
Z á p i s n i c a 

 

z rokovania 33. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka konaného dňa 28.06.2022 

 

 

Začiatok rokovania:  9:00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Ospravedlnení: Lena Bočkayová, Miroslav Dragun, Tomáš Palkovič, Ivan Halmo, Michala 

Kozáková, Miloslav Šmíd, Iveta Plšeková 

 

33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva otvoril starosta Ján Hrčka. Zasadnutie sa konalo 

prezenčnou formou  v priestoroch Kultúrnych zariadení Petržalky, Rovniankova ul. 3, 851 02 

Bratislava.  

Starosta skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné počtom prítomných 25 

z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 71,4 %. Počet poslancov sa počas rokovania priebežne 

menil.  

Starosta upozornil poslancov, že hlasovať sa bude podľa nastavenej aplikácie SmartVote, 

pričom priebeh hlasovania a výsledky krátko po hlasovaní budú vidieť na ploche.  

 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o programe tak, ako ho poslanci obdržali v pozvánkach. 

  

Program: 

 

Otvorenie zasadnutia 

Voľba návrhovej komisie 

Voľba overovateľov zápisu 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31.05.2022 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

rok 2021 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: finančné odd. 

 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: finančné odd.  

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 

Bratislava 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. školstva 

 



5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 

Bratislava 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. školstva 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č....  

/2022 z ............, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov 

starobného a  invalidného dôchodku 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. sociálnych vecí 

 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

../2022 zo dňa ...... 2022 o organizácii miestneho referenda 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

 

8. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na volebné obdobie rokov 2022-2026 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

 

9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na volebné obdobie rokov 2022-2026 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

 

10. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Materskej školy Slnečnice“ výzvy 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podanie 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na 

zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód 

výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94 

Predkladá: 1. vicestarostka Jana Hrehorová 

Spracovateľ: referát projektového riadenia 

11. Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka v prípade 

podania žiadosti o dotáciu na projekt „Športová hala – Bratislava Petržalka, 

Pankúchova U.“, v rámci Výzvy na rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj 

služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: referát projektového riadenia 

 

12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy 

Fedinova 7, Bratislava pre Neziskovú organizáciu VYSNÍVANÝ DOMOV, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 



13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, 

Bratislava pre Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 

Petržalke, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, 

Bratislava pre BITTER SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

15. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov č. 26 a 27 v objekte na 

Gercenovej 8/H,I Bratislava pre Uhrín Patrik - svetelná technika, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

16. Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1922 pre Dana 

Voleníková – VOMA, Jakabova 27, 821 04 Bratislava ako prípad hodného 

osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

17. Návrh na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30 pod 

stavebným objektom SO 11 – Južná pláž, ktorý bude dotknutý umiestnením 

stavby „Polyfunkčný objekt – Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s. ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 
Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

18. Návrh na prenájom časti pozemku reg.“C“ KN parc.č. 4431/3 v k.ú. Petržalka a 

nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie č.1, Bratislava 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

19. Návrh zámeru prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 5812 pre spoločnosť 

KOPČIANSKA s.r.o. 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

20. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098/8 pre 

pána Ladislava Szalacsiho a pani Evu Hipkú, rod. Szalacsiovú ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 



21. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. sociálnych vecí 

 

22. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených  týmto všeobecne 

záväzným nariadením 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 

 

23. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2019 

o dani z nehnuteľností v znení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2020 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: finančné odd. 

 

24. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. školstva 

 

25. Návrh na odvolanie a voľbu šéfredaktora novín Naša Petržalka  
Predkladá: predseda Mediálnej rady Petržalky 

Spracovateľ: ref. komunikácie 

 

26. Návrh na odvolanie a voľbu člena redakčnej rady novín Naša Petržalka  

Predkladá: predseda Mediálnej rady Petržalky 

Spracovateľ: ref. komunikácie 

 

27. Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do 

správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej 

republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách 

a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2022 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. správy obecných bytov 

 

28. Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-

Petržalka za II. štvrťrok 2022 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. správy obecných bytov 

 

29. Správa z kontroly všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 

000 Eur od 01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto 

platba bola prijatá na účet mestskej časti 



Predkladá: miestna kontrolórka 

Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 

 

30. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - 

Petržalka na obdobie 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 

Predkladá: miestna kontrolórka 

Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 

 

31. Požiadavka starostu MČ Bratislava-Petržalka na vykonanie „Fyzickej kontroly 

všetkých nákupov platobnou kartou od 1.12.2018 do 28.2.2022“  

Predkladá: miestna kontrolórka 

Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 

 

32. Rôzne 

33. Interpelácie 

 

Informačné materiály 

 

 

Zoznam priložených informačných materiálov: 

 

Odpočet investičného plánu pre rok 2022 

 

Informácia o plnení uznesenia MZ č. 558/2018 zo dňa 23.10.2018 o stanoviskách starostu 

k predaju a zámenám pozemkov na území MČ Bratislava-Petržalka zasielaných Hlavnému 

mestu  SR Bratislava 
 

Nasledovalo hlasovanie o navrhovanom programe ako o celku.  

