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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného 

príspevku na parkovanie 
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Dôvodová správa 

 

Požiadavka na prípravu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného 

príspevku na parkovanie vznikla pri realizácii systému parkovacej politiky v podmienkach 

mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“). 

 

Mestská časť má záujem o neustále zlepšovanie podmienok na parkovanie na jej území.  

V súvislosti so zavedením parkovacieho systému aktívne vyhodnocuje možnosti na 

zefektívnenie parkovania a dopady parkovacej politiky na obyvateľov mestskej časti. S cieľom 

podpory parkovania sa navrhuje mechanizmus zmiernenia dočasných negatívnych dopadov 

uplatňovania parkovacej politiky na obyvateľov mestskej časti v súvislosti s parkovaním vozidiel 

na úsekoch miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie vozidiel v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa  

9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní vozidiel v znení neskorších VZN. 
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Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. .........../2020 zo dňa 16. septembra 2020 

o poskytovaní nenávratného príspevku na parkovanie 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s  

§ 15 ods. 2 písm. a) a  § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto 

všeobecne záväzného nariadenia: 

 

§ 1 

Účel právnej úpravy 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „nariadenie“) na podporu parkovania na území mestskej časti. Účelom 

nariadenia je zníženie finančného zaťaženia obyvateľov mestskej časti v súvislosti s parkovaním 

vozidiel na úsekoch miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie vozidiel v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. 

septembra 2019 o dočasnom parkovaní vozidiel v znení neskorších VZN (ďalej len „VZN č. 

13/2019“). 

 

§ 2 

Predmet úpravy 

 

(1) Predmetom tohto nariadenia je úprava postupu pri poskytovaní nenávratného príspevku na 

parkovanie oprávneným žiadateľom, na pokrytie finančných výdavkov za parkovanie vozidla na 

úsekoch miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie vozidiel v zmysle VZN  

č. 13/20019 (ďalej len „príspevok“). 

(2) Toto nariadenie upravuje: 

a) oprávnených žiadateľov o príspevok, 

b) podmienky poskytovania príspevku, 

c) postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku. 

 

§ 3 

Oprávnení žiadatelia 

 

Oprávnenými žiadateľmi o príspevok sú fyzické osoby prihlásené na trvalý pobyt v byte 

v mestskej časti, ktoré majú právny vzťah k vozidlu a sú registrované v elektronickom 

informačnom systéme mestskej časti podľa VZN č. 13/2019. 

 

§ 4 

Podmienky poskytovania príspevku 

 

(1) Príspevok môže byť poskytnutý na základe žiadosti o poskytnutie príspevku, v ktorej žiadateľ 

uvedie všetky skutočnosti odôvodňujúce vznik finančného výdavku podľa § 2 ods. 1 tohto 

nariadenia a predloží dôkaz o úhrade tohto finančného výdavku. 
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(2) Príspevok môže byť poskytnutý len vtedy, ak žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky voči 

mestskej časti alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestskou časťou 

(nedoplatky na daniach, neuhradené pokuty a pod.). 

 

§ 5 

Výška príspevku 

 

(1) Žiadateľovi môže byť poskytnutý príspevok maximálne vo výške 50,- EUR za jeden 

preukázaný finančný výdavok. O poskytnutie príspevku možno žiadať opakovane. 

 

§ 6 

Postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku 

 

(1) Žiadateľ predloží riadne vyplnenú a odôvodnenú žiadosť o poskytnutie príspevku na 

predpísanom tlačive, ktorého vzor bude zverejnený na webovom sídle mestskej časti 

(www.petrzalka.sk) a na úradnej tabuli mestskej časti. Žiadosť o poskytnutie príspevku sa 

podáva cez podateľňu miestneho úradu mestskej časti alebo v elektronickej podobe. 

(2) Žiadateľ, ktorý predloží žiadosť vyplnenú neúplne alebo žiadosť, ktorá nebude spĺňať náležitosti 

podľa § 4 ods. 1 tohto nariadenia, bude vyzvaný na jej doplnenie. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť 

v určenom čase, bude jeho žiadosť odložená.   

(3) O podaných žiadostiach o poskytnutie príspevku rozhodne starosta mestskej časti. 

(4) Po preskúmaní žiadostí vydá starosta mestskej časti oprávnenej osobe do 30 dní odo dňa podania 

žiadosti oznámenie o schválení, resp. neschválení poskytnutia príspevku. 

(5) Starosta mestskej časti predkladá miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti polročne na vedomie 

zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku. 

(6) Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ........................... 

