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Výzva 

na predloženie cenovej ponuky 

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia   

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Alena Macková 

Telefón :                        046/5179 713 

E- mail  :                        alena.mackova@prievidza.sk     

Kontaktná osoba pre technickú stránku zákazky: Ing. Martin Hammer, referent oddelenia výstavby 

E-mail :                         martin.hammer@prievidza.sk 

Telefón:              046/ 5179 611, 911 407 891 

 

2.  Predmet zákazky, typ zmluvného vzťahu                                                  

Názov zákazky : „VYBUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH  KONTAJNEROV NA ODPAD – PRO-

JEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – MESTSKÁ ČASŤ NECPALY“ 

• Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 

• Typ zákazky: zákazka na dodanie služby   

• CPV kód:  

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

• Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo  

                           

3. Opis a špecifikácia predmetu zákazky 

Predmetom prieskumu trhu  je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (ďalej 

DRP) v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej DRS) pre akciu: Vybudovanie polopodzem-

ných kontajnerov na  odpad v Prievidzi, pre lokalitu Necpaly, v zmysle odbornej štúdie využitia 

polopodzemných kontajnerov pri zbere komunálneho odpadu v meste Prievidza  vypracovanej Ing. 

Róbertom Kováčikom, autorizovaným stavebným inžinierom, Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín, 

z decembra 2019. Ostatné informácie sú uvedené v bode č. 14 tejto výzvy.  

 

4. Lehota na dodanie  

Začiatok vykonávania prác: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo 

Ukončenie a odovzdanie prác:  do 120 dní od začatia vykonávania projektových prác. 
 

5. Možnosť predloženia ponuky 

Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.  
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6. Požiadavka na cenovú ponuku  

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:   

• Návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. 

osobou, oprávnenou konať v mene uchádzača  – Príloha č. 1 – Cenová ponuka (Návrh na plnenie 

kritérií)  

• Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza, alebo ním zriadeným organizáciám alebo 

založeným spoločnostiam žiadne nedoplatky – pohľadávky po lehote splatnosti (napr. na daniach a 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo 

nehnuteľnosť a pod.) podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou, oprávnenou konať 

v mene uchádzača  – Príloha č. 2 tejto výzvy 

• zoznam min. troch referenčných projektov podobného rozsahu a charakteru zrealizovaných za 

posledné tri roky s uvedením stručného popisu, výšky investície, názvu investora a jeho telefonického 

či emailového kontaktu (uchádzač predkladá na vlastnom formáte) 

• kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta v zmysle zákona č. 138/1992 

Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym otlačkom pečiatky a podpisom odborne spô-

sobilej osoby (v prípade, ak sa informácia o odbornej spôsobilosti nachádza  vo verejne dostupnom 

registri, je možné uviesť odkaz na túto informáciu) 

• vyplnenú Zmluvu o dielo a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou oprávnenou 

konať v mene uchádzača – Príloha č. 3 tejto výzvy.  

 

Verejný obstarávateľ si prostredníctvom verejne dostupných zdrojov overí, či uchádzač, ktorý zaslal cenovú 

ponuku, spĺňa kritérium podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Zároveň musí spĺňať kritérium podľa § 32 ods. 1 

písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Tieto doklady preto 

uchádzač nemusí vo svojej ponuke predkladať, no búd súčasťou spisu z verejného obstarávania.  

 

7. Podmienky financovania predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

                

8. Lehota a forma predloženia ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 12.04.2021 do 9:00 hod. Ponuky je potrebné poslať výlučne 

elektronicky na emailovú adresu: alena.mackova@prievidza.sk. V prípade, ak budú verejnému obstarávateľovi 

doručené cenové ponuky po tejto lehote, nemusí na ne prihliadať a nemusia byť predmetom vyhodnotenia. 

Odporúčaným formátom zaslanej cenovej ponuky je formát .pdf.  

