
  

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
zo dňa 17. apríla 2018 

 

(č. 372 - 391)  

---------- 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 20.03.2018 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa 27.03.2018 . 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 03. 2018 

  

Uznesenie č. 372 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zobrať na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 03. 2018. 

---------- 

 

2. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018  

 

Uznesenie č. 373 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 nasledovne: 

- presun bežných výdavkov vo výške 6 000 € z programu 8.1. na program 4.1.5 

- vyčlenenie bežných výdavkov vo výške 14 000 € v programe 8.1.      

---------- 

 

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava k návrhu dodatku 

Štatútu hl. mesta SR Bratislavy (solidarita, poplatok za rozvoj) 

 

Uznesenie č. 374 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

---------- 

 

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

v znení VZN č. 7/2017 

 

Uznesenie č. 375 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerokovať   
 

poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií vo výške 74 698 € 

nasledovne: 

 

1. NO DEPAUL Slovensko na projekt „Iba zdravý človek sa vie pohnúť ďalej“ 

v sume 2533 € 
 

2. OZ Doplhins – klub telesne a zrakovo postihnutých na projekt „We swim to 

Tokyo“ v sume 2197 € 
 

3. OZ Kaspian na projekt „Spájame prekážkami„ v sume 2631 € 
 

4. OZ Nádej – poradenské centrum na čiastočnú renováciu priestorov v sume 1749 € 
 

5. OZ Domov pre každého na projekt „Domov pre každého 2018„ v sume 2715 € 
 

6. OZ Odyseus na výkon terénnej sociálnej práce „Chráň sa sám„ v sume 2169 € 
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7. OZ Život v meste na projekt „MDD Ovsištské námestie a aktivity pri príležitosti 

30. výročia založenia ZŠ Pankúchova“ v sume 854 € 
 

8. OZ Bratislavský chlapčenský zbor na letnú hudobnú školu pre chlapcov v sume 

1490 € 
 

9. OZ Lúčka na zahraničný zájazd do Grécka v sume 3500 € 
 

10. OZ Petržalčanka na projekt „Petržalské páračky a Dožinky“ v sume 4000 € 

 

11. OZ Presadíme na projekt „Petržalka – miesto pre život„ v sume 1900 € 
 

12. OZ Hájenka na projekt „Koza zdochla„ v sume 2000 € 
 

13. OZ Konduktor na rekonštrukciu plechovej plastiky „Strom života“ v sume  

1500 € 
 

14.  OZ ASSOS Nelux Bratislava na projekt „Celoročná tanečná činnosť„ v sume 

3500 € 
 

15. OZ ASSOS Nelux Bratislava na projekt „Dance power – majstrovstvá 

Slovenska“ v sume 0 € 
 

16. OZ Mostík projekt „Bratislavský dobový piknik“ v sume 0 € 
 

17. OZ Múzeum Petržalského opevnenia na podporu múzea v bunkri B-S 4 Lány 

v sume 4000 € 
 

18. OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných 

Slovákov na napísanie publikácie o Petržalke v sume 1500 € 
 

19. OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na podporu činnosti v sume 

760 € 
 

20. OZ Jokerit na podporu hokejbalu v sume 5000 € 
 

21. OZ TOP Liga na detskú súťaž v malom futbale v sume 0 € 
 

22. Be Cool na ČSOB Bratislava maratón v sume 1100 € 
 

23. OZ Na hrane na údržbu a lezeckú súťaž na Slnečných hodinách v sume 1000 € 
 

24. OZ ŠK Slovan – šachový klub na podporu šachového klubu v sume 1500 € 
 

25. OZ Slovakia karting klub na majstrovstvá sveta vo vytrvalostných pretekoch 

v sume 2500 € 
 

26. OZ Deti na štarte na projekt „Týždeň športu s gepardom“ v sume 3500 € 
 

27. OZ Beh si ty na projekt „Run fest Petržalka„ v sume 2400 € 
 

28. Slovenská triatlonová akadémia na projekt „Pressburg Triathlon“ v sume  

9000 € 
 

29. OZ Spoločnosť priateľov športu na prípravu a realizáciu športovo-kultúrneho 

tábora v sume 3000 € 
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30. OZ Zväz potápačov Slovenska na projekt „European international cup“ v sume 

1000 € 
 

31. OZ Jeden23223 na zakúpenie mobilného parketu v sume 4000 € 
 

32. Dansovia, s.r.o. na zakúpenie a inštaláciu LED osvetlenia v tanečnej škole 

Dansovia v sume 2000 €. 

---------- 

 

5. Koncepcia rozvoja Bytového podniku Petržalka, spol. s r.o. 

 

Uznesenie č. 376 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  zobrať  na vedomie 
 

materiály predložené konateľom ku koncepcii BPP, s. r. o. ,  
 

B.  schváliť  
 

alt. č. 4: 

 Zabezpečiť dostatočnú kapitálovú vybavenosť spoločnosti formou pôžičky od 

mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške35 tis. Eur. 