 

Hlasovanie o programe: prítomných 21 z 35 poslancov, za 21, proti 0, zdržali sa 0, 

nehlasovali 0, neprítomní 14 - program rokovania bol schválený. (Poslanec Vetrák by bol za, 

v úvode rokovania mu nefungovalo hlasovanie). 

 

Návrhy na zmenu programu: 

 

Ako prvá vystúpila poslankyňa Sklenková, ktorá navrhla zmenu programu tak, že Výstavba 

športovej haly Pankúchova ul. by chcela predradiť ako bod 2 za Kontrolu plnenia uznesení. 

Ako druhá vystúpila poslankyňa Farkašovská, ktorá navrhla, aby všetky majetkové body 

týkajúce sa osobitného zreteľa boli zaradené za bod 9. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie o doplnení bodu 2 programu: prítomných 23 z 35 poslancov, za 11, proti 5, 

zdržali sa 6, nehlasovali 1, neprítomní 12 – predradenie Výstavby športovej haly Pankúchova 

ako bod 2 nebolo schválené.  

 

Hlasovanie o zmene poradia majetkových bodov ako body 10 a nasledujúce programu: 

prítomných 23 z 35 poslancov, za 2, proti 9, zdržali sa 12, nehlasovali 0, neprítomní 12 –

návrh na zmenu poradia nebol schválený.  



Po odsúhlasení celého programu sa pristúpilo k voľbe návrhovej komisie a overovateľov. 

Starosta predložil návrhovú komisiu v zložení: Jozef Vydra, Miroslav Behúl, Matúš Repka. 

 

Hlasovanie o členoch návrhovej komisie: prítomných 22, za 21, proti 0, zdržali sa 1, 

nehlasovali 0, členovia návrhovej komisie rokovania boli schválení.  

 

Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Lýdia Ovečková a Natália Podhorná. 

 

Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prítomných 23, za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 

0 - overovatelia zápisnice boli schválení.  

 

 

K bodu č. 1 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 31.05.2022 
 

Tento bod uviedla prednostka Petra Vančová, ktorá následne dala slovo poslancom, aby sa 

vyjadrili k jednotlivým uzneseniam.  

Po jej úvodnom slove sa do diskusie hlásil poslanec Repka, ktorý sa opýtal na uznesenie č. 

188, v ktorom sa hovorí, že sa MČ bude snažiť zapojiť do výzvy na cyklotrasy. Pýtal sa, či to 

v termíne do 15.8.2022 MČ stihne. Pani prednostka odpovedala, že áno, výzva sa stihne. 

 

Hlasovanie o návrhu k bodu č. 1: prítomných 20, za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, - 

návrh bodu 1 bol schválený. 

 

 

K bodu č. 2 

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 

 

Bod uviedol starosta, ktorý konštatoval, že sa nám podarilo hospodáriť s prebytkom 8,2 mil. 

€, z toho prebytok bol 1,8 mil. € a 6,4 mil. € je z finančných operácií. 

Následne sa slova ujala miestna kontrolórka Diana Chovancová, ktorá konštatovala, že 

záverečný účet bol zostavený v súlade s platnou legislatívou. Upozornila však, že vo svojom 

stanovisku uviedla dve výhrady: 

a) veľa obstaraného majetku nie je doposiaľ zaradeného do účtovnej evidencie, čo je 

dôležité z hľadiska správnych odpisov, 

b) nesprávne predpísaná pohľadávka účtovnej jednotky voči štátnemu rozpočtu.  

V diskusii sa slova zhostil poslanec Škápik, ktorý vo svojom vystúpení zhodnotil celé 

obdobie, v ktorom sa na strane jednej podarilo niektoré veci dotiahnuť, ako sú napr. škôlky 

Fialová a Fedinova, ale niektoré výzvy ešte pred nami zostávajú, ako napr. základná škola v 

lokalite Slnečnice.  

 

Hlasovanie o návrhu k bodu č. 2: prítomných 22, za 19, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 1, - 

návrh bodu 2 bol schválený. (Poslanci Fischer a Kleinert by boli za, nestihli hlasovať). 

