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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 15.05.2018 

uznesenie č. 432 - 443 

 

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava-Rača 

 

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

JUDr. Juraj Madzin 

Mgr. Rastislav Žitný 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Dagmar Gelingerová 

Mgr. Mário Khandl 

Mgr. Monika Luknárová 

PaedDr. Jozef Bratina 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Ing. Miloslav Jošt 

Mgr. Michal Drotován 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:  

Cyril Sekerka 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

Mgr. Rudolf Ivičič 

Miloš Máťuš 

 

 

          Predložený program  

 

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto 

v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 

 Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom 

obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2017 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 31.03.2018 

6. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, k.ú. Rača, na 

Cyprichovej ul. č. 74 v Bratislave, 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 

7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka 

úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet 

hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na 

zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj 

8. Informácia o splnení  povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

a zákona č. 545/2005 Z. z. – informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu 

a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva 

s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy  

 - ústna informácia 
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9. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

10. Interpelácie 

11. Rôzne   

- Ústna informácia o priebehu výkonu kontroly hospodárenia ubytovne 

Kadnárova č. 94 a 100 

17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

12. Záver. 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

   predložený program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 

        UZN 432/15/05/18/P  

Hlasovanie č. 1 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

Doplnenie  programu o nové body:  

10.  Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2017 (návrh poslanca Ing. 

Róberta Pajdlhausera) 

11.  Návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom opravy pochôdznej terasy 

na Karpatskom námestí 7-10 (návrh poslanca Mgr. Mária Khandla) 

 

Vzhľadom na doplnenie nových bodov 10. a 11. do schváleného programu, doterajšie 

body 10. až 12. sa označia ako body 12 až 14 . 

      

   UZN 433/15/05/18/P  
 

Hlasovanie č. 2, návrh p. Pajdhlausera - doplnenie bodu č. 10 

 

Hlasovanie č. 3, návrh p. Khandla - doplnenie bodu č. 11 

 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 
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2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

  

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

         návrhovú komisiu: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. Monika Luknárová 

         overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, PaedDr. Jozef Bratina   

 

UZN 434/15/05/18/P  

Hlasovanie č. 4 

 

 

3.  Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto 

 v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 

 Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku  

 v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača  

 za rok 2017 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Ján Kocsis, veliteľ Expozitúry MsP Bratislava III. a pplk. Mgr. 

Jozef Bukovský, riaditeľ Obvodného oddelenie Policajného zboru Bratislava-Rača  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala oboch pánov, 

aby v súvislosti s podozrením so šírenia omamných látok na detskom ihrisku 

Sklabinská, boli častejšie výjazdy a kontroly na uvedenom ihrisku.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o informáciu, kde 

 sa nachádzajú nimi vytipované problémové oblasti s neprispôsobivou mládežou v rámci 

MČ Bratislava-Rača.  

Mgr. Jozef Bukovský, riaditeľ Obvodného oddelenie Policajného zboru Bratislava-

Rača, odpovedal, že na základe podnetov od obyvateľov boli posielané viackrát hliadky 

na ulicu Tbiliská.   

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či stále dochádza 

k priestupkom vo veci krádeže benzínu priamo z motorových vozidiel. Taktiež 

upozornil na porušovanie zákazu vjazdu na ulici Hagarova. Požiadal, aby zvýšili 

hliadkovanie v danom úseku, keďže tam často dochádza ku kolíziám.  

Mgr. Jozef Bukovský, riaditeľ Obvodného oddelenie Policajného zboru Bratislava-

Rača, odpovedal, že berie na vedomie uvedený podnet a budú ho samozrejme riešiť.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal do budúcna, aby 

pokuty, ktoré boli udelené, boli presnejšie špecifikované.  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 
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Mgr. Rastislav Žitný, zástupca starostu a poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal 

o možnosť kontroly na ulici Hečkova, kde sa parkuje na chodníku, ktorý je 

nepriechodný pri plote športového areálu.  

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

    berie na vedomie 

 

a) Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové 

 Mesto v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 

b) Informáciu o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku  

 v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača 

 za rok 2017. 