 

9. Osobná obhliadka 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie sa uchádzačom odporúča vykonať osobnú obhliadku pre uskutoč-

nenie predmetu zákazky tak, aby si sami overili všetky skutočnosti vyplývajúce z charakteru opisu predmetu 

zákazky. Osobnú obhliadku je možné vykonať individuálne, bez povinnosti ohlásiť obhliadku verejnému ob-

starávateľovi. Všetky náklady spojené s osobnou obhliadkou idú na náklady záujemcu/uchádzača bez ohľadu 

na výsledok verejného obstarávania.  
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10.  Otváranie ponúk 

Otváranie a vyhodnotenie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné, vykonané v sídle verej-

ného obstarávateľa.  

 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH na celý predmet zákazky 

zaokruhlená na dve desatinné miesta. Navrhnutá cena musí zahŕňať všetky priame a nepriame činnosti 

a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k prípadnej realizácií,  ako aj zostaveniu a zaslaniu cenovej ponuky.  

Cenová ponuka musí byť uvedená v zložení cena bez DPH, výška DPH v EUR a cena s DPH. Uchádzač, ktorý 

nie je platcom DPH, na to upozorní vo svojej cenovej ponuke.  

         

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa       

Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná hodnota zákaz-

ky, kritériom pre jej výpočet budú ceny bez DPH. V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky bude vo fi-

nančnom limite zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a 

určí na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača.  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, 

ak predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú  v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa, prípadne ak sa objavia skutočnosti, ktoré verejný obstarávateľ pri 

zverejnení tejto výzvy nemohol predvídať a nemohol ich ani ovplyvniť, prípadne im zabrániť.  

 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve môžu uchádzači 

požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne doplnenie informácií, ktoré sa vzťahujú k predmetu 

zákazky. Svoje otázky môžu smerovať na kontaktný email alena.mackova@prievidza.sk a to v lehote na pred-

kladanie ponúk. Komunikácia medzi verejný obstarávateľom bude prebiehať výlučne elektronicky.  

 

13. Prílohy     

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača (Návrh na plnenie kritérií) 

- Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie voči mestu Prievidza 

- Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo  

- Príloha č. 4a + 4b – Technická štúdia a vizualizácia v priestore 

 

14. Podrobné informácie k predmetu obstarávania 

Predmetom prieskumu trhu  je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (ďa-

lej ako „DRP“) v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej ako „DRS“) pre akciu „Vybudovanie 

polopodzemných kontajnerov na  odpad v Prievidzi, pre lokalitu Necpaly,“ v zmysle odbornej 

štúdie využitia polopodzemných kontajnerov pri zbere komunálneho odpadu v meste Prievidza  vy-

pracovanej Ing. Róbertom Kováčikom, autorizovaným stavebným inžinierom, Hanzlíkovská 24, 911 

05 Trenčín, z decembra 2019.  

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude v súlade so základnými náležitosťami, 

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších 

predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

v rozsahu primeranom k predmetu zákazky.  V rozsahu primeranom k predmetu zákazky zhotoviteľ 

dodrží všetky platné zákony, STN, STN-EN,  príslušné technické predpisy a ustanovenia sadzobníka 
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UNIKA. a odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác na diele podľa projektovej 

dokumentácie.  

Zhotoviteľ musí byť odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania,  v zmysle 

Obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona     o autorizovaných architektoch a autorizo-

vaných stavebných inžinieroch, Autorského zákona, stavebného zákona a iných všeobecne záväz-

ných právnych predpisov - projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky 

MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako 

aj ostatných všeobecnezáväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v po-

drobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä: 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

C. Celková situácia stavby 

D. Koordinačný výkres stavby 

E. Dokumentácia stavebných objektov   

F. POV, POD  

G. Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, 

súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek staveb-

ných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpo-

čet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela 

a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa. 

 

Prerokovanie DSP v podrobnosti DRS s dotknutými orgánmi a organizáciami (správcov    

a vlastníkov podzemných IS) pre stavebné konanie zabezpečí zhotoviteľ projektovej dokumentácie. 

Hlavnou úlohou projektanta bude vypracovať dokumentáciu stavby v rozsahu a náležitosťami urče-

nými všeobecne záväznými predpismi, vyhodnocuje všetky prieskumy, materiály, informácie. Je 

povinnosťou spracovateľa PD zistiť rozsah, stav, polohopisné a výškopisné umiestnenie všetkých 

podzemných inžinierskych sietí.  