 

 

 

 

 



K bodu č. 3 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022  
 

Predmetný bod opäť uviedol starosta. Na jednej strane bežné výdavky navyšujeme o 1,63  

mil. € (ide i o nárast energií). Použitie rezervného fondu je na strane druhej vo výške 4,1 mil. 

€ (priority poslancov, chodníky a nákup strojov na práce s tým súvisiace, technický stav 

budov, rozširovanie kapacít na Slnečniciach a navýšenie cien materiálov o cca 150 000 € na 

dokončenie rozbehnutých rekonštrukcií, stroje na zimnú údržbu, zavlažovanie, cisterny na 

polievanie, vybavenie dielní, obnova vozového parku). Problematika ohľadom športovej haly 

Pankúchova bude predmetom samostatného bodu. 

 

Následne vystúpil poslanec Vetrák, ktorý podporil navýšenie o 200 000 € na športové 

aktivity. Upozornil na vážny problém s bazénom na Pankúchovej a navrhol zafinancovať 

opravu plavárne. Druhou vecou je výzva na energeticky úsporné opatrenia pri budovách.  

Z tohto programu by sa mohla rekonštruovať napr. aj horáreň, z ktorej sme chceli múzeum, 

napr. aj lesnícke či múzeum socializmu. Poslanec Repka navrhol podporiť financovanie 

plavárne a znížiť podporu pre futbalistov. Poslanec Škápik v rámci zmien navrhol vyčleniť 

bod týkajúci sa futbalistov, aby sa nestalo, že preto neprejde úprava rozpočtu. Poslankyňa 

Ovečková podporila návrh vyčleniť FC Petržalka na samostatné hlasovanie. Starosta zhrnul, 

že je za to, aby sa podporoval každý šport, k čomu výrazne pomôže práve výstavba 

multifunkčnej haly. Čo sa týka súm za bazény, sú zatiaľ vypracované porovnateľné návrhy na 

rekonštrukciu s tým, že Turnianska, ktorá priebežne investuje vlastné zdroje, by dostala 

nejakú kompenzáciu na zlepšovanie, je to vo výške 100 000 €. Cieľom je, aby sme mali 

funkčné štyri kompletné plavárne na základných školách. Poslanec Repka podporil plán 

rekonštrukcie všetkých štyroch bazénov. 

 

Poslanec Behúl predniesol pozmeňujúci návrh, ktorým navrhol v programe 6.4.3 sumu 

80 000 € pre FC Petržalka. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Behúla ohľadom FC-Petržalka v programe 

6.4.3: prítomných 25, za 16, proti 1, zdržali sa 8, nehlasovali 0, - pozmeňujúci návrh bodu 3 

bol schválený. 
 

Následne sa hlasovalo o bode č. 3 ako o celku. 
 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 3: prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, - 

návrh bodu 3 bol schválený. (Poslanci Ovečková a Petrovič by boli za, nespustilo sa im 

hlasovanie). 

 

 

K bodu č. 4 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 

zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

 

Starosta informoval, že ideme otvárať dve nové škôlky, Fedinova a Fialová, a preto je 

potrebné odsúhlasiť ich zriadenie. Pristúpilo sa k hlasovaniu: 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 4: prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, - 

návrh bodu 4 bol schválený. (za by hlasoval aj poslanec Cmorej, ktorý mal technický 

problém). 



K bodu č. 5 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 

zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava 

 

Opätovne starosta predniesol návrh pre materskú školu v lokalite Slnečnice. Otvorená by mala 

byť najneskôr k 1.11.2022. Deti, ktoré potrebujú chodiť do MŠ od 01.09. sú zatiaľ prijaté na 

iné MŠ a následne sa presunú, čím sa v iných MŠ uvoľnia kapacity pre deti narodené 

v novembri či decembri. 

 

K danému bodu poslanec Karman vyjadril potešenie, že sa nám darí, vyjadril nádej, že 

postupne pomôžeme všetkým deťom. K poďakovaniu sa pripojila aj poslankyňa Ovečková. 

Pristúpilo sa priamo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 5: prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, - 

návrh bodu 5 bol schválený. 

 

 

K bodu č. 6 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č....  /2022 

z ............, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného 

a  invalidného dôchodku 

 

Úvodné slovo predniesla vedúca sociálneho oddelenia, pani Zacharová. Mení sa pásmo 

financovania a zavádzajú sa obedáre. 

