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U z n e s e n i a

č.   319 -  333

zo  16. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka

zo  dňa  10. februára 2009
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 10.2. 2009 na svojom 16.  zasadnutí  tieto body programu :
  
      1.	Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
      2.	Informácia o plnení Programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti   
         	Bratislava-Dúbravka v priebehu roka 2008
      3.	Stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k zvyšovaniu cien tepla spoločnosťou Dalkia,a.s., v r. 2008 
      4.	Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Dúbravka  o symboloch mestskej časti
      5.	Návrh na zmenu uznesenia MZ č.181/2008 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov  komisií   neposlancov
      6.	Informácia o realizácii predaja obchodného  podielu spoločnosti Bytový podnik Dúbravka s.r.o 
      7.	Informácia o činnosti útvaru kontroly
      8.	Návrh na predaj pozemku parc. č. 1437/1 k.ú. Dúbravka žiadateľovi Vodohospodárske     
         	stavby Malacky, a.s. – stiahnutý z rokovania
9.	Návrh na zrušenie bodu 3. z uznesenia č. 231/2008, ktorým bol schválený predaj, časť         
  	parcely č. 1644/5, ostatná plocha o výmere 31 m2  Ľudovítovi Hittnerovi
     10.	Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru organizácii AKTIVA, n. o. – 
         	domov sociálnych služieb pre dospelých Bazovského 4, Bratislava  - stiahnutý z  
            rokovania
     11.	Informácia o vrátení kúpnej ceny 53 601,54 € s príslušenstvom z neplatnej kúpnej   zmluvy   uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Igorom Hlavajom s manželkou
     12.   Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mestskej časti č. 4/2003 o zásadách  hospodárenia s majetkom  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  a s majetkom jej zvereným  do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava
	



   
         	 
     13.	Návrh na schválenie dlhodobého prenájmu pozemku parc. č. 172/1 a 175/1, k. ú 
 	Dúbravka, lokalita Strmý bok, Martine a Petre Vicenovej - stiahnutý z  
            rokovania
    14.	Návrh na predaj pozemkov parc. č. 17/2 a časti pozemku parc.č. 18/1, Horánska    
      studňa, Ladislavovi  Marušiakovi  
    15.	Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1556/1 a 1556/6, o výmere 246 m2, lokalita ul.  Juraja  	Hronca, Štefanovi Chamrazovi a manželke 
       16.	Návrh na predaj pozemku  parc. č. 1536/43 o výmere 1 m2 pod garážou Viere     Prelecovej, lokalita Juraja Hronca
       17.	Návrh na predaj pozemku parc. č. 1631/12 o výmere 304 m2, lokalita Tavarikova   kolónia,  Liborovi Zárišovi
    18.	Návrh na predaj pozemku parc. 1628 o výmere 56 m2 Pavlovi Jackovi s manželkou-
            stiahnutý z rokovania
    19 .  Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti a námety 
    20.   Interpelácie
    21.   Rôzne 	
     



Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     

navrhovateľov uznesení  poslancov	 : 	Ing. Ján Augustín 													Eva Jandošová

overovateľov uznesení   poslancov  :	Ing.Peter Fajkus                                                                      
 									Doc.Ing. Michal Klimík, CSc



a prijalo tieto uznesenia :









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


Uznesenie  MZ  č. 319/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesení 8., 9., 10., 11., 12.,13., 14. a 15. rokovania miestneho zastupiteľstva s pripomienkami,

B. schvaľuje
1. Zmenu  štruktúry materiálu  Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva   
    nasledovne: splnené,nesplnené s novým termínom plnenia
2. Zmenu termínu osadenia pamätnej tabule Dr. Gustáva Husáka  ( Uznesenie MZ 
    č.  314/2008)  do 1.5.2009
 
Hlasovanie :	       prítomní : 22       za :  22        proti : 0	  zdržali sa : 0 

(menovité hlasovanie poslancov k bodu  B. 2. uznesenia MZ č.319/2009 –  je súčasťou tohto uznesenia ako príloha č. 1)




k bodu č. 2 :  Informácia o plnení „Programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie rokov 2007-2010“ v priebehu roka 2008


Uznesenie  MZ  č. 320/2009

Miestne zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie 

Informáciu o plnení „Programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie rokov 2007-2010“ , k 31.12.2008

B. odporúča
rozpracovať úlohy na rok 2009 z Programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na  obdobie rokov 2007-2010 v súlade s predloženým rozpočtom Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2009