Pri spracovaní projektu stavby a jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady pre-

vencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia     

spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení    

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpisy a technické požiadavky na požiarnu     

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní  stavby podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z.,     

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní     

stavieb v znení Vyhl. MVSR č. 307/2007 Z.z. 

DSP v podrobnosti DRS projektant spracuje v súlade so zákonom č. 79/2015  Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení, vy-

hlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovu-

je Katalóg odpadov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa usta-
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novujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 

neurčených na ľudskú spotrebu v platnom znení a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na 

území mesta Prievidza v znení s doplnkami. 

Projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien    

rozpracovanú PD najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 10 dní     

pred plánovaným odovzdaním. Projektant udelí objednávateľovi súhlas na použitie projektovej do-

kumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce zahá-

jeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstarávania a následne aj 

ako podklad pre samotné  stavebné práce. Projektant poskytne objednávateľovi licenciu k projektovej 

dokumentácii bezodplatne. 

Zhotoviteľ zapracuje opodstatnené požiadavky dotknutých orgánov a organizácií (správcov 

a vlastníkov podzemných IS) alebo orgánov štátnej správy, ktoré vyplynuli z prerokovania projekto-

vej dokumentácie, ak tieto budú mať podstatný vplyv pre schválenie projektovej dokumentácie 

v zmysle požiadaviek a v zmysle legislatívy. Zmeny vykoná zhotoviteľ bezodplatne. V prípadoch 

kolízií s inžinierskymi sieťami, musí zhotoviteľ upraviť umiestnenie stojiska a rozsah stavebných 

prác tak, aby neboli nutné ich prípadné preložky. V prípade nutných preložiek IS alebo prípadnú 

zmenu miesta stojiska musí zhotoviteľ  prekonzultovať konečné riešenie s objednávateľom. 

DPS v stupni DRS bude riešiť: 

 

- výkaz výmer stavebných objektov bude spracovaný cez položky v spojitosti s výkresovou časťou, 

- stavebnú úpravu navrhnúť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery pozemkov, 

- stojiská navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre vlastníka dotknutých    

pozemkov a pre správcu MK a chodníkov, 

- kategorizácia odpadov bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD, 

- zapracovanie opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií (správcov a vlastníkov    

podzemných IS), ktoré vyplynuli z prerokovania projektovej dokumentácie, 

- v prípadoch kolízií s inžinierskymi sieťami, upraviť umiestnenie stojiska a rozsah stavebných prác, 

tak, aby neboli nutné ich prípadné preložky. V prípade nutných preložiek IS alebo prípadnú zmenu 

miesta stojiska prekonzultovať konečné riešenie s objednávateľom, 

- návrh skladby a počtu kontajnerových státí pre jednotlivé komodity stojiska bude vychádzať zo    

spracovanej štúdie (prednostne vychádzať z alternatívy č. 2 spracovanej štúdie) s dôrazom na počet 

obyvateľov spádového územia, intervalu vývozu a zohľadní   vhodnú donáškovú  vzdialenosť,  

- pri návrhu zachová dostatočný odstup od okien a balkónov tak, aby bola dodržaná minimálna hy-

gienická a požiarna vzdialenosť a aby obyvateľov nerušil hluk pri vývoze odpadu, prispôsobiť   

umiestnenie stojiska požiadavkám vývoznej techniky, neporušiť rastúcu zeleň ako aj nenarušiť sys-

tém   statickej dopravy alebo miesta oddychu či detských ihrísk, 

- podrobne rozpracovať navrhované lokality zo spracovanej štúdie pre výstavbu polopodzemných    

kontajnerov s dôrazom na existenciu stávajúcich inžinierskych sietí,  pripravované projekty (napr.     