 

Poslanec Uhlár prečítal návrh úpravy, v rámci ktorého sa v § 5 navýšili jednotlivé sumy 

príspevku na stravovanie: 

 

výška príspevku násobok životného minima suma dôchodku 

2,50 € do 1,5 x do 349,50 € 

1,70 € do 1,9 x od 349,51 do 442,70 € 

1,20 € do 2,2 x od 442,71 do 512,60 € 

0,90 € do 2,5 x od 512,61 do 582,50 € 

0,50 €                  do 3 x od 582,51 do 703,26 € 

bez príspevku  od 703,27 € 

 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Uhlára k bodu č. 6: prítomných 25, za 23, proti 

0, zdržali sa 1, nehlasovali 1, - pozmeňujúci návrh k bodu 6 bol schválený. (Poslankyňa 

Kratochvílová by hlasovala za). 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 6 ako celku: prítomných 25, za 24, proti 0, zdržali sa 0, 

nehlasovali 1, - návrh bodu 6 bol schválený. 

K bodu č. 7 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo 

dňa ...... 2022 o organizácii miestneho referenda 

Úvodné slovo predniesla vedúca ref. organizačných vecí p. Neuschlová. Upozornila, že toto 

VZN musíme mať prijaté, je to zákonná povinnosť, k naplneniu ktorej práve pristupujeme. 



Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 7: prítomných 25, za 24, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1, - 

návrh bodu 7 bol schválený. 

 

K bodu č. 8 

Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Petržalka na volebné obdobie 

rokov 2022-2026 

V úvodnom slove bola ozrejmená situácia s volebnými obvodmi, kde zostala zachovaná 

rovnaká situácia ako pred 4 rokmi pri posledných komunálnych voľbách. Jedinou zmenou je, 

že vo volebnom obvode č. 5 bolo naposledy 6 poslancov a vo volebnom obvode č. 6 ich bolo 

5. Teraz je to naopak, vzhľadom na to, že v obvode č. 6 sa významne zvýšil počet obyvateľov. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 8: prítomných 24, za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1, - 

návrh bodu 8 bol schválený. 

 

K bodu č. 9 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na volebné obdobie rokov 2022-2026 

Návrh opäť predniesla p. Neuschlová a uviedla, že sa navrhuje výkon funkcie starostu na plný 

úväzok. 

Bez diskusie sa pristúpilo k samotnému hlasovaniu. 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 9: prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, - 

návrh bodu 9 bol schválený. 

K bodu č. 10 

Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Materskej školy Slnečnice“ výzvy 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podanie žiadosti o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy IROP-PO2-SC221-

2022-94 

 

Starosta vysvetlil, že sa MČ plánuje uchádzať o mimorozpočtové finančné prostriedky na 

materskú školu Slnečnice. Ak projekt získa podporu, budeme vedieť prostriedky, ktoré na to 

máme odsúhlasené, použiť na niečo iné. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 10: prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 10 bol schválený. 

K bodu č. 11 

Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka v prípade podania 

žiadosti o dotáciu na projekt „Športová hala – Bratislava Petržalka, Pankúchova U.“, v 

rámci Výzvy na rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne 

prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly 



Úvodné slovo mal starosta, ktorý informoval o postupe pri plnení podmienok pre dosiahnutie 

stavebného povolenia k hale, aby sme sa mohli uchádzať o 1,2 mil. € z európskych fondov  

z výzvy k 30.6.2022. Výzva prišla dva dni pred vianočnými sviatkami, bolo preto potrebné čo 

najrýchlejšie a najefektívnejšie konať, aby sme podmienky dokázali splniť a mohli sa 

uchádzať o finančné prostriedky na halu. 

Problém sú prevádzkové náklady haly, ideálny stav je, aby hala bola vyťažená nielen 

v popoludňajších hodinách, ale i dopoludnia. Práve preto sa dimenzovala do areálu školy. 

Zároveň aj preto, lebo potom bolo možné spojiť územné a stavebné konanie. Okrem toho 

v blízkosti sú tri školy, ktoré vedia halu využívať aj v dopoludňajších hodinách. Do úvahy 

pripadali dve školy, Dudova a Pankúchova, ale na prvej by vstupovali do konania i iné 

dotknuté subjekty, čím by sme termín nestíhali. Všetko MČ pripravila tak, aby sa stihol 

termín, ale je potrebný súhlas zastupiteľstva. 

Poslanec Cmorej poďakoval za obšírne vysvetlenie a spýtal sa na presun ihriska na miesto, 

kde by mala byť hala a naopak. Poslankyňa Farkašovská uviedla, že by očakávala 

predloženie kompletného materiálu na zastupiteľstvo, vrátane všetkých príloh, a nie len 

základnú informáciu. 

