
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 

zo dňa 10. decembra 2019 

 
 

(č. 145 - 159) 

 

 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka na svojom 9. zasadnutí 

prerokovali: 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 31.10.2019 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 

2022 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 

7/2015 z 22. Septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení č.7/2017 a VZN č. 2/2019 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č.5/2017 

z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

6. Návrh na zrušenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka a s tým súvisiacich 

dokumentov 

7. Prerokovanie protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo 

dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
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nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019  

a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 

4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 

8. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

10. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení 

VZN č. 5/2019 

11. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 

11.A Návrh na ustanovenie poslancov do funkcie sobášiacich 

12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

13. Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

---------- 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 31.10.2019 

 

 

Uznesenie č. 145 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

b e r i  e  na vedomie  

 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   

k 31. 10. 2019. 

---------- 

 

 

2. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

 

 

Uznesenie č. 146 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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s c h v a ľ u j e   

  

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 nasledovne:  

  

- zníženie príjmových finančných operácií o 550 000 €  

- zníženie kapitálových výdavkov o 550 000 € 

 

---------- 

 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 

2022 

 

Uznesenie č. 147 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

  

s c h v a ľ u j e   

  

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s príjmami a výdavkami v 

čiastke 43 965 819 EUR  

 

b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020  

 

c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať 

rozpočtové opatrenia na rok 2020 :  

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých 

na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých 

darov  

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy  

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 

EUR a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 

EUR,  

4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení 

vyrovnanosti alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR  

5. v podprograme 5.1 predškolské vzdelávanie vykonávať presun výdavkov medzi 

prvkami bez obmedzenia pri zachovaní celkovej výšky výdavkov  

 

d) nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré budú zapracované v rámci prerozdelenia 

prebytku rozpočtu za rok 2019 nasledovne:  

- rekonštrukcia schodísk na terasy 80 000 €, 

- výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás 120 000 €.  

  

z o b r a ť  n a  v e d o m i e  

  

a)  výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021 a 2022   

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022 
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A. 

1. zníženie bežných výdavkov v programe 2.2 o 196 000 € a zvýšenie bežných výdavkov v 

programe 4.1.1 o 100 000 € a v programe 9.3 o 96 000 € 

 

2. zníženie kapitálových výdavkov o 600 000 € v programe 6.4.2, zvýšenie kapitálových 

výdavkov v programe 4.1.1. o 100 000 €, v programe 4.1.3 o 65 000 €,     v programe 5.3.1 

o 100 000 €, v programe 9.3 o 300 000 € a zvýšenie výdavkových finančných operácií 

v programe 4.1.1 o 35 000 € z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti. 

 

- v Programe 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie, v podprograme 9.3. obnova a údržba 

majetku navrhujeme zvýšiť vo výške 300 000,00 EUR (kapitálové výdavky) na riešenie 

sociálneho zariadenia pre seniorov na Vavilovovej, a v prípade získania finančných 

prostriedkov z iných zdrojov budú použité na hlavným mestom zverený objekt na Hrobákovej 

ulici za účelom na zvýšenie kapacity materských škôl, 

 

B. 

a) zníženie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Miestny podnik 

verejnoprospešných služieb Petržalka 

- v programovom prvku 4.1.1 oprava a obnova komunikácií o 337 140 € 

- v podprograme 7.1 starostlivosť o zeleň o 786 965 € 

- v programovom prvku 7.4.1 údržba a čistota verejných detských ihrísk o 138 255 € 

- v programovom prvku 7.4.2 ostatná činnosť MP VPS o 413 450 € 

 

b) zníženie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu MP VPS Petržalka 

v programovom prvku 7.4.1 údržba a čistota verejných detských ihrísk o 70 000 €. 

 

c) poveruje starostu na vykonávanie rozpočtových opatrení z uvedených programových 

prvkov bez obmedzenia pri zachovaní celkovej výšky výdavkov. 

 

C. 

Žiada starostu o doplnenie prílohy rozpočtu s názvom „Investičný plán“ o všetky prebiehajúce 

činnosti a investície na MČ Petržalka vyžadujúce financie. 

 

                                                                                 T: predloženie na najbližšie zastupiteľstvo. 

 

D. 

Presun finančných prostriedkov 39 150 €, pôvodne vyčlenených na financovanie projektu 

 modernej prezentácie pamiatok na projekt s názvom „Vytvorenie integrovaného konceptu 

umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov, 

vyžadujúcich zvláštnu opateru“. 

 

---------- 
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4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Petržalka č. 