                                                                                               T.: 28.2.2009
                                                                                               Z.: PhDr. Matilda Križanová
                                                                                                    zástupkyňa starostu
 
Hlasovanie :	       prítomní : 24       za :  24        proti : 0	  zdržali sa : 0 




k bodu č. 3 : Stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k zvyšovaniu cien tepla spoločnosťou Dalkia, a.s. v roku 2008


Uznesenie  MZ  č. 321/2009

Miestne zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie
stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k zvyšovaniu cien tepla spoločnosťou Dalkia, a.s. v roku 2008 

B. ukladá
pripraviť konkrétny návrh na riešenie ďalšieho postupu na zabezpečenie tepla  v mestskej časti.                                                                                             T.: 7.4.2009
                                                                                                     Z:  prednosta  Miestneho úradu 


Hlasovanie :	       prítomní : 24       za : 17       proti : 0	  zdržali sa : 7 



k bodu č. 4 : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmienkach používania erbu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka


Uznesenie  MZ  č. 322/2009

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmienkach používania erbu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Hlasovanie :	       prítomní : 22       za :  22        proti : 0	  zdržali sa : 0 



k bodu č. 5 : Návrh na zmenu uznesenia MZ č.181/2008 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií

Uznesenie  MZ  č. 323/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 181/2008 v časti „Príloha č. 1“ k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií neposlancov MZ nasledovne:




Druh odmeny                                                                          Výška odmeny     

Krátkodobo uvoľnený poslanec

            Účinnosť od  1.1.2009
                                €
Základná odmena poslanca                                            
                             60,00
Členstvo v komisii (2 komisie)
                             34,00
Členstvo v každej ďalšej komisii
                             27,00       
 Predseda komisie
                             40,00
 Člen miestnej rady
                             47,00
Nestále komisie (výberové konania,verejné obstarávanie,odb.pracovná skupina)
                             34,00


Člen komisie –neposlanec
                              27,00
Tajomník komisie
                              34,00



Hlasovanie :	       prítomní : 22       za :  22        proti : 0	  zdržali sa : 0 



k bodu č. 6: Informácia o realizácii predaja obchodného podielu spoločnosti Bytový podnik Dúbrava, spol. s.r.o. 

Uznesenie  MZ  č. 324/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o realizácii predaja obchodného podielu spoločnosti Bytový podnik Dúbravka, spol. s.r.o.

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

 

k bodu č. 7: Informácia o činnosti útvaru kontroly

Uznesenie  MZ  č. 325/2009
Miestne  zastupiteľstvo
A.  berie na vedomie
    
  I./	  Správy   z   kontroly  dodržiavania   zákona  č.  211/2000 Z.z.  o   slobodnom   prístupe 
        k informáciám, vykonané v základných školách, Dome kultúry a  obch. spoločnostiach.
 II./  Správu  z  kontroly  plnenia  opatrení  na  materských  školách.
III./  Správu  z  kontroly  nájomných  zmlúv  v  Dome  kultúry  Dúbravka.
IV./  Správu  z  kontroly  vybavovania  sťažností  za  rok  2008.



B. schvaľuje  
návrh opatrení: 

 I./ Úradná tabuľa – v spolupráci s MÚ m.č. Bratislava-Dúbravka prijať účinné opatrenie na  
     odstránenie  zisteného  nedostatku.                          Z:   PaedDr. Viera Karovičová
                                                                                                Mgr. Helena Danielová
                                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková
                                                                                                Mgr. Ľubomír Kocmunda
                                                                                                Mgr. Henrieta Dóšová
T:  do 30. apríla 2009                       
II./ 
    1.Oddelenie školstva  v  spolupráci  s oddelením  prevádzky a správy  bude upozorňovať na 
       nedostatky  zistené  pri  kontrole  a  dodržiavanie  právnych  predpisov  pri inventarizácii.                                                              
                                                                                          T: trvale

    2.Písomne   upozorniť    riaditeľky    MŠ    na   nedostatky   v   inventarizáciách  –  vykonať 
       preškolenie  riaditeliek: STN 016910/1999  Pravidlá písania a  úpravy písomností  a  STN 
       886101/1999  Predtlač  listových  papierov  na  úradné  a  obchodné  listy.
                                                                                          T: 31.3.2009

    3.Ekonomické oddelenie  v spolupráci  s  odd. školstva prehodnotí Zásady pre kontrolu účt. 
       dokladov a ich obeh. Doriešiť  podpisovanie  príjmových  a výdavkových pokl. dokladov. 
                                                                                          T: 31.3.2009

