Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 4.6.2009.
VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 29.6.2009.
VZN nadobúda účinnosť dňa 13.7.2009.

Mesto Nová Dubnica na základe ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4 písm. g), zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien vydáva pre mesto Nová Dubnica
toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009
o čistote a verejnom poriadku
na území mesta Nová Dubnica

Článok 1.
Účel vydania
1.1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je utvárať a chrániť zdravé podmienky
a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj zabezpečovať
verejný poriadok v meste Nová Dubnica.
Článok 2.
Pôsobnosť
2.1. Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sú záväzné pre všetky právnické
osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať a fyzické osoby, zdržiavajúce sa na území mesta.
Článok 3.
Súvisiace dokumenty
- štatút mesta
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
- zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
- zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
- zákon. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov
- zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
- zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

- zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
- VZN mesta Nová Dubnica o nakladaní s odpadmi
- VZN mesta Nová Dubnica o niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na
území mesta Nová Dubnica
- VZN mesta Nová Dubnica o zeleni – štatút zelene
- VZN mesta Nová Dubnica o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová
Dubnica
Článok 4.
Vymedzenie základných pojmov
4.1. územie mesta - územím mesta podľa tohto nariadenia sa rozumie územie vyhradené
katastrálnymi územiami Nová Dubnica, Veľký Kolačín a Malý Kolačín.
4.2. verejné priestranstvo - verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia sú všetky
miesta, ktoré slúžia na verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom
používať.
4.3. chodník – chodníkom podľa tohto nariadenia sa rozumie časť miestnej komunikácie
určená výhradne pre chodcov, oddelená od vozovky výškovo, alebo označená iným
spôsobom.
Článok 5.
Správa a všeobecné užívanie verejných priestranstiev
5.1. Správu verejných priestranstiev na území mesta zabezpečuje Mesto Nová Dubnica
prostredníctvom právnych subjektov, ktoré sú poverené správou a údržbou verejných
priestranstiev.
5.2. Udržiavanie čistoty a poriadku na území mesta Nová Dubnica sú spoločným záujmom
obyvateľov mesta aj podnikateľských subjektov mesta, organizácií a zariadení pôsobiacich na
území mesta.
5.3.
Každý na území mesta má konať tak, aby to bolo prospešné všeobecnej čistote,
poriadku a ochrane zelene.
5.4. Každý má právo užívať verejné priestranstvo primeraným a obvyklým spôsobom na
účely, na ktoré je verejné priestranstvo určené. Musí pri tom rešpektovať rovnaké práva
ostatných obyvateľov na užívanie verejného priestranstva.
Článok 6.
Čistota a poriadok verejných priestranstiev
6.1. Na verejných priestranstvách je zakázané:
a) znečisťovať verejné priestranstvá akýmkoľvek spôsobom - odhadzovaním odpadu,
papierov, obalov, ohorkov od cigariet, žuvačiek, zvyškov jedál, pľuvaním, vykonávaním
osobnej potreby a podobne,

