia sú povinní poškodenie viacúčelových športových ihrísk alebo jej zariadení bezodkladne 
hlásiť mestskej polícii  na telefónne číslo 159. 

 
V. 

1. Porušenie prevádzkového poriadku je postihnuteľné podľa osobitných predpisov. 
2. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Mesta Komárno číslo 

xx/2013 s účinnosťou od xx.xx.2013. 
 

 
MUDr. Anton Marek 

                 primátor mesta 



 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2009 

 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacú čelových športových ihrísk  v Komárne 
 

(Informatívny materiál – vyzna čením zmien pod ľa návrhu) 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Komárne v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods.1 
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení:  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydáva Prevádzkový poriadok 

viacúčelových športových ihrísk v Komárne (ďalej len „prevádzkový poriadok“), ktorý 
upravuje práva a povinnosti Mesta Komárno (ďalej len „mesto“) ako vlastníka a 
prevádzkovateľa viacúčelových športových ihrísk, práva a povinnosti užívateľov, spôsob 
používania zariadení a prevádzkovú dobu viacúčelových športových ihrísk. 

(2) Viacúčelové športové ihriská v Komárne sú vo vlastníctve mesta, nachádzajú sa na 
Svätojánskej ulici p.č. 2381 na Hviezdoslavovej ul. p.č. 5218/1 a na p.č. 988/1 Futbalový 
štadión Ulici generála Klapku p.č. 7051/1 v k.ú. Komárno, (ďalej len „viacúčelové športové 
ihrisko“).  

(3) Viacúčelové športové ihriská v Komárne slúžia  pre verejnosť. 

 
§ 2 

Prevádzkovanie viacú čelových športových ihrísk 
 
(1) Mesto vykonáva prevádzku, kontrolu a dozor nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového 

poriadku prostredníctvom Komunálneho odboru Mestského úradu v Komárne (ďalej len 
„komunálny odbor“) a Mestskej polície Komárno (ďalej len „mestská polícia“). Prevádzkou 
viacúčelových športových ihrísk môže  mesto poveriť inú právnickú osobu alebo fyzickú 
osobu zveriť inej právnickej alebo fyzickej osobe. 

(2) Prevádzkovateľ zodpovedá za chod viacúčelových športových ihrísk, ich údržbu, čistotu  

(3) Vykonávaním dozoru Dozor nad využívaním viacúčelových ihrísk v súlade s ich účelom na 
základe zmluvy o spolupráci vykonávajú aj mesto môže poveriť ďalšie právnické osoby a 
fyzické osoby (ďalej len „poverená osoba“). 

 
§ 3 

Prevádzková doba 
 

Viacúčelové športové ihriská sú prístupné počas celého roka okrem zlých 
poveternostných vplyvov ako dážď, sneh, mráz nasledovne: 

- od 1. apríla  do 30. septembra  1. marca  do 31. októbra  v čase od 800 – 2100 hod.  
- od 1. októbra  do 31. marca   1. novembra  do 28. februára  v čase od 900 – 16 1800 hod. 

 
 
 



 
 

§ 4 
Oprávnenia a povinnosti poverenej osoby 

 
(1) Poverená osoba vykonáva dozor nad využívaním viacúčelového športového ihriska na 

základe osobitnej zmluvy uzatvorenej mestom v súlade s ustanoveniami tohto všeobecne 
záväzného nariadenia. 

(2) Poverená osoba najmä: 
a) v prípade potreby zabezpečuje otvárania a zatváranie ihriska, 
a) v prípade potreby určí harmonogram využívania ihriska, 
b) v prípade potreby upozorňuje užívateľov ihriska na dodržiavanie prevádzkového poriadku 

ihriska, 
c) oznamuje mestu potrebu opráv zariadení ihriska, 
d) oznamuje skutočnosti vyžadujúce zásah mestskej polície v záujme ochrany alebo 

obnovy verejného poriadku, ochrany zdravia alebo majetku. 
 

(3) Poverená osoba úzko spolupracuje s mestom a Mestskou políciou Komárno. 

 
§ 4 5 

Povinnosti užívate ľov 
 

(1) Užívatelia viacúčelových športových ihrísk sú povinní športové ihrisko užívať a správať sa 
tak, aby sa  zachovala funkčnosť a zdravé prostredie viacúčelových športových ihrísk, aby 
neohrozovali svoje vlastné zdravie ani zdravia iných užívateľov viacúčelových športových 
ihrísk. 

(2) Každý užívateľ viacúčelových športových ihrísk môže využívať výlučne na vlastnú 
zodpovednosť. Každý užívateľ zodpovedá za svoju spôsobilosť na využívanie viacúčelových 
športových ihrísk a za vyhovujúce osobné vybavenie.  

(3) Vstup na viacúčelové športové ihriská  dieťaťa do 10 rokov je povolený len pod dohľadom 
dospelej osoby. 

(4) Každý užívateľ je povinný dbať o zachovanie zariadenia viacúčelových športových ihrísk. 
Ten, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí zariadenia viacúčelových športových ihrísk  
je povinný škodu nahradiť. 

