
 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.   486 -  506 
 

z  26. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 
 

z  18. mája 2010 

________________________________________________________________________________ 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 18.5.2010 
na svojom 26.  zasadnutí  tieto body programu : 
 
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2. Návrh 1. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010. 
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
4. Zásady  kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-

Dúbravka. 
       Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
5. Urbanistická štúdia zóny Veľká lúka – informácia o spracovaní územnoplánovacieho 

podkladu. 
6. Kolumbárium Bratislava-Dúbravka - správa o prerokovaní ďalšieho postupu pri realizácii   

kolumbária v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
7. Návrh poslanca Bednára: Predloženie projektu - Univerzálna športová hala. 
8. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2009/2010. 
9. Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú postup a podmienky 

nájmu bytov v bytových domoch, na výstavbu ktorých bola poskytnutá dotácia 
z prostriedkov štátu. 

10. Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka o postupe krátkodobého nájmu 
nehnuteľného majetku a majetku v školských zariadeniach a nebytových priestorov 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa. 

11. Návrh na odovzdanie budovy MŠ na Bazovského 6 do správy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy 

12. Návrh  na schválenie predaja nehnuteľného majetku pozemku parcela č. 17/2 a časti 
pozemku parcela č. 18/1 obchodnou verejnou súťažou k.ú. Dúbravka, lokalita 
k Horárskej studni. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 

13. Návrh na predaj pozemku parcela č. 3175/82 a parcela č. 3175/83 k.ú. Dúbravka 
žiadateľovi Róbertovi Samekovi, lokalita Dražická. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 

14. Žiadosť Anna Preťovej o odpustenie zostatku úroku z omeškania. 



15. Návrh na prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch. 

16. Návrh na opravu uznesenia MZ č. 231/2008 zo 17.6.2008. 
17. Návrh  ročnej správy o stave bytového fondu za rok 2009. 
18. Informácia  k znovuotvoreniu 4. triedy v Materskej škole na Ožvoldíkovej 15. 
19. Informácia – plnenie plánu rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení 

(TEZ) mestskej časti Bratislava-Dúbravka a plánu opráv a údržby za rok 2009. 
20. Informácia o priebehu výstavby a financovania bytového domu Pri kríži. 
21. Informácia k možnostiam verejného obstarávania formou elektronickej aukcie. 
22. Návrh odmeny starostovi mestskej časti za 1. štvrťrok 2010. 
23. Návrh odmeny miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2010. 
       Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
24. Informácia o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých dní. 
25. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
26. Rôzne. 

 
Hlasovanie o programe :      prítomní : 23       za : 23               proti : 0           zdržali sa : 0  
 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      

 

navrhovateľov uznesení  poslancov :  Eva Jandošová 

                                                              Ing. Boris Hradecký   
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 23               proti : 0           zdržali sa :  0 

                                                               

overovateľov zápisnice :   Ing. Petr Fajkus 

                                           Anna Kremerová                                       
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 23               proti : 0           zdržali sa : 0  

a prijalo tieto uznesenia : 
 

k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

Uznesenie  MZ  č. 486/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
 

- uznesenie 403/2009/B2, 
- uznesenie 461/2010, 
- uznesenie 478/2010, 
- uznesenie 485/2010/1. 

 
2. informáciu o priebežne plnenom uznesení č. 456/2010. 
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B. s c h v a ľ u j e 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 
_____________________________________________________________________ 
nositeľ plnenia                         číslo uznesenia            pôvodný             nový 
uznesenia                                                                     termín                 termín 
_____________________________________________________________________ 
1. PhDr. F. Guth                        453/2010/B4             30.4.2010           30.10.2010           
    prednosta 
_____________________________________________________________________ 
2. PhDr. F. Guth                        479/2010/B2             30.4.2010           29.6.2010           
    prednosta 
_____________________________________________________________________ 

 

C. z r u š u j e 

uznesenie č. 485/2010/2 z 30.3.2010. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 25               proti : 0           zdržali sa :  0 
 
 
 
 
 
k bodu č. 2 : Návrh 1. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010. 
 