b) umiestňovať odpad na iné miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to určené, vyberať
odpad z týchto miest a nádob,
c) vyklepávať koberce alebo prášiť šatstvo, deky a iné predmety, okrem miest k tomu
určených,
d) akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť objekty a zariadenia na nich umiestnené
e) umiestňovať a skladovať stavebný materiál, provizórne objekty, sklady, mobilné bunky,
stánky a podobne bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
f) zmetať odpad z čistenia ulíc do dažďových vpustí, vylievať do nich odpadové vody, oleje,
farby, chemikálie a iné tekutiny,
g) znečisťovať verejné priestranstvá kŕmením vtákov, mačiek a iných domácich alebo voľne
žijúcich, zabehnutých a túlavých zvierat,
h) umožniť psom alebo iným zvieratám voľne pobehovať po verejných priestranstvách okrem
plôch na tento účel vyhradených a spôsobovať ich znečistenie výkalmi,
ch) umiestňovať reklamy, plagáty, inzeráty na iných miestach ako k tomu určených,
i) vyberať piesok z mestských pieskovísk určených pre deti,
j) ničiť, poškodzovať alebo neoprávnene odstraňovať verejné vyhlášky a oznamy mesta alebo
iné verejnoprospešné vyhlášky a oznamy ako napr. cestovné poriadky,
k) poškodzovať a neoprávnene zasahovať do verejného osvetlenia, rozvodov mestského
rozhlasu, vianočnej výzdoby mesta,
l) znečisťovať plochy nevhodnými nápismi, kresbami, grafitmi a podobne,
m) poškodzovať alebo prenášať parkové lavičky, zariadenia detských ihrísk, propagačné
skrinky, plagátové tabule, kontajnery, odpadové koše, stojany na bicykle, dopravné,
orientačné a smerové tabule a značky, prenosné dopravné značky a podobne,
n) prespávanie občanov na lavičkách, v čakárňach a v prístreškoch SAD. Zákaz sa vzťahuje i
na prespávanie vo vchodoch, pivniciach a chodbách budov,
o) akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň. Zásahy do
verejnej zelene sú možné len so súhlasom mesta,
p) konzumovať alkoholické nápoje okrem miest k tomu určených. Konzumáciu alkoholu na
verejných priestranstvách upravuje osobitné VZN,
r) bez ohlásenia alebo povolenia mesta užívať verejné priestranstvá osobitným spôsobom (t.j.
umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného alebo
reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestňovanie skládok
a podobne).
6.2. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické osoby,
alebo fyzické osoby oprávnené podnikať, alebo právnické osoby, ktoré znečistenie alebo
poškodenie spôsobili. Tieto osoby sú povinné bezodkladne spôsobené znečistenie, prípadne
poškodenie odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie a uviesť verejné priestranstvo do
pôvodného stavu. Nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté z dôvodov znečistenia a
poškodenia.
6.3. Dvory, záhrady a ostatné pozemky fyzických a právnických osôb viditeľné z verejných
priestranstiev sú povinní ich vlastníci, prípadne nájomcovia udržiavať tak, aby nedochádzalo
k ich zaburiňovaniu, zriaďovaniu na nich nepovolených skládok odpadov alebo k ich inému
znečisťovaniu.
6.4. Na detských ihriskách je zakázané svojim správaním ohrozovať bezpečnosť detí,
nevhodným správaním ohrozovať ich výchovu, fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje,
inhalovať prchavé a omamné látky, vodiť zvieratá a vstupovať vozidlami. Detské ihriská

materských škôl nachádzajúce sa v uzavretých areáloch školských prípadne iných zariadení
slúžia výlučne pre deti v nich umiestnené.
6.5. Jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboardoch a podobných zariadeniach na
verejných priestranstvách je možné len pri zachovaní maximálnej opatrnosti a ohľaduplnosti.
Všetci sú povinní rešpektovať zákaz jazdy na kolieskových korčuliach, skateboardoch
a podobných zariadeniach na tých miestach, kde je to osobitne vyznačené.
Článok 7.
Podmienky na prevádzku vozidiel
7.1. Na pozemných komunikáciách na území mesta Nová Dubnica je zakázané:
a) jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené tak, že samy alebo svojim nákladom znečisťujú
vozovku,
b) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený (v uzatvorených nádobách,
prekrytý plachtou a podobne). Náklad musí byť prepravovaný tak, aby prípadným
rozpadávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval
okolie zápachom,
c) stáť s vozidlom tak, že sa znemožňuje čistenie verejných priestranstiev, prístupu
k stojiskám odpadových nádob a odvozu odpadu,
d) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmerne hlučné, rozstrekovať kaluže alebo blato, ako aj
zbytočne ponechávať v chode motor stojaceho vozidla a bezdôvodne používať zvukové a
svetelné zariadenia vozidla.
7.2. Na území mesta je zakázané:
a) jazdiť motorovými vozidlami alebo parkovať na verejnej zeleni,
b) umývať a čistiť motorové vozidlá na verejných priestranstvách a na parkovacích plochách
pre obytnými domami, s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a
koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel čistou vodou.
7.3. Pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade poruchu, ktorá môže
viesť k znečisteniu verejného priestranstva, je povinný túto bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak
nemôže urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po miesto, kde je možné poruchu odstrániť
a v jazde pokračovať len po jej odstránení. Vzniknuté znečistenie komunikácie musí na
vlastné náklady odstrániť.
7.4. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, vykonávajúca stavebné,
poľnohospodárske alebo iné podobné práce je povinná zabezpečiť očistenie vozidla pred
vstupom na komunikáciu alebo iné verejné priestranstvo tak, aby nedošlo k znečisteniu
komunikácie vozidlom. Vzniknuté znečistenie musí na vlastné náklady odstrániť.
7.5. Zakazuje sa ponechať vozidlo vyradené z evidencie dopravného inšpektorátu ORPZ
alebo vozidlo vyradené z cestnej premávky (vrak) stáť viac ako 30 dní na verejných
priestranstvách. V prípade, že držiteľ vozidla takéto vozidlo po uplynutí zákonom stanovenej
doby neodstráni, zabezpečí jeho odstránenie správca priestranstva na náklady držiteľa vozidla.