 

        UZN 435/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 1 0 

 

 

4.  Informácia o plnení uznesení  

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

zo dňa 03.04.2018.  

 

  UZN 436/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 
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5.  Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača 

k 31.03.2018 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie  

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

 berie na vedomie 

 

 informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača 

 k 31.03.2018. 

 

    UZN 437/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

11                        11                         0                     0 0 

 

 

6.      Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, k.ú. Rača, na 

 Cyprichovej ul. č. 74 v Bratislave, 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 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, v k.ú. Rača vo výmere 700 m2 

 v areáli MŠ Cyprichova 74 v prospech Mgr. Milan Náhlik, trvale bytom Štefana 

 Králika 3, 841 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 

 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

 z dôvodu zachovania kontinuity nájmu pozemku, na ktorom žiadateľ vybudoval 

 tenisový kurt s príslušenstvom za účelom rozvoja športových aktivít v MČ a vedeniu 
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 a formovaniu správneho a zdravého životnému štýlu detí v školskom veku, ako aj 

 dospelých obyvateľov MČ za týchto podmienok: 

 - cena nájmu: 1,50 EUR/m2/ rok, t.j. 1.050,- EUR/rok 

 - výmera: 700 m2 

 - nájom na dobu: neurčitú 

 - nájomca vykoná opravu oplotenia stavby tenisového kurtu  na vlastné náklady 

 a následne bude vykonávať údržbu oplotenia počas celej doby nájmu. 

 V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 29.6.2018, uznesenie stráca 

 platnosť. 
 

UZN 438/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

11                        10                         0                    0 1 

 

 

7.    Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa 

týka úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi 

rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň 

reaguje na zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

          Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová, prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

      súhlasí 

 

 s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý sa týka úpravy 

 pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet hlavného 

 mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na zmenu 

 právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj. 
 

UZN 439/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

11                        11                         0                    0 0 

 

 

8.  Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z. a zákona č. 545/2005 Z. z. - informácia predsedu komisie pre ochranu 

verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov 
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miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným 

funkcionárom samosprávy  - ústna informácia 

            Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

  Ústnu informáciu predniesla Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača 

a predsedkyňa komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 

verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrenia sťažností 

voči voleným funkcionárom samosprávy. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová, prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

      berie na vedomie 

 

 informáciu o splnení povinnosti poslancov a starostu v zmysle ústavného zákona 

 č. 357/2004 Z. z. a zákona č. 545/2005 Z. z.  

 

UZN 440/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 10 

    

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

11                         11                         0                       0   0 

 

 

9.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová, prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

       berie na vedomie 

 

 informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 03.04.2018. 

 

UZN 441/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 11          

   

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

11                         11                         0                       0 0 
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10.    Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2017 

  (materiál predkladá poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser) 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová, prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

      schvaľuje 

 

miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Rača JUDr. Jane Bezákovej odmenu za 

rok 2017 vo výške 20 %  z hrubého príjmu za výkon funkcie miestneho kontrolóra a to 

vo výške 4.903,- €.  

 

UZN 442/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 12  

          

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

11                         11                         0                       0 0 

  

 

11.  Návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom opravy pochôdznej terasy   

na Karpatskom námestí 7-10 

  (materiál predkladá poslanec Mgr. Mário Khandl) 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, vyjadril vďačnosť, že poslanec 

Mário Khandl sa ujal uvedenej problematiky, rekonštrukcie pochôdznej terasy na 

Karpatskom námestí a že sa podarilo nájsť kompromisné riešenie so zástupcami 

bytového domu. Požiadal miestnu kontrolórku o jej stanovisko k uvedenej združenej 

investícii.  

JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že v zmysle 

zákonných možností upravených v zákone o obecnom zriadení a v zákone o 

rozpočtových pravidlách nevidí problém, pokiaľ to bude zmluvne podchytené 

a vydokladované.  