Uznesenie MZ č. 487/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
A. schvaľuje 
prvú  úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010 a to: 
1. Príjmová časť:   a)  Nájomné Tatrabanka   v čiastke                                           34 043 eur 
                               b)  Transfér na výchovu a vzdelávanie v čiastke                         3 577 eur 
                               c)   Dotácia z MF SR na výkon samosprávnych  funkcií            3 305 eur 
                               d)  Dotácia z MV SR na hlásenie pobytu obyvateľov               11 393 eur 
                               e)  Dotácia z MV SR na zabezpečenie volieb do NR SR           27 900 eur 
                                f)  Kapitálový transfér z Úradu vlády na ihrisko                      39 833 eur 
                                g) Z rezerv. fondu na el.prípojku amfiteátru                               5 500 eur 
                                h) Z rezerv. fondu na PD rekonštruk. sekun. rozvodov              5 000 eur 
                                i)  Z rezerv. fondu na rekonštr. sekund. rozvodov                    40 000 eur 
                                j)  Z rezerv. fondu MŠ na nákup nerezových drezov                10 100 eur 
                                k) Z rezerv. fondu ZŠ na nákup sporákov                                   7 500 eur 
                                l)  Z rezerv.fondu ZŠ na opravu tepelných rozvodov                21 160 eur 
                              m)  Z fondu rozvoja bývania na viacúčelové ihrisko                  53 242 eur 
                                n) Z MŠ normatívny príspevok pre ZŠ                                    - 10 303 eur 
                                o) Z MŠ na vzdelávacie poukazy pre ZŠ                                  43 092 eur 
 
2. Výdavková časť: a)  Náhrada mzdy                                                                        16 258 eur  
                                b)  Výkon samosprávnych funkcií                                                 3 305 eur 
                                c)  Hlásenie pobytu obyvateľov                                                   11 393 eur 
                                d) Zabezpečenie volieb do NRS                                                  27 900 eur 
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                                e) Materské školy /výchova a vzdelávanie/                                   3 577 eur 
                                f) Urnový háj                                                                             - 66 000 eur 
                                g) Kolumbárium                                                                           66 000 eur 
                                h)Výmena okien a podláh na Sekurisovej                                     3 040 eur 
                                i) Výstavba viacúčelového ihriska  /cudzie zdroje/                     39 833 eur 
                                j)  El. prípojka amfiteátru                                                              5 500 eur 
                                k) PD rekonštrukcie sekundárnych rozvodov                               5 000 eur 
                                l)  Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla                          40 000 eur 
                               m) Nákup nerezových drezov do kuchýň MŠ                               10 100 eur 
                               n)  Nákup sporákov                                                                         7 500 eur 
                               o)  Oprava tepelných rozvodov – ZŠ Sokolíkova                         21 160 eur 
                               p)  Výstavba viacúčelového ihriska /FRB/                                   53 242 eur 
                               r)   Normatívny príspevok pre ZŠ                                             -  10 303 eur 
                               s)   Na vzdelávacie poukazy ZŠ                                                    43 092 eur 
 
B. žiada prednostu 
prednostu miestneho úradu: 

1. aby od oddelení miestneho úradu vyžadoval včasné predkladanie požiadaviek 
a návrhov na úpravu výdavkov rozpočtu. 

2. Aby ekonomické oddelenie a Dom kultúry Dúbravka vypracovali analýzu dopadu 
zmeny financovania Domu kultúry Dúbravka z dôvodu zníženia príjmu z priestorov 
v Tatrabanke. 

                                                                                                                                  T: 29.6.2010 
3. Predložiť upravený rozpočet Domu kultúry Dúbravka.  

                                                                                                                                  T: 29.6.2010 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 25               proti : 0           zdržali sa :  0 
 
 
 
 
k bodu č. 3 : Správa o činnosti útvaru kontroly. 
 

Uznesenie MZ č. 488/2010 
 
Miestne   zastupiteľstvo  
I.  A.   berie  na   vedomie    
            Správu   z  kontroly  poskytovania  dotácií   v   roku  2009. 
      
    B.    schvaľuje  

opatrenia na nápravu nedostatkov, ktoré vyplývajú zo Správy o výsledku kontroly     
z poskytovania dotácií v roku 2009.          

                                                                                                                
C.   ukladá  

 prednostovi miestneho úradu zabezpečiť   splnenie opatrení na  nápravu  nedostatkov  
obsiahnutých v opatrení prednostu č. 1/2010. 
                                                                                                    Termíny: podľa  opatrení                        
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II.  A.  berie na vedomie 
            Správu   z   kontroly   agendy  bytových  domov   za   rok  2009.        
                                         

B. schvaľuje 
Opatrenia  na  nápravu  nedostatkov   k  Správe  z  kontroly  agendy  bytových  domov   
 

C. ukladá  
prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  zabezpečiť splnenie  
opatrení   na  nápravu  nedostatkov  k  Správe  o  výsledku  kontroly.                

                                                                                                        Termíny:  podľa opatrení 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 23               proti : 0           zdržali sa : 1  
 
k bodu č. 4 : Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

 
Predkladateľka pri hlasovaní o programe stiahla materiál z rokovania miestneho 
zastupiteľstva. 
 
 
k bodu č. 5 : Urbanistická štúdia zóny Veľká lúka – informácia o spracovaní 
úzenoplánovacieho podkladu. 