Následne vystúpili viacerí občania. Pani Tekulová konštatovala, že projekt sa robil poza 

chrbát obyvateľov. Zároveň poukázala na list riaditeľa školy, ktorý popisuje zlú situáciu 

v športovej oblasti. V prednej časti hala stáť nemôže pre zlú dopravnú situáciu. Ďalej vystúpil 

pán Sedmák, ktorý upozornil, že zelená plocha je prístupná len FC Petržalke. Ďalej napadol 

bezpečnostné hľadisko pozemku. Tento priestor je evakuačný, a preto tam nemôže byť hala. 

Navrhuje alternatívny pozemok medzi plavárňou a Kauflandom. Pánovi Haškovi vadí, že sa 

nemohlo participovať na príprave a že občania boli vylúčení z procesu.  

Za poslancov vystúpil poslanec Vetrák, ktorý informoval o pobúrení občanov v jeho 

volebnom obvode. Poslanec Karman navrhol projekt v tejto situácii podporiť a posunúť 

ďalej. Poslanec Škápik rovnako navrhuje materiál podporiť. Poslankyňa Fulová navrhuje 

halu kompromisne posunúť. Poslankyňa Pätoprstá položila otázku, kam spejeme takýmto 

konaním, bez zapojenia občanov. Konštatovala, že proces je o dobrom manažmente. Proces 

podľa nej nie je správny, pretože nie je participatívny. Poslankyňa Ovečková podporila slová 

predrečníčky s tým, že naozaj nebola v predmetnej veci žiadna participácia, čo je na škodu 

veci a na čo i ona sama niekoľkokrát upozorňovala. Na druhej strane zdôraznila, že Petržalka 

halu potrebuje a v tomto riešení vidí možnosť. Je potrebné prijať kompromisné riešenie pre 

občanov a aspoň teraz participáciu zapojiť. 

Poslanec Behúl predniesol pozmeňujúci návrh, aby bola hala posunutá podľa alternatívneho 

návrhu zaslaného poslancom e-mailom a aby po schválení žiadosti starosta verejne prerokoval 

umiestnenie haly s obyvateľmi. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Behúla k bodu č. 11: prítomných 25, za 20, 

proti 0, zdržali sa 4, nehlasovali 1, - pozmeňujúci návrh bodu 11 bol schválený. (Poslanec 

Uhlár by bol za, nespustilo sa hlasovanie). 

 

Hlasovanie o návrhu ako o celku k bodu č.11: prítomných 25, za 22, proti 0, zdržali sa 3, 

nehlasovali 0, - návrh bodu 11 bol schválený. 

 



K bodu č. 12  

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy Fedinova 

7, Bratislava pre Neziskovú organizáciu VYSNÍVANÝ DOMOV, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

Starosta uviedol materiál a zdôraznil, že je teraz obdobie, kedy ešte priestory nepotrebujeme 

a naopak, BSK nás požiadalo o zachovanie daného stavu, keďže nemá kam seniorov 

presunúť. Pre prípad, že by sme už priestory potrebovali, bude podpísaná notárska zápisnica. 

Poslanec Uhlár sa spýtal na využitie kuchyne. Na to odpovedal starosta, že táto by bola 

využívaná pre všetky subjekty. Následne vystúpila zástupkyňa neziskovej organizácie a 

ozrejmila poslancom, že v priestoroch sú seniori s 24-hodinovou starostlivosťou. Starosta 

opätovne túto skutočnosť potvrdil. Poslankyňa Ovečková požiadala zastupiteľstvo o podporu 

materiálu, vzhľadom k tomu, že ide o klientov sociálnej služby, seniorov, ktorí sú v 6. stupni 

odkázanosti. Navrhla tiež, aby naše oddelenie sociálnych služieb konzultovalo s BSK, ako sa 

darí umiestňovať klientov do iných zariadení, z dôvodu, aby sme pred týmto problémom 

nestáli aj po vypršaní predĺženia nájomnej zmluvy. 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č.12: prítomných 22, za 15, proti 3, zdržali sa 4, nehlasovali 0, - 

návrh bodu 12 nebol schválený. 

 

K bodu č. 13  

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre 

Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, o. z., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Úvodné slovo predniesol vedúci ref. správy miestneho majetku, p. Baumann cez online 

spojenie. Ako prípad hodný osobitného zreteľa sa priestor poskytuje za účelom 

prevádzkovania pracovno-socializačného centra  IMPULZ, chránenej dielne a rehabilitačného 

strediska. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 13: prítomných 23, za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 13 bol schválený. 

