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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2015 zo dňa ... 2015 

o určení miesta a času  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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Dôvodová správa 
 

A) Všeobecná časť 
 

 Zákonom NR SR č. 188/2015 z  30. júna 2015 bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). 

Článok 1 ods. 5 zákona č. 188/2015 mení znenie § 20 ods. 2 školského zákona a určuje nový 

termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“) a to od 1. apríla  

do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť PŠD. Pred 

novelou školského zákona sa zápis na plnenie PŠD realizoval v termíne od 15. januára 

 do 15. februára. 

Zákonný zástupca je povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa 

na plnenie PŠD v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) v mieste svojho trvalého bydliska. Zákonným 

zástupcom dieťaťa sa rozumie rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 

 V súlade s § 20 ods. 3 písmena a) školského zákona pre zriaďovateľa ZŠ vyplýva povinnosť 

určiť miesto a čas zápisu na PŠD všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“). 

Súčasne platné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) č. 8/2008 

z  25. novembra 2008, ktorým sa určuje miesto, čas a bližšie podrobnosti zápisu dieťaťa na plnenie 

PŠD v  ZŠ je potrebné zosúladiť s novelou školského zákona. 

 Návrh nariadenia sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) v súlade § 15 ods. 2 písm. a) zákona  

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  

B. Osobitná časť 
 

K § 1 

V úvodnom ustanovení sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na PŠD.  
 

K § 2 

Definuje povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupcu zariadenia prihlásiť dieťa 

na plnenie PŠD.   
 

K § 3 

Určuje miesto a čas zápisu pre všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Uvedený 

termín je v intervale od 1. apríla do 30. apríla, a to v prvý aprílový pracovný piatok v čase  

od 15:00 h do 18:00 h a po ňom nasledujúcej sobote v čase od 8:00 h do 12:00 h. Riaditeľovi ZŠ 

nariaďuje povinnosť zverejniť miesto a čas zápisu na PŠD a zákonnému zástupcovi a zástupcovi 

zariadenia určuje povinnosť predložiť pri zápise údaje o dieťati a jeho zákonnom zástupcovi 

v súlade so zákonom. 
 

K 4 

Navrhuje sa zrušiť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2008  

z 25. novembra 2008, ktorým sa určuje miesto, čas a bližšie podrobnosti zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 

 

K § 5 

Stanovuje účinnosť tohto nariadenia. 
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Doložky: 

 

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN mestskej časti nebude mať dopad na rozpočet mestskej 

časti. 
 

2. Finančná doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej časti.  
 

3. Ekonomická doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry 

mestskej časti.  
 

4. Environmentálna doložka 

     Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať dopad na životné prostredie. 
 

5. Doložka zlučiteľnosti 

Uvedený návrh VZN je v súlade so:  

- zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov,  

- zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

  

 

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 9. 11. 2015, bol daný na pripomienkové 

konanie oddeleniam MÚ, komisiám miestneho zastupiteľstva, bol zverejnený na úradnej tabuli 

mestskej časti a na webovej stránke mestskej časti. 

 

Materiál bol prerokovaný v miestnej rade dňa 24.11.2015. Miestna rada odporúča MZ schváliť 

VZN o určení miesta a času  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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Návrh 

všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č......../2015 

zo dňa .... 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v súlade § 15 ods. 2 písm.  

a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov,  

§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

§ 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o  zmene 

a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a v súlade 

s čl. 38 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy uznieslo na vydaní tohto všeobecne 

záväzného nariadenia: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)  určuje miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

 

 

§ 2 

Povinná školská dochádzka 
 

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom 

školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú 

spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak. 

 

 

§ 3 

Miesto a čas zápisu 
 

1) Zápis dieťaťa do 1. ročníka sa koná v prvý pracovný aprílový piatok od 15:00 hodiny do 

18:00 hodiny a za nim nasledujúcu sobotu od  8:00 hodiny do 12:00 hodiny, ktorý predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 
 

2) Zápis dieťaťa do 1. ročníka sa koná v priestoroch všetkých základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka uvedených v prílohe tohto 

nariadenia.  

