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Zápisnica  

 
z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa  

zo dňa 28.04.2020 

 

Otvorenie – JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava–Vrakuňa otvoril  XII. zasadnutie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.  

Z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 bolo rokovanie MZ preložené zo schváleného termínu 31.03.2020 na 

28.04.2020. Rokovanie sa konalo v súlade s Opatrením ÚVZ SR č. OLP1335412020 zo dňa 20.04.2020. Starosta 

informoval o:  opatreniach, ktoré prijala mestská časť Bratislava-Vrakuňa v súvislosti s koronavírusom, zrušení 

všetkých kultúrnych podujatí minimálne do 09/2020, o súčinnosti pri likvidácii požiaru v mestskej časti, situácii 

v školách a školských zariadeniach. 

 

 Z neúčasti na rokovaní miestneho zastupiteľstva sa ospravedlnili: Mgr. Zuzana Magálová, Mgr. art. Jana 

Némethová, PhDr. MPH Eva Samolejová.  

 

Starosta skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny a počtu prítomných poslancov je miestne zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné v  počte 12 poslancov. 

 

Program: 
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, zapisovateľa 

zápisnice, schválenie programu. 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/                                                          volí 

 

1. Návrhovú komisiu:              1.  Ing. Soňa Svoreňová 

2. JUDr. Ing. Marek Zajíček    

 

2.  Overovateľov zápisnice:   1. Ing. Zuzana Schwartzová 

2. Ing. Ladislav Kugler 

 

3.  Skrutátorku:    1. Mgr. Ing. Xénia Domaracká 

 

4.  Zapisovateľa  zápisnice:              Mgr. Denisa Sedmáková 

 

 

Počet prítomných: 12    

Hlasovanie: ZA:   12  / PROTI:  0    / ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL: 0  

 

 

B/                                                     schvaľuje 

 

 

1. zverejnený návrh programu zasadnutia 
Počet prítomných:  12  

Hlasovanie: ZA:  12     / PROTI: 0   /ZDRŽAL SA:  0     / NEHLASOVAL:   0 

https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2020/04/Pozv%C3%A1nka-na-MZ-28.04.2020-spolo%C4%8D.s%C3%A1la.pdf
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2. upravený návrh programu zasadnutia 

 

- zaradenie materiálov do bodu Rôzne: 

 

13. A. Návrh na zaslanie stanoviska mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k pripravovanému VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

13. B. Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/4 o výmere 680m2 a pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 18/7 o výmere 545m2, katastrálne územie Vrakuňa, na Šíravskej ulici 

v Bratislave, evidovaných na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverených 

do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v Bratislave, z dôvodu majetkovoprávneho 

usporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého 

pozemku.  

 

13. C. Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2 a časť pozemku parc. č. 

889/9 o výmere 128 m2, obidva evidované na LV č.  1849 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Ráztočnej ul. v Bratislave 

(súčasť areálu BVS Bratislava),  k. ú. Vrakuňa. 

 

13. D. Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici 

v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových kurtov. 

 

 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12      / PROTI: 0   /ZDRŽAL SA:  0     / NEHLASOVAL:    0 

    

Starosta privítal zástupcu štátnej polície, ktorý zodpovedal na otázky poslancov.  

 

2 Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka  

uz. č. 165/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  0 

 

3 Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie  

2014-2018, 2018-2022. 

predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

uz. č. 166/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  0 

 

4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 

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

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 167/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  0 
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5 Audit detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 168/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  0 

Starosta si autoremedúrou osvojil úpravu v materiáli konkrétne - „Pomenovanie detských ihrísk“ - 

Návrh na zrušenie detského ihriska zo „Slatinská – Bebravská“ zmeniť na zrušenie detského ihriska 

„Slatinská 20-24“ 

 

6 Žiadosť o predĺženie nájmu bytu č. 04 na Stavbárskej 38, Bratislava nájomníčky Libuše Mencovej, 

Bratislava. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 169/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  8    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   3    / NEHLASOVAL:  1 

 

7 Štatút Denného centra   „Klubu dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti  Bratislava – Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 170/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  0 

 

8 Regulované parkovisko – Trhovisko Rajecká ul.  

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 171/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  11    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  1 

 

9 Vyhlásenie zámeru na predaj, resp. nájom vlastníctva pozemku parc. registra „E“ č. 603/100 o výmere 

1302m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 270,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 

zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa,  v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 172/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  0 

 

Predkladateľ si autoremedúrou osvojil návrh uznesenia:  

 

A/                                                      schvaľuje  

 

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyhlásenie zámeru na 

nájom  pozemku  registra „E“  parc.  č. 603/100  o výmere  1302 m2, druh pozemku orná pôda,  (lokalita 

za. Leknovou ulicou Bratislava za areálom ČOV),  k. ú.  Vrakuňa,  vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, LV  č. 270, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom  č. 90/91 zo dňa 

01.10.1991, formou nájmu  v súlade so zák.  č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

účel nájmu  -  využitie pozemku v súlade s územnoplánovacou informáciou: 

 zariadenia a vedenia technickej vybavenosti vodohospodárskych a energetických systémov, 

 zeleň líniová a plošná, 

 poľnohospodárske využitie, 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, s nájmom min. 5,00 Eur/m2/rok,  na 

dobu neurčitú, 
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B/                                                        žiada    

 

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

- vyhlásiť súťaž na nájom pozemku v súlade s bodom A/ tohto uznesenia a s dobou predloženia súťažných 

návrhov do 30 dní od vyhlásenia súťaže,  

- uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže, ktorý bude určený komisiou zloženou zo štyroch poslancov 

miestneho zastupiteľstva. 