---------- 

 

6. Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2018 

 

Uznesenie č. 377 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

súhlasiť     
 

Pre ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava 

a) So spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 17 991 € na 

rozvojový projekt Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne v ZŠ 

Lachova 1, 851 03 Bratislava, čo predstavuje 16,66 % z požadovaných finančných 

prostriedkov projektu.  

b) So zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov na rozvojový 

projekt Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne v ZŠ Lachova 

1, 851 03 Bratislava z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

---------- 
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7. Projekt nákupu elektromobilu z podpory formou dotácie z Environmentálneho 

fondu v rámci zverejnenej Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou 

dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1) 

 

Uznesenie č. 378 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

súhlasiť  
 

s podaním žiadosti o dotáciu na Enviromentálny fond a so spoluúčasťou mestskej časti 

Bratislava-Petržalka vo výške min. 5%, na projekt „Nákup elektromobilu“, ktorý bude 

financovaný formou refundácie. 

---------- 
 

8. Návrh na predĺženie doby nájmu na časti pozemku, parc. č. 1045/1 a 1045/2 pre 

Romana Rybára 

 

Uznesenie č. 379 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zák. SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti 

pozemkov registra „C“KN v k.ú. Petržalka, parc. č.1045/1 o výmere 3 m
2
, druh 

pozemku - ostatné plochy a parc. č. 1045/2 vo výmere 15 m
2
, druh pozemku - 

zastavané plochy a nádvoria, spolu o výmere 18 m
2 

pre žiadateľa Romana Rybára, 

Furdekova 10, 851 03 Bratislava, IČO: 37 084 330, za účelom prenájmu pozemkov 

pod stánkom, na dobu určitú od 01.07.2018 do 31.12.2023 za cenu 77,80 €/m
2
/rok, čo 

pri výmere 18 m
2
 predstavuje celkovo sumu 1400,40 €/rok. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia  

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

9. Návrh na prenájom  časti pozemku parc. č. 4394/1, k.ú. Petržalka pre vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 21, 23 v Bratislave 

zastúpených Bytovým družstvom Petržalka 

 

Uznesenie č. 380 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, prenájom časti 

pozemku registra „C“ KN k. ú. Petržalka, parc. č. 4394/1 – zastavaná plocha a 

nádvorie, LV č. 1748, o výmere 35,52 m
2 

za cenu 1,00 €/m
2
/ročne, čo celkovo 

predstavuje ročné nájomné vo výške 35,52 €, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Wolkrova 21, 23, zastúpených Bytovým družstvom 

Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 za účelom 

vybudovania bezbariérového prístupu k hlavným vstupom do bytového domu 

Wolkrova 21, 23 na dobu neurčitú.  

 Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie  stratí platnosť. 

---------- 

 

10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4499, k.ú. Petržalka pre vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 37 v Bratislave 

zastúpených Bytovým družstvom Petržalka 

 

Uznesenie č. 381 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov, prenájom časti 

pozemku registra „C“ KN k.ú. Petržalka, parc. č. 4499 – zastavaná plocha a 

nádvorie, LV č. 1748, o výmere 3,73 m
2 

 za cenu 1,00 €/m
2
/ročne, čo celkovo 

predstavuje ročné nájomné vo výške 3,73 €, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Wolkrova 37, zastúpených Bytovým družstvom Petržalka, 

družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 za účelom vybudovania 

a užívania prístupových nájazdových rámp k hlavným vstupom do bytového domu 

Wolkrova 37 na dobu neurčitú.  

 Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie  stratí platnosť. 

---------- 
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11. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v polyfunkčnom 

dome Gercenova ul. č. 8/F, 851 01 Bratislava pre spoločnosť MOBILDATA, 

s.r.o., 

 

Uznesenie č. 382 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti 

nebytových priestorov č. 27 v polyfunkčnom dome na Gercenovej 8/F, 851 01 

Bratislava o výmere 146,20 m
2 

, k. ú. Petržalka, zapísané na LV 3453 pre žiadateľa 

MOBILDATA, s.r.o., so sídlom Štúrova 130/27, 905 01 Senica, IČO: 46 132 645 na 

dobu určitú od 01. 05. 2018 do 30. 04. 2023, za zvýšenú cenu.  

 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 

 

12. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. 6 pre TŠP - tenisová 

škola Petržalka 

 

Uznesenie č. 383 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods.9, písm. c) zák.č.138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov zmenu doby nájmu pozemkov parc. č. 4877/12 - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 4009 m
2
 a  parc.č.4883 - zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 94 m
2
, spolu o výmere 4103 m

2
 v k. ú. Petržalka, pre TŠP- 

tenisová škola Petržalka, Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405 za 

účelom výkonu športovej činnosti zameranej na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej 

športovej verejnosti Petržalky na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2023 za cenu 

0,17 €/m
2
/rok celkovo za 697,51 €/rok s podmienkou, že sa nebude kúriť v krbe. 