    4.Oddelenie  školstva  v  spolupráci s ref. personalistiky  a  zástupcom  MŠ  spracujú  návrh 
       pracovného poriadku  MŠ  a  ŠJ nadväzne  na úpravu organizačného poriadku v časti MŠ.   
                                                                                          T: 31.3.2009
                                                                                          Z: v texte
III./
	Všetky nájomné zmluvy uzatvorené s platnosťou od 1.1.2009 predkladať na schválenie – 

      podpis  starostovi  m.č.                                             T: od 1.1.2009
                                                                                          Z: Mgr. Henrieta Dóšová

	Návrh novej nájomnej zmluvy Dúbravskej televízie, s doriešením obdobia od 15.8.2008, 

      predložiť  na  schválenie  v  zmysle  platných  predpisov. 
                                                                                          T: ihneď
                                                                                          Z: Mgr. MVDr. Miroslav  Špejl 

C. ukladá
prednostovi  Miestneho úradu vypracovať návrh riešenia riadenia kultúry v Mestskej časti Dúbravka, s cieľom zvýšenia ekonomickej efektívnosti (zníženia nákladov) mestskej časti od roku 2010.Pri návrhu vyhodnotiť a využiť najvýhodnejší variant podľa možností uvedených  hlavnou kontrolórkou mestskej časti Ing. Záthureckou v správe z kontroly Domu kultúry Dúbravka v časti IV.- alternatívny postup zriaďovateľov.
                                                                                          T: zasadnutie MZ november 2009
                                                                                          Z:  prednosta Miestneho úradu

Hlasovanie :	       prítomní : 19       za : 19        proti : 0	  zdržali sa :  0 

k bodu č. 8: Návrh na predaj pozemku parc.č. 1437/1 k.ú. Dúbravka žiadateľovi Vodohospodárske stavby Malacky, a.s.  

-návrh stiahnutý z rokovania



k bodu č. 9 : Návrh na zrušenie bodu 3 z uznesenia č. 231/2008, ktorým bol schválený predaj, časť parcely č. 1644/5, ostatná plocha o výmere 31 m2 JUDr. Ľudovítovi Hittnerovi

Uznesenie  MZ  č. 326/2009

Miestne zastupiteľstvo 
zrušuje
bod 3  uznesenia MZ č. 231/2008 zo dňa 17.6.2008, ktorým bol schválený predaj, časti parcely č. 1644/5, ostatná plocha o výmere 31 m2 JUDr. Ľudovítovi Hittnerovi.

Hlasovanie :	       prítomní : 19       za : 19        proti : 0	  zdržali sa : 0 



k bodu č. 10 : Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru organizácii AKTIVA, n.o. – domov sociálnych služieb pre dospelých Bazovského 4, Bratislava

- návrh stiahnutý z rokovania



k bodu č. 11: Informácia o vrátení kúpnej ceny 53 601,54 € s príslušenstvom z neplatnej kúpnej zmluvy  uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Igorom Hlavajom s manželkou.

Uznesenie  MZ  č. 327/2009

Miestne zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie
informáciu o vrátení kúpnej ceny 53 601,54 € ( 1 614 800,- Sk ) s príslušenstvom, z neplatnej kúpnej zmluvy č. 205/1998 uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Igorom Hlavajom s manželkou

B. ukladá 
prednostovi miestneho úradu pripraviť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti

Hlasovanie :	    prítomní :  19       za : 19        proti : 0	 zdržali sa : 0 



k bodu č. 12 : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

Uznesenie  MZ  č. 328/2009

Miestne  zastupiteľstvo
A. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava.

B. dopĺňa
Článok  I  Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o bod 14.: V  § 17 ods. 1 písm. c) sa pôvodný text ukončí bodkou a doplní sa nová veta v znení: „ Za zmluvu s dobou prenájmu dlhšou ako 10 rokov sa považuje aj každá zmluva, ktorá obsahuje akékoľvek ustanovenia o predĺžení doby nájmu z akýchkoľvek dôvodov.“

Hlasovanie :	       prítomní : 20	za : 12         proti : 0	 zdržali sa : 8 


k bodu č. 13 : Návrh na prenájom pozemku parc.č. 175/1 a časti pozemku parc.č.172/1 k.ú. Dúbravka žiadateľkám Ing. Martine Vicenovej a Ing. Petre Vicenovej