 

K bodu č. 14  

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre 

BITTER SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Po úvodnom slove pána Baumanna sa rozvinula diskusia. Poslanec Uhlár predniesol návrh 

z miestnej rady, aby sa v tomto prípade postupovalo cez obchodnú verejnú súťaž. Upozornil, 

že navrhovaná cena nerešpektuje zásady hospodárenia. Poslanec Karman konštatoval, že je 

to na diskusiu do budúcna, aj o tom ako nakladať s ďalšími podobnými žiadosťami 

o prenájom. Obchodná verejná súťaž síce prinesie transparentnosť, ale zároveň bude viesť 

k navyšovaniu cien, preto si v istých prípadoch vie predstaviť osobitný zreteľ. Poslanec 

Uhlár navrhol vytvoriť na majetkovej komisii manuál, akým spôsobom sa budú riešiť bufety 

na školách. Poslankyňa Pätoprstá navrhuje realizovať prieskum. 

 

Kontrolórka p. Chovancová upozornila, že postupy musia byť v súlade so zákonnou úpravou.  



Poslankyňa Ovečková spresnila, že Rada školy ani vedenie školy nemá problém 

s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, ozrejmila dôvod iniciatívy zriadenia školského 

bufetu – návrh školského parlamentu. 

 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 14: prítomných 24, za 4, proti 9, zdržali sa 10, nehlasovali 1, 

- návrh bodu 14 nebol schválený. 

K bodu č. 15 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov č. 26 a 27 v objekte na Gercenovej 

8/H,I Bratislava pre Uhrín Patrik - svetelná technika, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

 

Predmetný bod opäť uviedol p. Baumann. Upozornil, že sa jedná o predĺženie nájmu pri 

dvoch priestoroch pre p. Uhrína, do 31.12.2023. 

V diskusii vystúpil poslanec Škápik a poukázal na dve roviny a dva problémy prípadu. Chcel 

vedieť, či má spoločnosť uhradený dlh a zároveň poukázal na skutočnosť, že tento prípad je 

podobný predošlému, teda je polemika, či má byť uplatnená verejná obchodná súťaž alebo 

osobitný zreteľ. Nato sa prihlásila pani kontrolórka, ktorá upozornila, že táto debata začala už 

na miestnej rade, kde právnička MiÚ konštatovala, že v zmysle zákona má byť osobitný 

zreteľ veľmi detailne zdôvodňovaný. 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 15: prítomných 22, za 17, proti 2, zdržali sa 3, nehlasovali 0, 

- tento návrh bodu 15 nebol schválený. 

K bodu č. 16 

Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1922 pre Dana Voleníková – 

VOMA, Jakabova 27, 821 04 Bratislava ako prípad hodného osobitného zreteľa 

 

Návrh predniesol pán Bauman ako prípad osobitného zreteľa pre podnikateľku Danu 

Voleníkovú-VOMA. Ide o prenájom pozemku o rozmere 6,45 m2 pod prístupovým 

chodníkom. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 16: prítomných 23, za 23, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 16 bol schválený. 

K bodu č. 17 

Návrh na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30 pod stavebným 

objektom SO 11 – Južná pláž, ktorý bude dotknutý umiestnením stavby „Polyfunkčný 

objekt – Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s. ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

 

Problematiku Južnej pláže priblížil pán Baumann.  

 

V diskusii vystúpil poslanec Repka s tým, že materiál bol niekoľko ráz v komisiách 

a nepodarilo sa zistiť, čo bude stavebný objekt 11. Preto nemôže takú vec odsúhlasiť. 

Poslankyňa Pätoprstá sa zaujímala, odkiaľ bude prístup k hlavnému objektu. Na to 

odpovedal predkladateľ, že z Tematínskej ulice. Poslankyňa Makovníková žiadala vysvetliť, 

či v prípade, ak nebude zastupiteľstvo súhlasiť, má realizátor možnosť tieto objekty umiestniť 

i v rámci svojho pozemku. Odpoveď bola, že áno. 

 



Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 17: prítomných 21, za 0, proti 9, zdržali sa 11, nehlasovali 1, 

- návrh bodu 17 nebol schválený. (Poslanec Vydra by bol proti, mal technický problém). 

K bodu č. 18 

Návrh na prenájom časti pozemku reg.“C“ KN parc.č. 4431/3 v k.ú. Petržalka a 

nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie č.1, Bratislava ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Materiál uviedol pán Baumann.  Rozvinula sa bohatá diskusia, v ktorej sa hľadalo riešenie pre 

existujúce tri subjekty.  