(5) Pri používaní viacúčelových športových ihrísk je zakázané fajčiť, požívať alkoholické alebo 
iné návykové látky. Je zakázané na viacúčelové športové ihriská  vchádzať motorovými 
vozidlami  a inými dopravnými prostriedkami a vodiť na ich plochu domáce zvieratá. 

(6) Užívatelia sú povinní udržiavať čistotu a poriadok na viacúčelových športových ihrísk ako aj 
okolo viacúčelových športových ihrísk. Je zakázané odhadzovať odpad mimo nádob na to 
určených. 

(7) Užívatelia sú povinní poškodenie viacúčelových športových ihrísk a jej zariadení 
bezodkladne hlásiť mestskej polícii. 

 
 



 
§ 5 6 

Spolo čné ustanovenia 
 

(1) Mesto si vyhradzuje právo využívať viacúčelových športových ihrísk podľa potreby počas 
konania rôznych podujatí mesta. 

(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.2 

 
§ 6 7 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Prevádzkovateľ zabezpečí trvalé umiestnenie prevádzkového poriadku vo forme podľa 

prílohy VZN na viditeľnom mieste pri vstupe na viacúčelové športové ihriská. 

(2) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa  21. mája 2009. 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 8. júna 2009. 

 
 

 
MUDr. Tibor Bastrnák 

primátor mesta 
 
 

 
 
 

                                                           
2 § 47 a § 48 zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  
§ 13 ods. 9 písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  



Príloha k VZN číslo 5/2009 
 

Vzorový  Prevádzkový poriadok viacú čelových športových ihrísk v Komárne 
 
     

  I. 
1. Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne (ďalej len „prevádzkový poriadok“) 

upravuje práva a povinnosti Mesta Komárno (ďalej len „mesto“), ako vlastníka viacúčelových 
športových ihrísk, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov viacúčelových športových ihrísk, 
podmienky používania zariadení a prevádzkovú dobu viacúčelových športových ihrísk. 

2. Dozor nad využívaním viacúčelových ihrísk v súlade s ich účelom na základe zmluvy o spolupráci 
vykonávajú aj ďalšie právnické osoby a fyzické osoby. 

 
II. 

1. Viacúčelové športové ihriská slúžia  pre verejnosť. 
2. Viacúčelové športové ihriská sú prístupné počas celého roka okrem zlých poveternostných   
      vplyvov ako dážď, sneh, mráz nasledovne: 

- od 1. apríla  do 30. septembra  1. marca  do 31. októbra  v čase od 800 – 2100 hod.  
- od 1. októbra  do 31. marca   1. novembra  do 28. februára  v čase od 900 – 16 1800 hod. 

 
     III. 

1. Osoba poverená vykonávaním dozoru: 
- v prípade potreby zabezpečuje otvárania a zatváranie ihriska, 
- v prípade potreby určí harmonogram využívania ihriska, 
- v prípade potreby upozorňuje užívateľov ihriska na dodržiavanie prevádzkového poriadku ihriska, 
- oznamuje mestu potrebu opráv zariadení ihriska, 
- oznamuje skutočnosti vyžadujúce zásah mestskej polície v záujme ochrany alebo obnovy 

verejného poriadku, ochrany zdravia alebo majetku. 
 

2. Osobu poverenú vykonávaním dozoru možno kontaktovať na telefónnom čísle ... . 
 

III. IV. 
1. Užívatelia viacúčelových športových ihrísk sú povinní športové ihrisko užívať a správať sa tak, aby sa  

zachovala funkčnosť a zdravé prostredie viacúčelových športových ihrísk, aby neohrozovali svoje 
vlastné zdravie ani zdravia iných užívateľov viacúčelových športových ihrísk.  

2. Každý užívateľ viacúčelových športových ihrísk môže využívať výlučne na vlastnú zodpovednosť. 
Každý užívateľ zodpovedá za svoju spôsobilosť na využívanie viacúčelových športových ihrísk a za 
vyhovujúce osobné vybavenie.  

3. Vstup na viacúčelových športových ihrísk dieťaťa do 10 rokov je povolený len pod dohľadom dospelej 
osoby. 

4. Každý užívateľ je povinný dbať o zachovanie zariadenia viacúčelových športových ihrísk. Ten, kto 
úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí zariadenia viacúčelových športových ihrísk, je povinný škodu 
nahradiť. 

5. Pri používaní viacúčelových športových ihrísk je zakázané fajčiť, požívať alkoholické alebo iné 
návykové látky. Je zakázané na viacúčelové športové ihriská  vchádzať  motorovými vozidlami  
a inými dopravnými prostriedkami a vodiť na ich plochu domáce zvieratá 

6. Užívatelia sú povinní udržiavať čistotu a poriadok na viacúčelových športových ihriskách  ako aj okolo 
viacúčelových športových ihrísk. Je zakázané odhadzovať odpad mimo nádob na to určených. 

7. Užívatelia sú povinní poškodenie viacúčelových športových ihrísk alebo jej zariadení bezodkladne 
hlásiť mestskej polícii  na telefónne číslo 159. 

 
IV.V. 

1. Porušenie prevádzkového poriadku je postihnuteľné podľa osobitných predpisov. 
2. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Mesta Komárno číslo 

5/2009 s účinnosťou od 8. júna 2009. 
 

 
 

MUDr. Tibor Bastrák  
                 primátor mesta 