 
Uznesenie MZ č. 489/2010 

 
Miestne zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie 
stav spracovania Urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka. 
 
B. súhlasí 
s predloženým urbanistickým konceptom Urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka a ďalším 
postupom pri jej obstarávaní. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 20               proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 6 : Kolumbárium Bratislava-Dúbravka – správa o prerokovaní ďalšieho 
postupu pri realizácii kolumbária v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
 

Uznesenie MZ č. 490/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo  
A.   berie na vedomie 
zápis zo zasadnutia zmiešanej komisie miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
ktoré sa konalo dňa 14. apríla. 2010. 
 
B.   súhlasí 
s postupom riešenia, obsiahnutým v záverečnom uznesení zmiešanej komisie, ktorá bola 
vytvorená na základe Uznesenia MZ č. 478/2010, bod B. 
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C.  ukladá  

1. prednostovi miestneho úradu zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na 
území jestvujúceho cintorína ( parcela č. 3, k. ú. Dúbravka ) a pozemku severne od súčasného 
cintorína ( parcela č. 4, k. ú. Dúbravka ), 

                Termín kontroly: 10/2010 
                T: do 01.03.2011 
 

2. prednostovi miestneho úradu zabezpečiť úkony, ktorých cieľom je prevzatie jestvujúceho 
cintorína ( parcela č. 3, k. ú. Dúbravka ) do správy MČ Bratislava-Dúbravka.  

                Termín kontroly: 10/2010 
                T: do 01.03.2011 

D.  schvaľuje  
predĺženie termínu plnenia uznesenie miestneho zastupiteľstva MZ č. 285/2008, ktorým bolo 
uložené starostovi mestskej časti zabezpečenie komplexného riešenia územia v okolí kostola 
sv. Kozmu a Damiána obstaraním urbanistickej štúdie, ako podkladu pre zmenu územného 
plánu mesta Bratislavy, s možnosťou rozšírenia plochy cintorína. 

                Termín kontroly: 03/2011 
                T: do 09/2011 

 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 23               proti : 0           zdržali sa : 2  
 
 
 
k bodu č. 7 : Projekt – Univerzálna športová hala. 
 

Uznesenie MZ č. 491/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
A. schvaľuje 
1. zámer na doplnenie športového areálu Základnej školy Bilíkova (pôvodné pomenovanie) 
podľa zmluvy č. 21/2006 výstavbou Univerzálnej športovej haly s účasťou mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka po predbežnom súhlase Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
2. zámer financovania výstavby haly v max. hodnote 235 000 € s následným premietnutím 
uvedenej finančnej čiastky v ďalšej úprave rozpočtu. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 16               proti : 1           zdržali sa :  6 
 
 
Doplňujúci návrh poslankyne Dankovej: 
 
B. ukladá 
predkladateľovi materiálu (poslancovi Š. Bednárovi), aby predložil pravidlá využitia 
športovej haly v prospech občanov mestskej časti. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 16               proti : 0           zdržali sa : 9  
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k bodu č. 8 : Vyhodnotenie zimnej údržby za sezónu 2009/2010. 
 

Uznesenie MZ 492/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
informáciu o zabezpečení zimnej služby v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za zimné 
obdobie r. 2009 – 2010.  
 
Hlasovanie :        prítomní : 22          za : 21               proti : 0           zdržali sa : 1  
 
 
k bodu č. 9 : Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú 
postup a podmienky nájmu bytov v bytových domoch, na výstavbu ktorých bola 
poskytnutá dotácia z prostriedkov štátu. 
 

Uznesenie MZ č. 493/2010 
 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje   
Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú postup a podmienky nájmu bytov 
v bytových domoch, na výstavbu ktorých bola poskytnutá dotácia z prostriedkov štátu. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 25               proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 10 : Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka o postupe 
krátkodobého majetku v školských zariadeniach a nebytových priestoroch v prípadoch 
hodných osobitého zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 494/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o postupe krátkodobého majetku v školských 
zariadeniach a nebytových priestoroch v prípadoch hodných osobitého zreteľa. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 25               proti : 0           zdržali sa : 0  
 
k bodu č. 11 : Návrh na odovzdanie budovy materskej školy na Bazovského ul. č. 6 do 
správy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Uznesenie MZ č. 495/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
informáciu o odovzdaní budovy materskej školy na Bazovského ul. č. 6 do správy Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 19               proti : 0           zdržali sa : 5  
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k bodu č. 12 : Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku pozemku parcela č. 
18/1 obchodnou verejnou súťažou, k. ú. Dúbravka, lokalita k Horánskej studni. 

