
 

Uznesenia zo zasadnutia  miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 03.05.2022 1/9 

Uznesenia z rokovania  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 03.05.2022  

Uznesenia č. 520 - 537 

 

 

Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MZ MČ Bratislava-Rača otvoril a viedol starosta 

Mgr. Michal Drotován. 

 

   

Program 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

3. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

4. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP 

5. Návrh na delegovanie nového člena Rady školy 

6. Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne   

znevýhodneným dieťaťom 

7. Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k odkúpeniu   

športového areálu Pekná cesta 

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie 

9. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo 

10. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo 

11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra 

12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport 

13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci 

14. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022 

15. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022 

16. Interpelácie 

17. Rôzne 

17.30– 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

18. Záver 

 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

program zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 09/0/0/0                                          UZN 520/03/05/22/P 

 

 

2. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov uznesení a zápisnice  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Mário Khandl 

Ing. Miloslav Jošt 

 

b) schvaľuje 

overovateľov uznesení a zápisnice: 
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Ing. Róbert Pajdlhauser 

JUDr. Marián Vulgan 

 

Hl.: 09/0/0/0                                          UZN 521/03/05/22/P 

 

 

3.  Informácia o kontrole plnenia uznesení 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača   

 

A. berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

 

B. konštatuje, že 

 

1. uznesenia č. 504/29/03/22/P, 505/29/03/22/P, 506/29/03/22/P, 509/29/03/22/P, 514/29/03/22/P, 

516/29/03/22/P, 518/29/03/22/P sú splnené. 

 

2. uznesenie č. 508/29/03/22/P, 510/29/03/22/P, 511/29/03/22/P, 512/29/03/22/P, 513/29/03/22/P  sú 

v plnení. 

 

 

C. konštatuje, že 

 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 493/08/02/22/P v časti b), 500/08/02/22/P 

v časti b) sú splnené. 

 

2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 488/08/02/22/P, 490/08/02/22/P, 

492/08/02/22/P v časti b), 471/14/12/21/P, 476/14/12/21/P, 359/30/03/21/P, 361/30/03/21/P, 

342/09/02/21/P, 269/14/07/20/P v časti A., 100/18/06/19/P sú v plnení. 

 

 

D. konštatuje, že 

 

1. uznesenie z predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva č. 475/14/12/21/P stratilo platnosť. 

 
 

Hl.: 08/0/1/0                                          UZN 522/03/05/22/P 

 

 

4.  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného   

regionálneho operačného programu 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu Vytvorenie 

infraštruktúry pre materskú školu na Kadnárovej ul. v MČ Bratislava-Rača realizovaného v rámci výzvy č. 

IROP-PO2-SC221-2022-94, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy 

a s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 119 884,88 EUR 

(slovom: stodevätnásťtisíc osemstoosemdesiatštyri eur a osemdesiatosem centov), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti. 
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Hl.: 10/0/0/0                                          UZN 523/03/05/22/P 

 

 

5.  Návrh na delegovanie nového člena Rady školy v dôsledku vzdania sa členstva delegovaného zástupcu 

za zriaďovateľa v Rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) berie na vedomie, 

 

že členstvo Ing. Ingrid Vanerkovej v Rade školy pri MŠ Gelnická 34 zaniklo k 4.4.2022 z dôvodu jej vzdania sa 

členstva, 

 

b) schvaľuje 

 

delegovanie Mgr. Mária Khandla ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej škole Gelnická 34 

od 4.5.2022. 

   

Hl.: 10/0/0/0                                          UZN 524/03/05/22/P 

 

 

6.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2022 o poskytovaní 

finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku 

viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom v predloženom znení.  

 

Hl.: 10/0/0/0                                          UZN 525/03/05/22/P 

 

 

7. Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k odkúpeniu 

športového areálu Pekná cesta 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

zámer nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom športového areálu na Peknej ceste nachádzajúcom sa na 

pozemkoch registra „C“ KN: 

- parc. č. 17358/1 ostatná plocha o výmere 2930 m2, 

- parc. č. 17358/4 ostatná plocha o výmere 6021 m2, 

- parc. č. 17358/5 ostatná plocha o výmere 1191 m2, 

- parc. č. 17358/6 ostatná plocha o výmere 370 m2, 

- parc. č. 17358/7 ostatná plocha o výmere 344 m2, 

všetko v katastrálnom území Rača, list vlastníctva 8324, okres: Bratislava III, obec: Bratislava-Rača, od 

predávajúceho HM SR Bratislava v prípade, že HM SR Bratislava nadobudne do vlastníctva tieto pozemky od 

súčasného vlastníka – Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava, s výnimkou pozemku, na ktorom sa 

nachádza spevnená plocha využívaná v súčasnosti ako parkovisko a príjazdová cesta k nemu, pričom presné 

odčlenenie bude dané vypracovaním geometrického plánu; za cenu vo výške 1/10 stanovenej podľa znaleckého 

posudku.  