 

 

Ján Hrčka 

  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petrzalka.sk/
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Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie dňa 3.9.2020 

 

Prítomní členovia: Kleinert, Vydra, Demel, Jakubčová, Mráz 

Neprítomní členovia:  Plšeková, Škápik, Šesták 

Prizvaní: Raus, Sarlós, Broszová, Ovečková, Sobinovský 

 

19. VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie  
Za: 3 

Proti: 0  

Zdržal: 2 

 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Kleinert Branislav 

predseda finančnej komisie 

 

 

V Bratislave 3.9.2020 

Zapísal: Jozef Sobinovský 

 

Začiatok rokovania komisie: 16:30 hod 

Ukončenie:  19:00 hod 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –

 Petržalka dňa 03. septembra 2020 

 

Prítomní: J. Fischer, S. Horínek, R. Vančo, M. Dragun, P. Hochschorner 

Ospravedlnení:   

Neprítomní:    

Za referát kultúry a športu:  R. Schnürmacher 

prizvaní:     podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:      15:30 hod. 

Ukončenie rokovania:   18:10 hod. 

 

K bodu 2) 

VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie 

 

Rozprava: 

Nakoľko sa nemohol predkladateľ rokovania zúčastniť, členovia komisie sa dohodli, že vypúšťajú 

tento bod z rokovania komisie 

 

Hlasovanie: J. Fischer, S. Horínek, R. Vančo, M. Dragun, P. Hochschorner 

Prítomných:  5 

Za:   5 
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Proti:  0 

Zdržal:  0 

Záver: tento bod bol z rokovania vypustený 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného                                                

dňa 24.08.2020 o 17,30 hod.  

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 

PhD., Erich Stračina,  JUDr. Henrich Haščák 

K bodu 21/VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie 

Materiál uviedol Ing. Ján Hrčka, starosta, uviedol že MČ má záujem neustále zlepšovať 

podmienky parkovania na území mestskej časti, v rámci vyhodnocovania procesu zavádzania 

parkovacieho systému je potrebné riešiť predovšetkým nežiaduce dopady na obyvateľov. To je aj 

cieľom tohto VZN. Komisia navrhuje doplniť VZN o obmedzenie účinnosti a doplniť a upresniť  

text v §6 bod 4 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený  materiál s 

pripomienkami 

Hlasovanie: 

Prítomní :    6 

Za          :     6   

Proti:          0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 27. 08. 2020 

v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Roman Futo, Ing. 

Ernest Huska, MUDr. Iveta Plšeková, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Miroslav Dragun, Bc. Adam 

Sárlos, Ing. Tatiana Kratochvílová  

Ospravedlnení: Ing. Gabriela Fulová  

Neprítomný: Ján Káľavský  

Trvanie: od 17:50 do 19:30 

 

BOD 5 - VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie  
bod uviedol: Ing. Ján Hrčka - starosta  

Návrh VZN vznikol pri realizácii systému parkovacej politiky v podmienkach mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  

Predmetom nariadenia je úprava postupu pri poskytovaní nenávratného príspevku na parkovanie 

oprávneným žiadateľom, na pokrytie finančných výdavkov za parkovanie vozidla na úsekoch 

miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie vozidiel v zmysle VZN č. 13/20019.  

S cieľom podpory parkovania sa navrhuje mechanizmus zmiernenia dočasných negatívnych 

dopadov uplatňovania parkovacej politiky na obyvateľov mestskej časti v súvislosti s 
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parkovaním vozidiel na úsekoch miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie 

vozidiel v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní vozidiel v znení neskorších VZN.  

P. starosta vysvetlil, že príslušníci Mestskej polície hl. mesta SR Bratislava udeľovali pokuty 

priestupcom parkujúcim na vyznačených parkoviskách mimo označených boxov, čo spôsobilo 

zvýšený počet sťažností od dotknutých rezidentov. P. starosta nemá možnosť zasiahnuť do 

rozhodovania príslušníkov mestskej polície, komu pokutu môžu udeliť a komu nie. 

Navrhovaným VZN by sa takto udelené pokuty rezidentom refinancovali.  

Názor komisie bol, že v prípade, že by pokutovali iba nerezidentov, mohlo by sa jednať o 

diskrimináciu.  

P. Podhorná uviedla, že ide o veľmi špecifickú situáciu, na ktorú, bohužiaľ, doplatili občania. 

Nemal by sa, ale z toho stať precedens, pretože nepovažuje za správne, aby mestská časť 

preplácala pokuty obyvateľom, ktoré im udelí mestská polícia, nech už sa tak stalo z 

akéhokoľvek dôvodu.  