 

Právny zástupca Súkromnej školy umeleckého priemyslu a animovanej tvorby objasnil 

podrobne situáciu, v ktorej nekomunikujúce tri subjekty fungujú tak, že v dôsledku toho 

predmetná súkromná škola nemôže využívať jedáleň, na to určenú. Poslanec Repka navrhol 

stiahnuť bod z rokovania a nadchádzajúce tri mesiace využiť na mediáciu medzi dotknutými 

subjektmi. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 18: bod bol z rokovania stiahnutý. 

K bodu č. 19 

Návrh zámeru prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 5812 pre spoločnosť 

KOPČIANSKA s.r.o. 

Pán Baumann zdôraznil vo svojom úvodnom slove, že v danom prípade ide o zámer prenájmu 

pozemku za účelom vybudovania parkovacích miest.  

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 19: prítomných 19, za 0, proti 13, zdržali sa 5, nehlasovali 1, 

- návrh bodu 19 nebol schválený. 

K bodu č. 20 

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098/8 pre pána 

Ladislava Szalacsiho a pani Evu Hipkú, rod. Szalacsiovú ako prípad hodný osobitného 

zreteľa  

 

Úvodné slovo mal pán Baumann. Ide o predaj novovytvoreného pozemku o výmere 3 m2. 

Cena sa zvýšila na 2 €/m2. 

 

Poslanec Šesták dal návrh na prerušenie hlasovania v danom bode. Tento návrh bol pani 

prednostkou ako predkladateľom materiálu stiahnutý. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 20: bod bol z rokovania stiahnutý. 

K bodu č. 21 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Ako ozrejmila vedúca sociálneho oddelenia, pani Zacharová, ide o dodatok týkajúci sa 

vyplácania príspevku za ubytovanie odídenca v súlade s platnou legislatívou. 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 21: prítomných 20, za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1, 

- návrh bodu 21 bol schválený. 



K bodu č. 22 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu  

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených  týmto všeobecne záväzným nariadením 

 

Úvodné slovo predniesla pani Horniaková, vedúca referátu predbežnej právnej ochrany 

a podnikateľských činností. Bez diskusie sa prešlo k hlasovaniu o predmetnom návrhu. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 22: prítomných 20, za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 22 bol schválený. 

 

K bodu č. 23 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností 

v znení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2020 

 

Tento bod uviedla prednostka pani Vančová.  Poslanec Škápik v diskusii navrhol podporiť 

tento návrh. Po zmene bude mať športovisko možnosť oproti podnikateľskému subjektu 50 % 

úľavu z dane. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 23: prítomných 19, za 17, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 23 bol schválený. 

K bodu č. 24 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Materiál uviedla pani prednostka.  

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 24: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 24 bol schválený. (Poslanec Repka by bol za, mal technický problém). 

K bodu č. 25 

Návrh na odvolanie a voľbu šéfredaktora novín Naša Petržalka 

V úvodnom slove vystúpil pán Rybár, vedúci ref. komunikácie. Súčasne ozrejmil dva za 

sebou nasledujúce materiály. Doterajší šéfredaktor novín, pán Bernát, ukončil pracovný 

pomer na MiÚ. Ako nový šéfredaktor je navrhovaný vedúci ref. komunikácie MiÚ, pán 

Rybár. Pána Bernáta však zároveň navrhujeme ako člena redakčnej rady novín 

v nasledujúcom bode programu. 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 25: prítomných 20, za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 25 bol schválený. (Poslanec Kleinert mal nefunkčné zariadenie, bol by za). 

K bodu č. 26 

Návrh na odvolanie a voľbu člena redakčnej rady novín Naša Petržalka  

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 26: prítomných 20, za 17, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 26 bol schválený. 



K bodu č. 27 

Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 

a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých 

nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

II. štvrťrok 2022 

 

Zástupkyňa referátu správy obecných bytov informovala o 2. štvrťroku 2022. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 27: prítomných 21, za 21, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 27 bol schválený. 

K bodu č. 28 

Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

II. štvrťrok 2022 

 

Zástupkyňa informovala o voľných bytových jednotkách v 2. štvrťroku 2022. 

Poslanec Behúl sa pýtal na byty nižšieho štandardu na ulici Ondreja Štefanka a upozornil, 

aby sa prenajali a nezostali prázdne. Starosta vysvetlil, aké typy bytov máme a čo predstavujú 

byty na ulici O. Štefanka, ktoré majú spoločnú kuchyňu. Zámer je tam ubytovať našich 

zamestnancov z referátu VPS. 