   

Hl.: 9/0/0/1                                          UZN 526/03/05/22/P 
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8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 

10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám 

– podnikateľom - oblasť životného prostredia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

výšku finančných dotácií za oblasť životného prostredia pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

Združenie na 

pomoc ľuďom s 

mentálnym 

postihnutím v 

Slovenskej 

republike 

Kvalitnejšie služby v záhrade 

BIVIO 

Zaobstaranie záhradného domčeka a 

mobiliáru na verejne prístupnú záhradu, 

ktorá sa nachádza na Alstrovej ulici č. 

153: 

2 000,00 € 

Priatelia Rače Komunitná záhrada Rendez 

technické vybavenie komunitnej záhrady - 

vodovod, zber dažďovej vody, solárne 

osvetlenie, záhradné náradie, posedenie v 

oddychovej zóne 

1 000,00 € 

Stará Jedáleň 
Spoločný dvor Starej jedálne a 

Mládeže ulice 

úprava a revitalizácia dvora pred budovou 

Starej jedálne 
2 000,00 € 

SPOLU     5 000,00 € 

 

Hl.: 09/0/1/0                                          UZN 527/03/05/22/P 

 

 

9. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 

10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám 

– podnikateľom - oblasť vinohradníctva 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

výšku finančných dotácií za oblasť vinohradníctva pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

Račiansky 

vinohradnícky 

spolok 

Koštúfka po Račanských 

pivnicách 2022. 

Zakúpenie degustačných pohárov a 

vyhotovenie tlačovín na podujatie a 

reklamných materiálov. 

2 000,00 € 

Račiansky 

vinohradnícky 

spolok 

Zakúpenie neseného rosiča 

(postrekovač) na traktor 

Zakúpenie neseného rosiča (postrekovač) 

na traktor 
1 900,00 € 

Račiansky 

vinohradnícky 

spolok 

Obnova historickej vínnej 

pivnice pod Nemeckým 

kultúrnym domom - 2. fáza 

Oprava prístupových schodísk, 

zhotovenie zábradlí na schodiská, 

prekrytie odtokových žľabov na vodu, 

zakúpenie bezpečnostných prvkov 

(hasiace prístroje, lekárničky, výstražné a 

informačné tabule 

1 100,00 € 

KOLLÁR winery 

s.r.o. 

 Skvalitnenie práce pri výrobe 

vín bez histamínu 

Zakúpenie kovových radových stĺpikov, 

koncových stĺpikov, ukotvovacieho 

príslušenstva, vodiacich a nosných 

drôtov  

2 000,00 € 
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Lukáš Hulanský - 

Víno Hulanský 

Revitalizácia spustnutého 

vinohradu v hone Longtál 

Nákup nových vinohradníckych stĺpikov 

pre revitalizáciu vinohradu v hone 

Longtál 

3 000,00 € 

SPOLU     10 000,00 € 

 

Hl.: 09/0/1/0                                          UZN 528/03/05/22/P 

 

 

10. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom - oblasť školstvo 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

a) výšku finančných dotácií za oblasť školstva pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

Asociácia pre 

mládež, vedu a 

techniku 

Denný tábor Zvedavých vedcov 

v Rači 

Náklady na materiálne zabezpečenie 

programu 
400,00 € 

Miestny odbor 

Matice slovenskej 

Rozvoj regionálnej výchovy 

prostredníctvom literárnej a 

výtvarnej tvorby -Račiansky 

jahodový kvet 

  700,00 € 

Centrum 

pedagogicko-

psychologického 

poradenstva a 

prevencie, Vajnorská 

98/D, Bratislava 

Podpora ako základ duševného 

zdravia 

školstvo a vzdelávanie najmä za 

účelom netradičnej mimoškolskej 

podpory, preventívych opatrení soc. - 

pat. javov, podpore duš. zdravia a 

bezpečnosti na školách a zvýšenie 

kvality a inovácií v rodinách 

1 300,00 € 

Slovenský skauting, 

96. Malokarpatský 

zbor Bratislava 

Skautský letný tábor 2022 Skautský letný tábor pre deti z Rače 900,00 € 

Krasňanko o.z. Z Rače do sveta 

jazda Račianskou lokálkou, mapa 

sveta, mapa Európy, mobilné 

planetárium, výtvarné potreby 

300,00 € 

SpozaVoza Svetlo-Tma 
realizácia umeleckého a pohybového 

tábora/workshopov 
500,00 € 

ABCedu pre 

vzdelanie 
Predškoláci, pripravte sa! 