Článok 8.
Obťažovanie občanov
8.1. Obťažovanie občanov hlukom z výbuchov zábavnej pyrotechniky upravuje osobitné
VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území Mesta Nová Dubnica.
8.2. Je zakázané obťažovať občanov mesta nad mieru primeranú pomerom hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, parami, svetlom, tienením
a vibráciami.
8.3. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje
hluku, infrazvuku alebo vibrácií, sú povinné zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich
prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené
vykonávajúcim predpisom. (§27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z.z.)
8.4. Zakazuje sa fajčiť v autobusových prístreškoch a v priestore 4 m okolo autobusových
prístreškov, takisto v priestore 4 m od tabule označujúcej autobusovú zastávku.
Článok 9.
Zvláštne užívanie verejného priestranstva
9.1. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a umiestnenie
predajného zariadenia, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve nevydalo stavebné
alebo kolaudačné rozhodnutie,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky,
e) umiestnenie prenosnej garáže alebo jej skeletu,
f) obsadenie časti verejného priestranstva osobou /osobami/ za účelom vyberania peňažných
alebo iných príspevkov od okoloidúcich osôb, predaja žrebov, lotérií, tomboly a iných
podobných hier.
9.2. Osobitné používanie verejného priestranstva je možné na základe osobného alebo
písomného oznámenia o začatí užívania verejného priestranstva Mestskému úradu v Novej
Dubnici, a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň,
v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. Po ukončení osobitného užívania
verejného priestranstva je povinné oznámiť Mestskému úradu v Novej Dubnici, že osobitné
užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného
stavu.
9.3. Právnické a fyzické osoby vykonávajúce akékoľvek zásahy do konštrukcie komunikácií
alebo verejných priestranstiev musia mať povolenie na rozkopávku verejnej zelene alebo
povolenie na rozkopávku komunikácie a sú povinné dodržať podmienky v ňom stanovené.
Povolenia na rozkopávky vydáva Mestský úrad Nová Dubnica.
9.4. Každý, kto osobitne užíva verejné priestranstvo na základe oznámenia podľa bodu 9.1.
a 9.2. alebo povolenia podľa bodu 9.3. je povinný:

a) používať priestranstvo len povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej odnímané
svojmu účelu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadne
znečistenie denne odstraňovať vrátane priľahlých plôch,
c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, plynu, požiarnym
hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej služby,
d) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov priestranstva najmä v
nočnej dobe,
e) používať len vyhradené priestranstvo, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení
užívania uviesť na svoje náklady priestranstvo do pôvodného stavu.
9.5. Za osobitné užívanie verejného priestranstva platia sadzby podľa VZN o miestnych
daniach a poplatkoch.
Článok 10.
Povinnosti majiteľov alebo správcov objektov.
10.1. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní:
a) dodržiavať čistotu a hygienu v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvoroch,
podchodoch a podobne,
b) dodržiavať estetický vzhľad celého objektu, bezporuchový stav a vzhľad, vrátane okien,
fasády, brán, odkvapových žľabov, striech, komínov, plotov, balkónov, prislúchajúcich
priestranstiev, oplotených areálov, záhrad a podobne,
c) dodržiavať poriadok a čistotu pri zberných nádobách na odpad a na zberných miestach,
okrem dňa vývozu, kedy za to zodpovedá vývozca komunálneho odpadu,
d) zabezpečovať čistotu verejných priestranstiev priľahlých k ich nehnuteľnosti.
10.2. Vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonávať opatrenia k zamedzeniu
vzniku, príčin a rozširovaniu hmyzu alebo hlodavcov.
10.3. Vlastníkom, správcom a užívateľom nehnuteľností sa nariaďuje, aby zabezpečili
vykonanie regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu) prostredníctvom oprávnených osôb
pravidelne každoročne a na požiadanie oprávnených zamestnancov mesta preukázali
vykonanie deratizácie. V prípade potreby zabezpečia aj vykonanie dezinsekcie.
10.4. Obchodné spoločnosti, užívatelia nebytových priestorov, sú zodpovední za riadne
označenie prevádzky, vzhľad a čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov,
priľahlých priestorov ,vrátane zimnej údržby priľahlých priestorov.
10.5. Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrneho zariadenia, prípadne
podniku s vysokou návštevnosťou je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom
okolí týchto zariadení.
10.6. Pod čistením verejného priestranstva, za ktoré zodpovedá vlastník, správca,
spoločenstvo alebo užívateľ nehnuteľnosti sa rozumie zametanie, odstraňovanie blata, iných
odpadkov, buriny, odstraňovanie rastlinných náletov. Pri čistení nesmie dochádzať k
znečisťovaniu mreží kanalizačných vpustí.