 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorým sa mení doba nájmu 

bude podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V 

prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto 

uznesenie stratí platnosť.  

---------- 
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13. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu na časti pozemku, parc. č. 2844/1 a 

predĺženie doby nájmu pre  Jána  Vaškoviča 

 

Uznesenie č. 384 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a,ods.9, písm. c) zák. SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti 

pozemku registra „C“KN v k.ú. Petržalka, parc. č.2844/1 o výmere 130 m
2
, druh 

pozemku - ostatná plocha, LV č. 2644 pre Jána Vaškoviča, Mlynarovičova 19, 85104 

Bratislava, IČO 34 889 400, za účelom prevádzkovania stánku rýchleho 

občerstvenia, terasy a sanitárneho kontajnera na dobu 10 rokov od 01. 07. 2018 do 

30. 06. 2028, za cenu:  

77,80 €/m
2
/rok - pozemok pod stánkom   (60m

2
x77,80 €=  4668,- € )  

26,- €/m
2
/rok - terasa ( 50m

2
x26,-€=1300,- €) 

5,20 € - pozemok pod WC a sprchami + manipulačná plocha (20m
2
x  5,20 €=104,- €) 

Celkové nájomné predstavuje sumu 6 072- €. 

Podmienkou je estetické (drevené) obloženie objektu. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

14. Návrh na prenájom nebytového priestoru na Bulíkovej 27, Bratislava  pre 

Martina Valentíka 

 

Uznesenie č. 385 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča   
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

prerokovať   
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru č. 2 

o celkovej výmere podlahovej plochy 138,45m
2 

(kaviareň, bistro) nachádzajúci sa 

v objekte PDI (pavilón detských ihrísk) na Bulíkovej 27 v k. ú. Petržalka, súp.  

č. 3152, zapísaný na LV č. 2612, postavený na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

548, pre žiadateľa Martina Valentíka, Bratislava na dobu 15 rokov od 01.07. 2018 do 

30.06.2033, za cenu 89,- €/m
2
/rok, celkovo za sumu 12 322,05 €.  

 Zmluva o nájme nebytového priestoru bude podpísaná do 60 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 

nebude nájomcom podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.   
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15. Návrh na predĺženie prenájmu NP na Osuského 1, 1A pre  spoločnosť V.O.K. 

Slovensko s.r.o. 

 

Uznesenie č. 386 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

prerokovať   
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových 

priestorov - v objekte Osuského 1, 1A, 851 03 Bratislava, súpisné číslo 2476, 

s celkovou výmerou 451,91 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2732, pre 

spoločnosť V.O.K. Slovensko s.r.o., Starhradská 12, 851 05 Bratislava, IČO: 35 898 

127,  na dobu určitú od  01. 05. 2018 do 30. 04. 2033, za  cenu  20 430,94 €/rok. 

 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 

 

16. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. 

štvrťrok roku 2018 

 

Uznesenie č. 387 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

zobrať na vedomie   
 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2018. 

---------- 

 

17. Správa o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka za rok 2017 
 

Uznesenie č. 388 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie 
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Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

za rok 2017 
 

odporúča  
 

predložiť Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka za rok 2017 ako informačný materiál na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva. 

---------- 
 

18. Návrh postupu pri sprevádzkovaní nových aktivít v Dome kultúry Lúky 

 

Uznesenie č. 389 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča   
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schváliť v objekte DK Lúky 

a) vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na prevádzkovanie kaviarne a detského 

kútika za podmienok uvedených v prílohe,  

b) prevádzkovanie coworkingových priestorov vo vlastnej réžii prostredníctvom 

KZP  za cenových podmienok užívania uvedených v prílohe,  

---------- 

 

19. Projekt bezplatného prístupu na WiFi  na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v rámci projektu Európskej komisie „WiFi4EU 

 

Uznesenie č. 390 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

s ch v á l i ť 
 

tieto lokality na  inštaláciu hotspotov pre bezplatné WiFi v rámci projektu Európskej 

komisie „WiFi4EU po hlasovaní v komisiách 
 

1. budovy KZP ( DK Zrkadlový háj, DK Lúky, CC Centrum) 

2. Veľký Draždiak  

3. budova miestneho úradu (prízemie, 3. poschodie, 5.poschodie, 9.poschodie) 

4. Námestie republiky 

5. Vlastenecké nám., a 6. priestor pred Technopolom 

7. priestor pred TPD na Farského ul. a 8. vnútroblok Jama 

---------- 
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20. Návrh na zvolanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 391 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje   
 

zvolanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 24. 04. 2018 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

         Vladimír Bajan 

               starosta 

 