 

3) Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia predloží pri zápise na povinnú školskú 

dochádzku v zmysle školského zákona osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu: 

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 
 

4) Riaditeľ ZŠ zverejní najneskôr 15 dní pred zápisom miesto a čas a ďalšie podrobnosti     

o zápise podľa tohto nariadenia.  
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§ 4 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2008    

z 25. novembra 2008, ktorým sa určuje miesto, čas a bližšie podrobnosti  zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách. 

 

 

 

§ 5 

Účinnosť  

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vladimír  B a j a n 

                  starosta 
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Príloha k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č..../2015  

zo dňa ...... 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Zoznam základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

1. Základná škola, Budatínska 61, 851 06 Bratislava 
 

2. Základná škola, Černyševského 8, 851 01 Bratislava 
 

3. Základná škola, Dudova 2, 851 02 Bratislava 
 

4. Základná škola, Gessayova 2, 851 03 Bratislava 
 

5. Základná škola, Holíčska 50, 851 05 Bratislava 
 

6. Základná škola, Lachova 1, 851 03 Bratislava 
 

7. Základná škola, Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava 
 

8. Základná škola, Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 
 

9. Základná škola, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava 
 

10. Základná škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava 
 

11. Základná škola, Turnianska 10, 851 07 Bratislava 

 



Vyhodnotenie 

pripomienkového konania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Na pripomienkové konanie boli e-mailom dňa 29. 10. 2015 oslovené všetky organizačné útvary Miestneho úradu mestskej časti  

Bratislava-Petržalka – 16.  

Počet stanovísk doručených do stanoveného termínu: 8 

Bez pripomienok: 6 –  zástupkyňa prednostu, oddelenie finančné, oddelenie organizačných vecí, oddelenie bytové, oddelenie kultúry, oddelenie 

životného prostredia 

Počet pripomienok: 2– útvar miestnej kontroly, právny referát 

Z toho počet zásadných pripomienok: 0 

Pripomienky z právneho referátu boli osobne prekonzultované a pri príprave materiálu zapracované do návrhu VZN. 

P.č. Oddelenie, komisia Pripomienka Obsah pripomienky 

Zdôvodnenie: 

A – akceptovaná 

N - neakceptovaná 

1. 

 

 

Útvar miestneho kontrolóra 

 

 

§ 3 Zrušovacie ustanovenie 

 

čl. XIII Smernice o postupe pri prijímaní VZN 

 ods. 2 Legislatívno-technických pokynov sa 

zrušovacie ustanovenie začína slovami: „Zrušuje 

sa....“ 

 

A 



Stanoviská komisií MZ: 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej   

pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka konanej dňa 11.11.2015 
 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová, Gabriela Janíková, Roman 

Masár 

Ospravedlnení: Lucia Štrauchová, Vladimír Dolinay 

Neospravedlnený: Miroslava Makovníková Mosná  
 

K bodu 6 / Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. .../2015 zo dňa .....2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Bod uviedla:  Mgr. Anna Sonneková   

 

Hlasovanie: 

Prítomní    :  5 

Za (5)        :     Daniela Palúchová, Oľga Adamčiaková,  Anna Dyttertová, Gabriela Janíková   

                     Roman Masár 

Proti:  0    Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti 

Bratislava-Petržalka návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. .../2015 zo dňa .....2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
 

Záver: uznesenie bolo schválené 
 

V Bratislave 11.10.2015                      

Za správnosť: Daniela Podolayová, tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia 
 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Petržalka o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Prítomní: E. Pätoprstá, A. Hájková, M. Malaga, Ľ. Homola, M. Baranovič, Ľ. Farkašovská  

Ospravedlnení: Ľ. Škorvaneková, K. Věntusová, D. Lengyelová  
 

Materiál uviedla: Mgr. Anna Sonneková 
 

Uznesenie:  
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  

Bratislava-Petržalka č. .../2015 zo dňa ... 2015 o určení miesta a času  zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Hlasovanie: 