-návrh stiahnutý z rokovania


k bodu č. 14 : Návrh na predaj pozemkov parc. č. 17/2 a časti pozemku parc.č. 18/1, Horárska studňa, Ladislavovi  Marušiakovi  

Uznesenie  MZ  č. 329/2009

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
predaj pozemku žiadateľovi Ing. Ladislavovi Marušiakovi bytom Ul. Poláka č. 5, Martin,  parc. č. 17/2 o výmere 66 m2, zastavané plochy a nádvoria a časť pozemku parc. č. 18/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 67 m2 (výmera bude spresnená po vyhotovení geometrického plánu) k.ú. Dúbravka ,  vedené na liste vlastníctva č. 847 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a zverený do správy Mestskej časti Bratislava–Dúbravka protokolom č. 19 z  23.9.1991, situovaný na ulici K Horárskej studni .
      Ku kúpnej zmluve treba vyhotoviť geometrický plán na oddelenie výmery cca 67 m2  od parcely číslo 18/1 na vlastné náklady kupujúceho, za kúpnu cenu minimálne  149,37 € za m2.

Hlasovanie :	       prítomní : 18       za : 15        proti : 2	  zdržali sa : 1

(menovité hlasovanie poslancov k uzneseniu MZ č.329/2009 je súčasťou tohto uznesenia ako príloha č.2) 
k bodu č. 15 : Návrh na predaj pozemkov parc.č. 1556/1 a 1556/6 k.ú. Dúbravka žiadateľovi Ing. Štefanovi Chamrazovi, lokalita ul. Juraja Hronca 


Uznesenie  MZ  č. 330/2009

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
predaj pozemku parc.č. 1556/1 a 1556/6 k.ú. Dúbravka spolu o výmere 246 m2  Ing. Štefanovi Chamrazovi za kúpnu cenu  160 € /m²   

 Hlasovanie :        prítomní : 17       za : 14        proti : 0	  zdržali sa : 3



k bodu č. 16 : Návrh na predaj pozemku parc.č. 1536/43 k.ú. Dúbravka žiadateľke Ing. Viere Prelecovej

Uznesenie  MZ  č. 331/2009

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
predaj pozemku žiadateľke Viere Prelecovej, bytom Starobystrická č. 45, Zálesie,  parc.č. 1536/43 o výmere 1 m2, zastavaná plocha ,  vedený na liste vlastníctva č. 847 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a zverený do správy Mestskej časti Bratislava–Dúbravka protokolom č. 19 z 23.9.1991, situovaný na ulici Jura Hronca, za kúpnu cenu minimálne  200 € /m².

Hlasovanie :	       prítomní : 17       za : 17        proti : 0	  zdržali sa : 0



k bodu č. 17 : Návrh na predaj pozemku parc.č. 1631/12 k.ú. Dúbravka žiadateľovi  Liborovi Zárišovi

Uznesenie  MZ  č. 332/2009

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
predaj pozemku žiadateľovi Liborovi Zárišovi, bytom Ľanová č. 12, Bratislava,  parc. č. 1631/12 o výmere 304 m2,  ostatná plocha ,  vedený na liste vlastníctva   č. 847 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a zverený do správy Mestskej časti Bratislava–Dúbravka protokolom č. 19 z  23.9.1991, situovaný v Tavarikovej kolónii, za kúpnu cenu minimálne podľa znaleckého posudku.

Hlasovanie :	       prítomní : 17       za : 13        proti : 0	  zdržali sa : 4


k bodu č. 18 : Návrh na predaj pozemku parc.č. 1628 k.ú. Dúbravka žiadateľovi Ing. Pavlovi Jackovi s manželkou

- návrh stiahnutý z rokovania



k bodu č. 19 : Poslanecké dni - sťažnosti, pripomienky a námety občanov


Uznesenie  MZ  č. 333/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vybavení sťažností, pripomienok a námetov občanov z Poslaneckých dní 

Hlasovanie :	       prítomní : 16       za : 16        proti : 0	  zdržali sa : 0



k bodu č. 20 : Interpelácie

- nebolo prijaté uznesenie



k bodu č. 21: Rôzne      

- nebolo prijaté uznesenie






PhDr. František Guth                                                                              Ing. Ján Sandtner
     prednosta                                                                                                         starosta 





Overovatelia:        Ing. Peter Fajkus      
                                                                
					   Doc. Ing. Michal Klimík, CSc.