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača  
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a) berie na vedomie informáciu pracovnej skupiny zriadenej na riešenie problematiky 

opravy pochôdznej terasy na Karpatskom námestí č. 7 - 13 

 

b) v zmysle § 15 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave schvaľuje účasť mestskej časti Bratislava-Rača 

v združení vytvorenom s vlastníkmi bytov, nebytových priestorov a garáží, 

Karpatské nám. č. 7 - 10, Bratislava, v zastúpení správcovskou spoločnosťou 

Fondbyt, s.r.o, Závadská 20, 831 06 Bratislava, IČO 36 780 502, za účelom 

zabezpečenia činností a prác spojených s realizáciou stavebných úprav - udržiavacích 

prác, umožňujúcich prechod verejnosti cez pochôdzne terasy bytového domu 

Karpatské nám. 7 - 10 

 

c) v zmysle § 15 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave schvaľuje združenie rozpočtovaných finančných 

prostriedkov mestskej časti Bratislava-Rača vo výške 20.000,- € pre potreby  

naplnenia účelu združenia.  

 

  UZN 443/15/05/18/P 

Hlasovanie č. 13 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 11 11 0 0 0 

 

 

12.   Interpelácie  

  

p. Gelingerová - Žiada preveriť nekosenie na sídlisku Pri Šajbách súkromnou firmou 

        Aset managment group s.r.o., 

p. Andráš    -  Žiada orezanie spodných konárov stromu na Kadnárovej 38, 40,  

 p. Drotován      -  Žiada  informáciu  o podniknutých krokoch vo veci opravy dlažby  

           na Nám. A. Hlinku,  

 p. Drotován     -   Žiada informáciu o spôsobe a harmonograme opravy komunikácie    

        na Popolnej ul. a nadväznosť na stavbu v lokalite Čistinky.    

  

 

13.  Rôzne 

 

Mgr. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača – predniesla informácie 

z činnosti miestneho úradu:  

- v uplynulých týždňoch prebehli zápisy detí do prvých tried základných škôl, celkovo 

bolo zapísaných 273 detí, vrátane 31 registrovaných žiadostí o odklad školskej 

dochádzky, to znamená, že sa bude v našich školách otvárať 9-10 prvých ročníkov. 

Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí žiakov budú vydávané koncom júna 2018. 

- rovnako sa uskutočnili zápisy do materských škôl – počet prijatých žiadostí bol 428, 

z toho je aktuálne 214 žiadostí rezidentov detí nad 3 roky a 53 záujemcov o zaradenie do 

novej MŠ na Novohorskej ul. 

- bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa novej materskej školy 

na Novohorskej ul. s nástupom od 1.10.2018 
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- informovala o zapojení MČ do projektu World challenge day, ktorý sa uskutočňuje 

v spolupráci s Nadáciou na kolesách proti rakovine a Asociáciou športu pre všetkých 

a bude 30.5.2018. Uviedla, že organizácia podujatia po celej Rači je organizačne 

náročná, preto boli oslovení aj riaditelia materských, základných a stredných škôl, 

športové kluby a organizácie, seniorské združenia, podnikateľské subjekty na zapojenie 

sa do tejto akcie, ktorá smeruje k tomu, aby sa súťaživosťou vyzbieralo čo najviac peňazí 

na boj proti rakovine. Vyzvala prítomných, aby  pomohli dobrej veci a zapojili sa nielen 

do účasti na tejto akcii, ale aj do jej náročnej organizácie. 

 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o možnosť otvorenia 

témy rozšírenia kapacít škôl na území Rače.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že situácia kapacít škôl pre 

našu MČ je postačujúca. Nevidí dôvod otvárať a budovať nové ZŠ pre iné okolité  

mestské časti či obce.  

JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, informovala 

o priebehu výkonu kontroly hospodárenia ubytovne Kadnárova č. 94 a 100. Kontrola 

ešte nie je ukončená, nie je vypracovaná záverečná správa. Záverečná správa bude 

predložená na júnovom zasadnutí.   

 

 17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov  

p. Milan Depeš, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, predniesol svoje postrehy a názory na 

činnosť MČ Bratislava-Rača.  

 

 

14.  Záver 

Zástupca starostu Mgr. Rastislav Žitný poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

miestneho zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Bratislave, 25. mája 2018 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin      Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                starosta  

 

 

 

 

 

PaedDr. Jozef Bratina      Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                       prednostka 