P. starosta ďalej uviedol, že jedna z možností zlepšenia stavu parkovacej politiky je zapojenie 

parkovacích plôch vo vlastníctve súkromných subjektov, ako napr. LIDL, Kaufland, Technopol 

alebo TPD vo večerných hodinách, kedy sú parkoviská nevyužívané.  

P. Huska poznamenal že šírka parkovacie státia sa zväčšila, čím sa znížil počet parkovacích 

miest na niektorých parkoviskách. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s ch v á l i ť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného 

príspevku na parkovanie  

Hlasovanie:  
Prítomných: 6  

Za: 2  

Proti: 3  

Zdržal sa: 1  

Uznesenie č. 50 nebolo schválené. 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie investičných činností 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 27.08.2020 

 

 

Prítomní:  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl, PhD., Miroslav 

Dragun,  

Ing. arch. Matúš Repka, Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete,  

Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník. 

 

Ospravedlnený: JUDr. Milan Vetrák PhD., 

Neprítomní:  .................................... 

Tajomník:              Miloš Holán 

Hostia:  Ing. Milan Raus, Ing. Ján Hrčka, Mgr. Ľudmila Pastorová, Bc. Adam 

Sarlós, JUDr. Eva Štefániková, Ing. Lýdia Ovečková 
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Začiatok rokovania komisie: 16:00 hod. 

 

K bodu 4. 

VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie.  

 

Návrh VZN odprezentoval Ing. Ján Hrčka. 

 

Diskusia: 

Členka komisie Ing. Katarína Sklenková v tomto bode položila otázku ohľadom možností 

nakreslenia parkovacích boxov na miestach, kde by to bolo teoreticky možné. Pán Ing. Ján Hrčka 

informoval, že parkovacie boxy sú natierané v zmysle zákona, ktorá definuje ich minimálnu 

šírku. Taktiež upozornil, že parkovisko je považované za cestu s obojsmernou premávkou, 

a preto je nutné nechať pre oba pruhy šírku cesty minimálne 6 metrov. Pani Ing. arch. Kozáková 

zhodnotila, že pokým nedostanú obyvatelia parkujúci mimo vyznačeného parkovacieho miesta 

na parkovisku s príslušnou dopravnou značkou papuču, tak sa nenaučia, že nemajú stáť v strede 

parkoviska a že tam majú nechať 6 metrov široký voľný jazdný pruh pre oba smery.  

 

Stanovisko komisie: 

Komisia investičných činností na základe hlasovania neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť VZN o poskytovaní nenávratného finančného 

príspevku na parkovanie.  

 

Hlasovanie: 

prítomní:           7 – Ing. arch. Michala Kozáková, Miroslav Dragun, Ing. arch. Matúš Repka, 

Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš 

Buberník. 

za:  3 – Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník. 

proti:   0 

zdržal sa:  3 - Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Matúš Repka, Mgr.  Gabriel Fekete 

nehlasoval:         1 – Miroslav Dragun 

 

Návrh nebol schválený. 

 

Komisia mobility, dopravy a bezbariérovosti z 26.08.2020 o 17:30 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Miroslav Behúl, Tatiana Kratochvílová, Tomáš Palkovič, 

Elena Pätoprstá, Ivan Halmo, Michaela Kozáková, Dait, Jozef Chajdiak, Matúš Repka 

Účasť ospravedlnili:  

Účasť neospravedlnili:  

 

K bodu č. 4 

Prezentuje: Ján Hrčka 



10 

 

 

Komisia DMaB odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka   o poskytovaní nenávratného príspevku na parkovanie. 

 

 

Prítomní: 9 z 11 

Za:3  proti:1  zdržal sa: 5  nehlasoval:0 

 

Uznesenie nebolo schválené  

 

Členovia komisie nesúhlasia s daným návrhom, nakoľko je podľa členov komisie v rozpore so 

zákonom a odporúčajú štatutárovi mestskej časti nájsť iné riešenie .  

 

 

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie konanej dňa 25.08.2020 

 

Prítomní/é: Daniela Palúchová  

Matúš Repka  

Jana Hrehorová  

Iveta Jančoková  

Ildikó Zórádová  

Neprítomný: Konrád Balla 

 

K bodu 8./VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie.  

Materiál uviedol: Ján Hrčka, starosta  

Diskusia: Starosta odpovedal na otázky členov komisie. Členovia komisie nemali k návrhu VZN 

pripomienky.  

Uznesenie:  
Komisia sociálna a bytová odporúča:  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v á l i ť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného 

príspevku na parkovanie.  

Hlasovanie:  
prítomní/é: 5/Daniela Palúchová, Matúš Repka, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Ildikó 

Zórádová  

za: 3/Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Ildikó Zórádová  

proti: 0  

zdržal/a sa: 2/Daniela Palúchová, Matúš Repka  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

ZÁPISNICA zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže dňa 24.8.2020 

 

Začiatok 15.30 h  

Prítomní: M. Makovníková-Mosná, Ľ. Kačírek, I. Jančoková, M. Kleibl, L. Ovečková, I. 