centrálna mestská parkovacia zóna – prerokovať návrh PD s príslušným PZ ODI Prievidza, referátom 

dopravy a    správcom miestnych komunikácií), zmeny v územnom pláne, zohľadniť parametre šírok   
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miestnych komunikácií,  prístupnosť, manipulačný priestor a bezpečnosť pri vyprázdňovaní polopo-

dzemných   kontajnerov aj s ohľadom na technické parametre zberového vozidla, 

- vypracovať TDZ pri jednotlivých stojiskách, 

- pri návrhu miesta stojiska prednostne využiť jestvujúce stojiská nadzemných kontajnerov, obmedziť 

na čo najmenšiu mieru záber jestvujúcich parkovacích miest, 

- počet kontajnerov na zmesový komunálny odpad na jednotlivých novo navrhnutých stojiskách      

určiť  podľa počtu obyvateľov (štúdia). Na stojiskách, kde počet prislúchajúcich obyvateľov je 204   

a menej, navrhnúť jeden polopodzemný kontajner o objeme 5000 l a na stojiskách, kde počet   prislú-

chajúcich obyvateľov je 205 a viac, navrhnúť 2 ks polopodzemných kontajnerov, počítať 

s frekvenciou vývozu podľa spracovanej štúdie. Pre triedené zložky komunálnych odpadov navrhnúť  

jeden polopodzemný kontajner s objemom 5000 l na papier, rovnako aj na plasty. Pre komodity  sklo 

a kovy+vkm navrhnúť jeden delený polopodzemný kontajner s objemom 2400 l pre každú komoditu, 

pri návrhu  riešiť možnosť doplnenia kontajneru, určeného na biologický rozložiteľný kuchynský 

odpad. 

 - riešiť detailný popis navrhovaných stojísk polopodzemných kontajnerov (1x betónová šachta pre 

polopodzemný kontajner objemu 5m3,   2x plastová šachta pre polopodzemný kontajner objemu 5m3, 

1x delená šachta) ktoré zabezpečia efektivitu navrhovaného riešenia, inteligentný systém monitoro-

vania objemu odpadov riešiť ako alternatívu, 

- pri návrhu riešiť nadzemnú časť kontajnerov so štvorcovým pôdorysom, riešiť spájanie   jednotli-

vých šácht do ucelených zostáv podľa dispozičného miesta osadenia, 

- konštrukciu polopodzemných kontajnerov navrhnúť– obloženie riešiť z plastu, ako alternatívu    

recyklovaný plast, manipulovanú časť kontajnerov navrhnúť z vreca, pri rozbitnom skle navrhnúť   

špeciálny vak,  telo šachty – betónová jímka a HDPE v hr. 10 mm, hlavné veko a plniaci otvor   

s vekom -  HDPE materiál, vo farebnosti podľa typu zberaného odpadu, 

- v stavebnej časti riešiť realizáciu výkopov, osadenie kontajnerov do výkopov, navrhnúť skladbu    

zhutneného štrkového lôžka podľa požiadaviek výrobcu kontajnerov (betónová jímka, plastová   

šachta),  

- navrhnúť skladbu obsypania kontajnerov drenážnou vrstvou štrku, zhutnenie vrstvy,  

- navrhnúť dokončovacie terénne úpravy (nášľapná vrstva zo zámkovej betónovej dlažby, výmena     

obrubníkov).  

 

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v ôsmich vyhotoveniach v tlačenej forme a jeden krát 

v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt, *.pdf. 

 

Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami    

a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby      dot-

knutými subjektmi, sledovať postup výstavby z technického a technologického    hľa-

diska, kontrolovať dodržiavanie  podmienok stanovených v projektovej dokumentácii, vo    všeobec-

ne záväzných právnych predpisoch  a technických normách, 
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- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby, 

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej    

dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich   

s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných    

zmien stavby pred jej  dokončením,  

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad  

rozsah  stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby v súlade   s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväzný-

mi právnymi predpismi, 

- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej   pro-

jektovej  dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp.   kon-

štrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale   

zakrytých prác pred ich zakrytím, 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných   

a technologických   postupov, 

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami   vyplýva-

júcimi  z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský do-

hľad   je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti rieše-

nia, 

- na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 

v mimoriadnych   prípadoch do 24 hodín, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona    

č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu,  

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám, 

- poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom, 

- schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod., 

- každý výkon autorského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku. 

Čas výkonu autorského dohľadu : odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukon-

čenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 

 

 

V Prievidzi, 29.03.2021 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

            primátorka mesta 