Prítomných:    5 

Za:                  E. Pätoprstá, A. Hájková, M. Malaga, Ľ. Homola, M. Baranovič  

Proti:   0    Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

Bratislava 12. 11. 2015        Za správnosť: Ing. Lenka Špodová 
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Výpis z uznesení zo 7. zasadnutia školskej komisie 

Prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  

Mgr. J. Kríž,  p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 

Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  

Neospravedlnený: Peter Orság, 
 

K bodu 5:  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  
 

Materiál uviedla vedúca OŠaŠ Mgr. Redechová 
 

Uznesenie č. 4/7/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:  7  
Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  

Mgr. J. Kríž,  p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 

Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

Za správnosť:       Bratislava 18.11.2015 

Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie športu konanej dňa 18.11.2015 
 

Prítomní: M. Vičan, J. Korbel, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, Ľ. Škorvaneková, 

Neospravedlnený: P. Hochschorner 
 

K bodu:  Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Materiál uviedla A. Sonneková, odborná zamestnankyňa oddelenia školstva a športu Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bez pripomienok 
 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 

schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o  určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie:  
Prítomných: 7 

Za:   M. Vičan, J. Korbel, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, Ľ. Škorvaneková, 

Proti:   0                   Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie 
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konanej dňa 16. 11. 2015 
 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal 

Radosa, Ing. Pavel Šesták, Miroslav Lažo, Mgr. Vladimír Gallo, PhD – odišiel počas rokovania  

Ospravedlnení: Milan Molnár,  Branislav Krištof 

Neospravedlnený: Ing. Ján Hrčka   
 

Názov materiálu: Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ 
 

Materiál uviedla Mgr. Sonneková, pracovníčka OŠaŠ. Uviedla, že zmena VZN vyplynula z novely 

školského zákona, tiež poukázala na zmeny v súvislosti s novelou zákona. 
 

Uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 

Hlasovanie: 

Prítomní :      7          Za:           7 Proti :            0       Zdržal sa:      0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava: 16.11.2015 

tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 18.11.2015 
 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš,  

Neprítomní: Gallo, Fiala 

K bodu: Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v ZŠ 

Uznesenie:  
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie:    Prítomní :  6           Za           :  6 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

Za správnosť: Lukáček                                                     

V Bratislave 18.11.2015                                                   

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 19.11.2015 
 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
M. Jóna – predseda, A. Hájková, I. Antošová, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, J. Vydra,  

Neprítomní poslanci členovia komisie:  T. Mikuš, E. Pätoprstá 

Prítomní neposlanci členovia komisie:  B. Sepši 

Neprítomní neposlanci členovia komisie:   T. Schlosser 
 

K bodu: Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v ZŠ  

Uznesenie: Komisia odporúča MZ schváliť VZN.     

Hlasovanie:  

Prítomní: 5              za: 5              proti: 0            zdržal sa: 0   

Uznesenie bolo schválené. 
 

Za správnosť: Ing. arch. Kordošová    

V Bratislave, dňa 20.11.2015 
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Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže konanej dňa 18.11. 2015 
 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela 

Palúchová, Milan Vetrák, Maroš Buberník, Jarmila Gonzales Lemus 

Ospravedlnení: Martin Jóna, Alexandra Petrisková 
 

K bodu: Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v ZŠ 

Materiál uviedol J. Monsberger z oddelenia školstva a športu miestneho úradu. 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ. 
 

Hlasovanie: Prítomných: 6   Za: 6  Proti:   0  Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Alena Greksa  

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie investičných činností   konanej dňa 18.11.2015 
 

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Eduard 

Demel, Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová, JUDr. Milan  Vetrák, PhD 

Ospravedlnený: Mgr. Ivan Uhlár  
 

K bodu č. 5 Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Materiál predstavila  p. Anna Sonneková z  oddelenia školstva a športu. 

Uznesenie k bodu 5 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  s c h v á l i ť návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za:  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Ing. 

Eduard Demel, Bc. Michal Demský 

Proti:   0   Zdržal sa:  0  
 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

Za správnosť: Mgr. Jana Jecková 

 