 

 Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 28: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 28 bol schválený. 

K bodu č. 29 

Správa z kontroly všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur 

od 01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto platba bola 

prijatá na účet mestskej časti 

 

MČ má celkom 57 účtov, kontrolórka ich všetky kontrolovala, či na ne bolo pripísaných 

10 000 €. V roku 2021 to boli dve takéto platby a v roku 2022 celkom šesť platieb, ktoré sú 

uvedené v tabuľke. Zároveň kontrolovala aj zmluvy na danú výšku 10 000 €, žiadnu takúto 

zmluvu však nenašla. Skontrolovala aj úhrady so subjektmi, ktoré prevádzkujú hazardné hry. 

Žiadnu takúto úhradu tiež nenašla. 

 

Hlasovanie o návrhu k bodu č. 29: prítomných 19, za 18, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 1,  

- návrh bodu 29 bol schválený. 

K bodu č. 30 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava- 

Petržalka na obdobie 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 

 

Pani kontrolórka navrhla celkom tri kontroly na obdobie do konca roku 2022.  

Poslanec Uhlár, sa pýtal, či boli platby nákupov zaúčtované. V odpovedi zaznelo, že sa tieto 

nákupy riešia. Starosta konštatoval, že najhorší stav je na jeho karte, ale pracuje sa na 

náprave. Poslanec navrhol zmapovanie a oznámenie zmlúv nad 10 rokov, kde je minimálne 

plnenie. Aby sa veci sprehľadnili. Tento návrh si pani kontrolórka osvojila. 

  



Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 30: prítomných 20, za 20, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu 30 bol schválený. 

K bodu č. 31 

Požiadavka starostu MČ Bratislava-Petržalka na vykonanie „Fyzickej kontroly 

všetkých nákupov platobnou kartou od 1.12.2018 do 28.2.2022“  

 

Na základe návrhu odporúča kontrolórka nesúhlasiť s uznesením. 

 

Hlasovanie o  návrhu k bodu č. 31: prítomných 19, za 6, proti 7, zdržali sa 5, nehlasovali 1, - 

návrh bodu 31 nebol schválený. 

K bodu č. 32 

Rôzne 

Starosta otvoril diskusiu, v ktorej ako prvý vystúpil poslanec Uhlár. Hovoril o čistení 

parkovísk. Ľudia majú len trojdňovú lehotu na prípravu. Treba dlhšiu, vzhľadom 

k dovolenkovému obdobiu, napr. týždeň vopred. Na to vystúpil starosta, ktorý uviedol, že od 

februára vedia ľudia fixný harmonogram, je aj na webe, aj každý dotknutý jednotlivec dostáva 

SMS s konkrétnym dátumom.  

Poslankyňa Pätoprstá sa pýtala, či máme evidenciu zalievania stromov a či sa využívajú 

zalievacie vaky. Ďalej upozornila na osobitný zreteľ a jeho zdôvodnenie v majetkových 

materiáloch. Na to nadviazal poslanec Šesták, ktorý upozornil na zásady hospodárenia, kde 

sa tejto téme venuje samostatná  časť. 

Poslanec Behúl navrhol zistiť, kedy by FC Petržalka mohla škole prepožičať priestor 

trávnika. Starosta konštatoval, že je to podchytené na základe zmluvy a je potrebné na 

dotknutých školách zistiť, či FC zmluvu v tomto smere dodržiava. 

Poslankyňa Fulová poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na Dňoch Petržalky. Poslankyňa 

Ovečková sa pridala k poďakovaniu a zároveň požiadala, aby boli predložené na kultúrnu 

komisiu náklady za Dni Petržalky. 

K bodu 33 

Interpelácie 

Pani poslankyňa Pätoprstá sa informovala ohľadom stavu projektovej dokumentácie na 

zelené strechy a takisto ohľadom projektu podávaného na Envirofond. Svoje interpelácie zašle 

písomne. 

Následne starosta zasadnutie zastupiteľstva ukončil.  

Koniec rokovania:   18:00 hod. 

 

 

 

 

 



    ______________________________   

           Ing. Ján Hrčka 

                 starosta 

 

 

                                               _______________________________ 

        Mgr. Petra Vančová 

               prednostka 

 

     

____________________________                        __________________________ 

       Ing. Lýdia Ovečková      Mgr. Natália Podhorná 

 

 

 

Pripravila:   ____________________________ 

                                                      JUDr. Eva Štefániková 