Lučanič, M. Kovačič, M. Černý,  

Ospravedlnení: M. Vetrák, A. Kutlíková  
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Neprítomní: D. Palúchová 

 

K bodu 1 / VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie  
Finančný príspevok na parkovanie v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky predstavil 

starosta MČ, Ján Hrčka. Zámer materiálu je na dočasné obdobie a v opodstatnených prípadoch 

balansovať nesprávne vyloženú dohodu o parkovaní a pokutovaní za parkovanie Petržalčanov, 

zaregistrovaných v parkovacom systéme MČ. Tento nástroj rieši ojedinelé prípady v súčasnom 

prechodnom období zavádzania parkovacej politiky. Počas diskusie prišiel M. Kovačič, kvórum 

sa zvýšilo na 7 prítomných členov.  

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e Návrh na VZN o poskytovaní 

nenávratného finančného príspevku na parkovanie a  

o d p o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál s c h v á l i ť.  

.  

Hlasovanie: Prítomných: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia školskej komisie 

 

Termín a čas: 26. 08. 2020, 15.30 hod  

Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie  

Prítomní:  
a) Zoznam členov komisie: Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Gabriela 

Fulová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, Michal Horváth, 

Katarína Okoličányová, Mgr. Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Viktor Križo, Viliam 

Ovsepian  

b) Prítomní podľa predloženej prezenčnej listiny: 9 členov ŠK (komisia bola uznášania sa 

schopná)  

c) Tajomníčka komisie: PaedDr. Katarína Brťková  

d) Ospravedlnení vopred: Viktor Križo, Viliam Ovsepian, Katarína Okoličányová  

e) Neprítomní bez ospravedlnenia: 0  
f) Prizvaní k materiálom: p. Raus, p. Broszová, p. Hrčka, p. Štefániková, p. Pastorová  

g) Hostia: p. Ovečková, p. Holán, p. Garanová  

 

bodu 13  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o poskytovaní nenávratného príspevku na parkovanie  
Predkladaný materiál prezentoval – p. Hrčka – starosta MČ. Školská komisia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

S cieľom podpory parkovania sa navrhuje mechanizmus zmiernenia dočasných negatívnych 

dopadov uplatňovania parkovacej politiky na obyvateľov mestskej časti v súvislosti s 

parkovaním vozidiel na úsekoch miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie 

vozidiel v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní vozidiel v znení neskorších VZN.  

P. starosta vysvetlil, že príslušníci Mestskej polície hl. mesta SR Bratislava udeľovali pokuty 

priestupcom parkujúcim na vyznačených parkoviskách mimo označených boxov, čo spôsobilo 

zvýšený počet sťažností od dotknutých rezidentov. S cieľom podpory parkovania sa navrhuje 

mechanizmus zmiernenia dočasných negatívnych dopadov uplatňovania parkovacej politiky na 
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obyvateľov mestskej časti v súvislosti s parkovaním vozidiel na úsekoch miestnych komunikácií 

určených na dočasné parkovanie vozidiel v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní vozidiel v 

znení neskorších VZN.  

P. starosta vysvetlil, že príslušníci Mestskej polície hl. mesta SR Bratislava udeľovali pokuty 

priestupcom parkujúcim na vyznačených parkoviskách mimo označených boxov, čo spôsobilo 

zvýšený počet sťažností od dotknutých rezidentov.  

Diskusia  
p. Kríž a p. Běhal dávali otázky k danej téme a p. starosta ich zodpovedal.  

Uznesenie č. 12  
Školská komisia odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v á l i ť  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného 

príspevku na parkovanie  

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta Jančoková, 

Mgr. Juraj Kríž, PhD., David Běhal, Michal Horváth, Milan Polešenský  

Hlasovanie:  

Za: 7  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1  

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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Komisia 
Schválený 

materiál 

Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Finančná komisia schválené - - 

Komisia športu - - 
Bod vypustený 

z rokovania komisie 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

schválené - 

Doplniť obmedzenie 

účinnosti a spresniť 

text v § 6 bod 4 

Komisia životného 

prostredia 

a verejného poriadku 

- neschválené  

Komisia investičných 

činností 
- neschválené  

Komisia mobility, 

dopravy a 

bezbariérovosti 

- neschválené  

Komisia sociálna a 

bytová 
schválené -  

Komisia kultúry a 

mládeže 
schválené -  

Školská komisia schválené -  

Miestna rada - neschválené  

 