Vzdelávacie aktivity/workshopy pre 

učiteľky materských škol, resp. I. 

stupňa ZŠ 

600,00 € 

SPOLU     4 700,00 € 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 529/03/058/22/P 

 

schvaľuje 

 

b) výšku finančných dotácií za oblasť školstva  pre nasledovnú organizáciu: 

 

 

 

Hl.:10/0/0/1                                          UZN 530/03/05/22/P 

 

Račiansky muzeálny 

spolok 

detská vymaľovánka "Vymaľuj 

si Raču" 

príprava, návrh a tlač detskej 

vymaľovánky 
1 300,00 € 
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11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom - oblasť kultúry 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

a) výšku finančných dotácií za oblasť kultúry pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

SpozaVoza RE(štart) kultúra - divadelné aktivity 700,00 € 

Občianske združenie 

"Pamäti a 

spomienky" 

Pamäť generácií Realizácia Projektu 900,00 € 

Dopravná nostalgia, 

o. z. 
85 rokov na trati 

Oprava 85-ročného historického 

poštového vozňa 
570,00 € 

Stará Jedáleň 
Stará jedáleň - miesto pre 

kultúru 
kultúrny program pre všetky generácie 2 000,00 € 

AD-ae Fusion Rača 2022 
Ročné náklady na realizáciu aktivít 

Fusion Rača 
300,00 € 

SPOLU     4 470,00 € 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 531/03/05/22/P 

 

schvaľuje 

 

b) výšku finančných dotácií za oblasť kultúry pre nasledovnú organizáciu: 

 

 

Klub železničnej 

nostalgie Bratislava 

východ 

Deti a železnica - obnovme si 

drezinu 

Podpora reštaurovania historických 

železničných vozidiel na Rendezi 
930,00 € 

 

Hl.: 09/0/0/2                                          UZN 532/03/05/22/P 

 

 

schvaľuje 

 

c) výšku finančných dotácií za oblasť kultúry pre nasledovnú organizáciu: 

 

 

Račiansky muzeálny 

spolok 

Budujeme račianske múzeum 

2022 
Celoročná činnosť RMS  1 600,00 € 

 

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 533/03/05/22/P 

 

 

12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom - oblasť športu 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
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výšku finančných dotácií za oblasť športu pre nasledovné organizácie: 

 

 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

Šachový klub 

Krasňany 
Šachový klub Krasňany Zabezpečenie chodu šachového klubu 500,00 € 

H&T Dance 

Company 

Letné tréningové sústredenie 

2022 

Zabezpečenie sústredenia 2022 - 

autobusová doprava, príspevok na 

ubytovanie, stravovanie, pracovné a 

tanečné pomôcky potrebné na tanečnú 

prípravu, 

2 500,00 € 

BMX klub Rača 
Športová príprava BMX klub 

Rača 

Zabezpečenie tréningového procesu a 

materiálno-technických podmienok 

račianskeho bikrosového klubu 

2 500,00 € 

Športový klub karate 

SEIWA 
Karate a mládež 2022 

Dotácia bude použitá na činnosť klubu v 

roku 2022 
2 500,00 € 

Vysokoškolský klub 

Pedagogickej 

Fakulty Univerzity 

Komenského 

Hurikán Bratislava, 

o.z. 

Rozvoj florbalu detí a mládeže 

v mestskej časti Rača - VŠK 

PdF UK Hurikán Bratislava 

2022 

Úhrada prenájmov za telocvične a 

zakúpenie chýbajúceho florbalového 

vybavenia 

300,00 € 

Futbalový klub 

Rača, o.z. 

Podpora tréningového procesu 

a údržba hracej plochy 

Podpora tréningového procesu a údržba 

hracej plochy 
12 000,00 € 

ŠK Krasňany, o.z. Futbal v Krasňanoch 
Materiánotechnické zabezpečenie 

ihriska, údržba areálu 
5 500,00 € 

Slovensky skauting, 

96.malokarpatsky 

zbor 

Skautský šport 2022 
podpora športových aktivít a účasti na 

frisbe ultimate turnaji 
500,00 € 

Klub pozemného 

hokeja Rača 
Mládež v Českej Extralige Rozvoj mládežníckeho športu  3 000,00 € 

Klub priateľov 

futbalu Kengura 

Udržanie kvalitných 

podmienok na športovanie 

Račianskej mládeže 

Cieľom projektu je udržať kvalitné 

podmienky zabezpečením vhodných 

podmienok na trénovanie (prenájom 

telocviční a ihrísk, účasťou na 

sústredeniach a nákupom  tréningového 

oblečenia). 