 
Predkladateľ pri hlasovaní o programe stiahol materiál z rokovania miestneho 
zastupiteľstva. 
 
k bodu č. 13 : Návrh na predaj pozemkov parcela 3175/82 a parcela 3175/83 k.ú. 
Dúbravka žiadateľovi Robertovi Samekovi, lokalita Dražická. 

 
Predkladateľ po rozprave stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
k bodu č. 14 : Návrh - Žiadosť Anny Preťovej o odpustenie zostatku úroku z omeškania. 
 

Uznesenie MZ č. 496/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje  
odpustenie zostatku úroku z omeškania v sume 642,02 Eur, Anne Preťovej, Drobného 23, 
Bratislava 42, ktorý jej vznikol z oneskorenej úhrady splátok kúpnej ceny bytu podľa zmluvy 
č.09 015 39 96. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 21               proti : 0           zdržali sa : 2  
 
k bodu č. 15 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov 
a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu 
a na zastavaných pozemkoch. 
 

Uznesenie MZ č 497/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
prevod vlastníctva obecného bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavanom pozemku  Svetlane 
Švardovej, Drobného 24, byt č. 37, 1 – izbový. 
 
Hlasovanie :        prítomní :  22         za :  22              proti : 0          zdržali sa : 0  
 
k bodu č. 16 : Návrh na opravu MZ č. 231/2008 z 17.6.2008. 
 

Uznesenie MZ č. 498/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
zmenu uznesenia č. 231/2008 z 17.17.06.2008 v znení: 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje žiadateľovi JUDr. Ľudovítovi Hittnerovi predaj pozemkov 
parc. č. 1629-zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 a parc. č. 1630–záhrada o výmere 
417 m2 k.ú. Dúbravka, zapísaných na LV č. 847 v lokalite Tavarikova kolónia za kúpnu cenu 
82,98 €/m2 (2 500,- Sk/m2). 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22          za : 20               proti : 0           zdržali sa : 2  
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k bodu č. 17 : Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2009. 

 
Uznesenie MZ č. 499/2010 

 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
ročnú správu o stave bytového fondu za rok 2009. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21               proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 18 : Informácia k znovuotvoreniu 4. triedy v Materskej škole na Ožvoldíkovej 
15. 
 

Uznesenie MZ č. 500/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie     
informáciu k znovuotvoreniu 4. triedy v Materskej škole na Ožvoldíkovej 15 k 1.9.2010. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19          za : 19               proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 19 : Informácia - plnenie plánu rekonštrukcie a modernizácie tepelno-
energetických zariadení (TEZ) mestskej časti Bratislava-Dúbravka a plánu opráv 
a údržby za rok 2009. 
 

Uznesenie MZ č. 501/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie  na vedomie 
informáciu „Plnenie plánu rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení 
(TEZ) mestskej časti Bratislava-Dúbravka a plánu opráv a údržby za rok 2009“. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 17          za : 17               proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 20 : Informácia o priebehu výstavby a financovania bytového domu Pri kríži. 
 

Uznesenie MZ č. 502/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
informáciu o priebehu výstavby a financovania bytového domu Pri kríži. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 20               proti : 0           zdržali sa : 0  
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k bodu č. 21 : Informácia k možnostiam verejného obstarávania formou elektronickej 
aukcie. 

 
Uznesenie MZ č. 503/2010 

 
Miestne zastupiteľstvo  
A. berie na vedomie 
predloženú informáciu k možnostiam verejného obstarania formou elektronickej aukcie. 
 
B. ukladá  
prednostovi zabezpečiť vypracovanie smernice na používanie verejného obstarávania formou 
elektronických aukcii v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Dúbravka. 
                                                                                                                                  T: 29.6.2010 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19          za : 11               proti : 0           zdržali sa : 8  
 
 
 
k bodu č. 22 : Návrh na odmenu za I. štvrťrok 2010 starostovi mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 504/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
odmenu Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi mestskej časti. Bratislava-Dúbravka za I. štvrťrok 
2010 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie I. štvrťroka 2010. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 18               proti : 2           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 23 : Návrh na odmenu za I. štvrťrok 2010 miestnej kontrolórke mestskej časti. 
Bratislava-Dúbravka. 
 
Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
 
k bodu č. 24 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov. 
 

Uznesenie MZ č. 505/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
informáciu o vybavení sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých dní. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 20               proti : 0           zdržali sa : 0  
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k bodu č. 25 : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.   
 

Uznesenie MZ č. 506/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka vznesených na jeho 25. rokovaní. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 20               proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 26 : Rôzne 
 
Neboli prijaté uznesenia. 
 
  
 
 
 
                                                                                                       Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                                                               starosta 


	U z n e s e n i a
	A. b e r i e   n a   v e d o m i e
	B. s c h v a ľ u j e

	Miestne zastupiteľstvo 