10.7. Majitelia radových garáží sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáží a poriadok, vrátane
zimnej údržby priestoru pred vstupom do garáže.
Článok 11.
Zodpovednosť za udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
11.1. Za čistotu a poriadok verejných priestranstiev okrem tých, za ktoré zodpovedajú
vlastníci, správcovia, spoločenstvá alebo užívatelia nehnuteľností, zodpovedá organizácia
poverená mestom, na základe zmluvy. Zabezpečuje poriadok, čistotu a zimnú údržbu
všetkých miestnych komunikácií, všetkých chodníkov a verejných priestranstiev, ktoré
neprislúchajú k objektom.
11.2. Organizácia poverená zabezpečovaním poriadku a čistoty, vrátane zimnej údržby je
povinná:
a) zabezpečovať technické prostriedky potrebné na údržbu a čistenie verejného priestranstva,
uskutočňovať jeho pravidelné čistenie a dohliadať na poriadok na verejných priestranstvách
b) zabezpečovať schodnosť chodníkov a zjazdnosť ciest a ulíc
c) zabezpečovať pravidelné vyprázdňovanie a údržbu uličných odpadových nádob.
Článok 12.
Ochrana vodných tokov
12.1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov vhadzovať odpad a akékoľvek predmety, alebo ich
ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do vodného toku splavené alebo
sa doňho mohli zosunúť a ohroziť tak čistotu a zdravotnú nezávadnosť vody v toku, prípadne
spôsobiť vyliatie vody z koryta toku.
12.2. Zakazuje sa do vodných tokov vypúšťať odpadové vody alebo osobitné vody bez
povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním.
12.3. Zakazuje sa vo vodných tokoch a na ich brehoch umývať a robiť údržbu a opravy
motorových vozidiel.
12.4. Zakazuje sa meniť smer koryta, poškodzovať brehy, ukladať predmety do vodného toku,
ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť.
12.5. Vlastník alebo užívateľ pobrežného pozemku je povinný umožniť správcovi vodného
toku výkon jeho oprávnenia, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť
prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu lebo inak ohroziť jej kvalitu,
znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných
stavieb.

Článok 13.
Zodpovednosť za porušenie VZN, sankcie

13.1. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako
priestupok, podľa zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení ďalších platných
právnych predpisov.
13.2. Priestupku sa dopustí ten, kto porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o
ochrane životného prostredia zhorší životné prostredie iným spôsobom, než vyplýva
z ustanovení § 21 až 44 zákona č. 372/1990 o priestupkoch. Za priestupok možno uložiť
pokutu do 99 €. (§ 45 zákona č. 372/1990 o priestupkoch).
13.3. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
b) poruší nočný kľud,
c) vzbudí verejné pohoršenie,
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné
zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá
povinnosť upratovania verejného priestranstva,
e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje
alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných
telovýchovných, športových alebo kultúrnych podujatí alebo v miestach určených na
rekreáciu alebo turistiku,
g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie,
h) neoprávnene založí skládku alebo odkladá odpady alebo odpad mimo vyhradeného miesta.
Za priestupok podľa písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 33 €, za priestupok podľa písm. e)
až g) pokutu do 99 € a za priestupok podľa písm. h) pokutu do 165 €.
13.4. Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností, ak sú
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných
nariadení, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok
možno uložiť pokutu do 33 €.
13.5. Primátor mesta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokutu do 6 638,50 € (§ 13 ods. 8 zákona č. 612/2002 Z.z.):
a) ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá
veci mimo vyhradených miest,
b) inak poruší toto nariadenie.
Pokutu možno uložiť najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia. Na konanie
o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
13.6. Výnosy z pokút uložených podľa tohto VZN sú príjmom rozpočtu mesta.
Článok 14.
Kontrola dodržiavania VZN
14.1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a poverení pracovníci
mestského úradu.

Článok 15.
Záverečné ustanovenia
15.1. Nariadením o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová Dubnica nie sú
dotknuté práva a povinnosti, vyplývajúce z iných právnych predpisov.
15.2. Toto nariadenie mesta Nová Dubnica bolo schválené uznesením MsZ zo dňa 25.6.2009
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
15.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť Nariadenie Mestského
zastupiteľstva v Novej Dubnici č.1/2004 o čistote mesta a ochrane životného prostredia, VZN
č. 7/2006 o doplnení a zmene VZN č. 1/2004 o čistote mesta a ochrane životného prostredia,
VZN č. 1/2005 o doplnení a zmene VZN č. 1/2004 o čistote mesta a ochrane životného
prostredia.

...............................................................
Ing. Ján Šušaník – primátor mesta