6 000,00 € 

Športový klub 

Račišdorf 
Podpora futsalu v MČ Rača 

Štartovné, nákup športových potrieb, 

prenájom tréningovej haly 
300,00 € 

House Of Power 
Rozvoj a podpora MMA a 

bojových športov 

Tréningové pomôcky a náklady na 

majstrovstvá sveta v amatérskom MMA 
1 000,00 € 

ST Relax  Stolný tenis v Rači 

Podpora rozvoja športu - stolného tenisu 

s ťažiskom na podujatia pre mládež a 

verejnosť 

1 600,00 € 

Jakub Benko MT7 Mládež a bojové športy 
Materiálovo-technické zabezpečenie 

tréningového procesu 
1 800,00 € 

SPOLU     40 000,00 € 
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Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 534/03/05/22/P 

 

 

13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom - oblasť sociálna 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

výšku finančných dotácií za oblasť pre sociálne veci pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

Centrum sociálnych 

služieb Sibírka 
Hravo a  tvorivo Aktívne využitie voľného času 400,00 € 

Asociácia pre 

mládež, vedu a 

techniku 

Letný pobytový tábor 

Zvedavých vedcov 

Financovanie časti nákladov na 

ubytovanie detí na tábore 
780,00 € 

Základná 

organizácia Jednoty 

dôchodcov na 

Slovensku, Rača 

sociálna podpora a podpora 

kultúrnych a socializačných 

aktivít seniorov 

príspevok na kultúrnu, zážitkovú a 

socializačnú činnosť 
1 270,00 € 

Rodinné centrum 

Ráčik 

Tradičné podujatia pre rodiny z 

Rače a okolia 

Materiálna pomoc pri organizácii 

Lampiónového sprievodu a Športového 

ďňa 

550,00 € 

Občianske združenie 

Odyseus 

Terénna práca počas pandémie i 

utečeneckej krízy 

Ochrana verejného zdravia a zdravia 

jednotlivcov a sociálna inklúzia 
600,00 € 

Raná starostlivosť, 

n.o. 

Podpora rodín s deťmi so 

zrakovým a viacnásobným 

znevýhodnením 

nákup pomôcok a testov pre deti so 

zrakovým a viacnásobným 

znevýhodnením 

1 400,00 € 

DEPAUL 

SLOVENSKO, 

nezisková 

organizácia 

Zabezpečenie stravy pre ľudí 

bez domova 

zabezpečenie stravy pre ľudí bez 

domova v našich zariadeniach 
2 900,00 € 

OZ Vagus 

STREETWORK - terénna 

sociálna práca s ľuďmi bez 

domova na území  mestskej 

časti Rača 

Dotácia bude použitá na materiálne 

zabezpečenie programu podľa 

aktuálnych potrieb ľudí bez domova 

vyskytujúcich sa na území MČ Rača 

(konkrétne položky v rozpočte). 

800,00 € 

Občianske združenie 

STOPA Slovensko 
Integrácia 2022 

podpora pracovnej terapie a prevencie 

bezdomovectva 
400,00 € 

Deti a dorast s.r.o. 

1.Podpora zdravia račianskych 

detí. 2. Pomoc v krízovej 

situácii rodinám s bábätkom. 

V postcovidovej dobe výrazne podporiť 

imunitu a zdravie detí v rannom veku a 

poskytnúť akútnu pomoc ukrajinským 

mamičkám v zabezpečení základných 

fyziologických potrieb ich detí. 

900,00 € 

SPOLU     10 000,00 € 

 

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 535/03/05/22/P 

 

14. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 
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informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2022 v predloženom 

znení 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 536/03/05/22/P 

 

 

15. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 26.161.266,- Eur a výška výdavkov 

rozpočtu je 26.161.266,- Eur 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 537/03/05/22/P 

 

 

16. Interpelácie 

Interpelácie podal doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD. (3x) 

Interpeláciu podal JUDr. Marián Vulgan (1x) 

 

 

17.  Rôzne  

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

 

 

18. Záver  

Starosta poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

V Bratislave,  04. mája 2022, zapísal: Ing. Peter Semanco 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, v.r. 

overovateľ 

 Mgr. Michal Drotován, v.r. 

starosta 

   

   

   

JUDr. Marián Vulgan, v.r. 

overovateľ 

 Ing. Peter Semanco, v.r. 

prednosta 

 