           Hlasovanie k bodu č. 1			        Príloha č. 1
    Zmena termínu osadenia pamätnej tabule Dr. Gustáva Husáka
                          Uznesenie  MZ  č. 319/2009  B.  bod.2)

       Meno a priezvisko	          za	     proti	zdržal sa 

   1. Ing. Augustín Ján

       - 
       1
         -
   2. Ing. Bednár Štefan

       1  
       - 
         -
   3. Mgr. Čajka Igor

       1
       - 
         -
   4. Ing. Čarnogurská Marta

       -
       -
         1
   5. Ing. Čecho Peter

       -
       -
         -
   6. Ing. Danková Magda

       -
       -
         1
   7. Ing. Fajkus Peter

       - 
       -
         1
   8. Gál Branislav

       -
       -
         1
   9. Guzy Andrej

       -
       -
         1
10. Ing. Hanulík Peter

       1
       -
         -
11. Hatala Štefan

       1
       -
         -
12. Hlinka Milan

       1
       -
         -
13. Ing. Hradecký Boris

       -
       -
         -
14. Ing. Hudcovská Jelena

       -
       - 
         -
15. Jandošová Eva

       1
       - 
         -
16. MUDr. Jarábek Karol

       -
       - 
         -
17. Keszi Mikuláš

       -
       -
         -
18. Doc. Ing. Klimik Michal

       1
       - 
         -
19. Ing. Kováč Miroslav

       -
       - 
         1
20. Ing. arch. Králik Pavol

       1
       -
         -
21. RNDr.Križanová Matilda

       1
       -
         - 
22. Ing. Liptovský Albert

       1
       -
         -
23. JUDr. Machala Lukáš

       1
        - 
         - 
24. Mgr. Meravý Libor

       -
        1
         -
25. Mgr. Mikšík Oliver

       1
        -
         -
26. Petruška Daniel

       -
        -
         -
27. Ing. Pifflová-Španková

       -
        -
         -
28. MUDr. Šimo Ján

       1
        -
         -
29. Zach Miroslav

       1
        -
         -
30. RNDr. Zaťovič Martin

       -
        1
         -
31. Zrunek Karol

       -
        -
         1

				  					




Za : 	    14
Proti :	      3
Zdržal :     7

Spolu :    24
































           Hlasovanie k bodu č. 14			Príloha č. 2


Návrh na predaj pozemkov parc. č. 17/2 a časti pozemku parc.č. 18/1, Horárska studňa, Ladislavovi  Marušiakovi   

                          (   Uznesenie  MZ  č. 329/2009 )


       Meno a priezvisko	          za	     proti	zdržal sa 

   1. Ing. Augustín Ján

       1 
       -
         -
   2. Ing. Bednár Štefan

       1  
       - 
         -
   3. Mgr. Čajka Igor

       1
       - 
         -
   4. Ing. Čarnogurská Marta

       1
       -
         -
   5. Ing. Čecho Peter

       -
       -
         -
   6. Ing. Danková Magda

       -
       -
         -
   7. Ing. Fajkus Peter

       - 
       -
         1
   8. Gál Branislav

       1
       -
         -
   9. Guzy Andrej

       -
       1
         -
10. Ing. Hanulík Peter

       1
       -
         -
11. Hatala Štefan

       1
       -
         -
12. Hlinka Milan

       1
       -
         -
13. Ing. Hradecký Boris

       -
       -
         -
14. Ing. Hudcovská Jelena

       1
       - 
         -
15. Jandošová Eva

       1
       - 
         -
16. MUDr. Jarábek Karol

       -
       - 
         -
17. Keszi Mikuláš

       -
       -
         -
18. Doc. Ing. Klimik Michal

       1
       - 
         -
19. Ing. Kováč Miroslav

       -
       - 
         -
20. Ing. arch. Králik Pavol

       -
       -
         -
21. RNDr.Križanová Matilda

       1
       -
         - 
22. Ing. Liptovský Albert

       1
       -
         -
23. JUDr. Machala Lukáš

       -
        - 
         - 
24. Mgr. Meravý Libor

       -
        -
         -
25. Mgr. Mikšík Oliver

       1
        -
         -
26. Petruška Daniel

       -
        -
         -
27. Ing. Pifflová-Španková

       -
        -
         -
28. MUDr. Šimo Ján

       -
        -
         -
29. Zach Miroslav

       -
        -
         -
30. RNDr. Zaťovič Martin

       -
        1
         -
31. Zrunek Karol

       1
        -
         -

				  					




Za : 	  15
Proti :	    2
Zdržal :   1

Spolu :  18




										






										