7/2015 z 22. Septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení č.7/2017 a VZN č. 2/2019 

 

 

Uznesenie č. 148 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka   

  

s ch v a ľ u j e  

  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 

2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

VZN č. 7/2017 a VZN č. 2/2019  

  

---------- 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č.5/2017 

z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

Uznesenie č. 149 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2017 z 28. februára 

2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

---------- 

 

6. Návrh na zrušenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka a s tým súvisiacich 

dokumentov 

 

  

Uznesenie č. 150 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. zrušenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

2. zrušenie Štatútu Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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3. zrušenie Rady fondu rozvoja a odvoláva súčasných členov Rady fondu rozvoja 

 

 Súčasní členovia Rady fondu rozvoja: 

a) Petrovič Drahan 

b) Repka Matúš 

c) Pätoprstá Elena 

d) Vetrák Milan 

e) Cmorej Peter 

f) Uhlár Ivan 

g) Kríž Oliver 

h) Bučan Ján 

 

4. vytvorenie pracovnej skupiny pre Správu poplatku za rozvoj  

 

5. členov pracovnej skupiny pre Správu poplatku za rozvoj 

 

Návrh na členov pracovnej skupiny pre Správu poplatku za rozvoj: 

a) Petrovič Drahan 

b) Repka Matúš 

c) Pätoprstá Elena 

d) Vetrák Milan 

e) Cmorej Peter 

f) Uhlár Ivan 

g) Kríž Oliver 

h) Bučan Ján 

                                                                    --------- 

 

7. Prerokovanie protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo 

dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019 a 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 

4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 

 

7A. 

Uznesenie č. 151 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

v y h o v u j e 
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protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN  

č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019  

 

7B. 

Uznesenie č. 152 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 

17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN  

č. 15/2019 

---------- 

 

8. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 153 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

n e v y h o v u j e 

 

protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

                                                                --------------- 

 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

 

 

Uznesenie č. 154 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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s c h v a ľ u j e   

                                                                                                                                                                        

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa              

9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

 

A. 

1. V § 5 odsek 3 znie: 

 „(3) Úhradu neplatí fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na 

individuálnu prepravu alebo s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou oboch očí a fyzická 

osoba, ktorá prepravuje takúto fyzickú osobu za podmienky, že je registrovaná 

v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa bez potreby preukázania právneho 

vzťahu k vozidlu. Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom podľa osobitného 

predpisu³). 

 

2. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 

„(3) Právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a fyzická osoba, ktorá má v mestskej časti 

vyhradené parkovacie miesto v zmysle VZN č. 5/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych 

daniach v znení VZN č.1/2005, VZN č. 3/2005, VZN č. 1/2007, VZN č. 2/2007, VZN č. 

2/2008, VZN č. 3/2008, VZN č. 3/2009 VZN č. 6/2009, VZN č. 3/2010, VZN č. 8/2012, VZN 

č. 3/2013, VZN č. 9/2017 a VZN č. 17/2019 má povinnosť zaregistrovať sa v elektronickom 

informačnom systéme prevádzkovateľa.“ 

 

B. 

§1 ods. 2 písmeno o) znie: 

 

„rezidentom: 

 

- fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt v byte v mestskej časti najneskôr k 31. 

decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (napr. rezidentom v kalendárnom roku 

2020 je fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v byte v mestskej časti najneskôr 

k 31.12.2019), alebo 

 

- cudzinec, ktorý je štátny príslušník členského štátu Európskej únie a ktorý sa 

oprávnene nepretržite zdržiava na území Slovenskej republiky počas obdobia menej 

ako piatich rokov a v potvrdení o registrácii pobytu alebo v doklade o pobyte má 

uvedenú adresu pobytu v byte v mestskej časti; to platí aj pre jeho rodinného 

príslušníka podľa osobitného predpisu¹, alebo 

 

- cudzinec, ktorý nie je štátny príslušník členského štátu Európskej únie a ktorému bol 

policajným útvarom udelený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky 

s adresou pobytu v byte v mestskej časti, 

 

ktorá/ktorý má právny vzťah k motorovému vozidlu a je registrovaná/registrovaný 

v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom 

prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácií alebo 

prostredníctvom webového rozhrania,“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
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„Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.“ 

 

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako 1a. 

 

V §7 ods. 4 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie: 

 

„v prípade cudzinca zmenou pobytu/prechodného pobytu mimo územia mestskej časti.“ 

 

 C. 

V prílohe č. 1, VZN sa vypúšťa ulica O. Štefanku č.3 z ulíc, kde sa bude realizovať režim 

dočasného parkovania. 

                                                                ---------- 

 

10. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení 

VZN č. 5/2019 

 

 

Uznesenie č. 155 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Petržalka  

 

s ú h l a s í 

 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v znení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 5/2019. 

                                                                   ---------- 

 

11. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 

 

 

Uznesenie č. 156 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

  

n e s c h v a ľ u j e   

  

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti  

 

                                                                   ---------- 
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11.A Návrh na ustanovenie poslancov do funkcie sobášiacich 

 

Uznesenie č. 157 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade s §4 ods.1 zákona NR SR 

č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

ustanovuje 

 

do funkcie sobášiacej poslankyňu: 

1. Tatianu Kratochvílovú 

2.  Matúša Repku 

---------- 

 

12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 158 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b e r i e     n a     v e d o m i e  

 

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti  

Bratislava-Petržalka 

 

                                                               ---------- 

 

13. Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

Uznesenie č. 159 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b e r i e     n a     v e d o m i e  

 

Informáciu o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

                                                                   ---------- 

 

 

         Ing. Ján Hrčka 

              starosta 

 