 

10 Návrh na vyhlásenie zámeru na zámenu časti pozemku parc. č. 3551/22, k. ú.: Vrakuňa, zapísaný na LV č. 

3313, v spoluvlastníctve žiadateľov: Fűlle Peter, Bratislava v ½; Fieber Peter, Bratislava v ¼; Fieber Štefan, 

Bratislava v ¼ , nachádzajúceho sa na Dvojkrížnej ul. V Bratislave, za časť pozemku parc. č. 3551/20, k. 

ú.: Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3040,  nachádzajúcich sa na Dvojkrížnej ul. vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 173/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  10    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   2   / NEHLASOVAL:  0 

Poslankyňa Ing Zuzana Schwartzová a Ing. Ladislav Kugler sa zdržali hlasovania, z dôvodu 

rodinného vzťahu k dotknutým osobám.  

 

11 Nájom  časti pozemku parc. č. 1173/8-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1517, k. ú. Vrakuňa 

pod predajným stánkom o výmere 20 m2, nachádzajúcim sa  na Kazanskej ulici v Bratislave  v prospech 

spoločnosti:  KAMARPET s.r.o., so sídlom na Kvetnej ul. 14, 821 08  Bratislava, IČO: 46 969 110  ako  

prípad osobitného  zreteľa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 174/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  0 

 

12 Návrh na odpustenie dlhu pani Moniky Vakulovej, Bratislava vzniknutého z nezaplateného nájomného 

v nájomnom byte na Stavbárskej 38 Bratislava za obdobie od novembra 2016 do 19.02.2020 vo výške 

9084,07 Eur.  

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 175/XII/2020 

Počet prítomných:   12 

Hlasovanie: ZA:  12    / PROTI:  0  /ZDRŽAL SA:   0    / NEHLASOVAL:  0 

 

13 Rôzne. 

13. A. Návrh na zaslanie stanoviska mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k pripravovanému VZN hlavného mesta 

SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 176/XII/2020 

Počet prítomných:   11 

Hlasovanie: ZA:   11     / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA:   0      / NEHLASOVAL: 0  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

                                                                     schvaľuje 

zaujatie stanoviska mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len návrh nariadenia) s pripomienkou:  

 

V budúcnosti zakomponovať do VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy systém 

bezplatného odvozu separovaného odpadu v rámci individuálnej zástavby s možnosťou zakúpenia nádob 

na separovaný odpad majiteľmi nehnuteľnosti. 

 

13. B. Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/4 o výmere 680m2 a pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 18/7 o výmere 545m2, katastrálne územie Vrakuňa, na Šíravskej ulici v Bratislave, 

evidovaných na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverených do správy Mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa v Bratislave, z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných 

stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku.  

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 177/XII/2020 

Počet prítomných:   10 

Hlasovanie: ZA:   10     / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA:   0      / NEHLASOVAL: 0 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/                                                       schvaľuje 

 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemkom zámer na predaj pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 18/4 vo výmere 680 m2 druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Vrakuňa a pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 18/7 vo výmere 545 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Vrakuňa, na Šíravskej ulici v Bratislave, evidovaných na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 89/91 zo dňa 01.10.1991 

do vlastníctva v prospech spoločnosti TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, Bratislava, PSČ 851 01, SR, 

IČO: 50 020 188, vlastníka stavby súpisné číslo 8591 na Šíravskej 1 v Bratislave, evidovanej na LV č. 155, 

k. ú. Vrakuňa. 

 

B/                                                           žiada 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

- zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku,  

- zabezpečiť vyžiadanie predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva,  

- na základe znaleckého posudku a súhlasu primátora pripraviť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh 

na prevod vlastníctva týchto pozemkov do vlastníctva nadobúdateľa,  
zabezpečiť, aby súčasné verejné parkovacie plochy na časti parc. č. 18/4 v budúcnosti naďalej slúžili ako verejné 

parkovisko pre návštevníkov prevádzky v danom objekte; v prípade porušenia podmienky, si mestská časť 

Bratislava-Vrakuňa vyhradzuje predkupné právo na odkúpenie časti predmetnej parc. č. 18/4. 

 

13. C. Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2 a časť pozemku parc. č. 889/9 

o výmere 128 m2, obidva evidované na LV č.  1849 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené 

do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Ráztočnej ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava),  

k. ú. Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 178/XII/2020 
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Počet prítomných:   10 

Hlasovanie: ZA:   10     / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA:   0      / NEHLASOVAL: 0 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/                                                           schvaľuje  

 

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  vyhlásenie súťaže na  

nájom  pozemkov  registra „C“ a to pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2  a časť pozemku registra „C“ 

parc. č. 889/9 o výmere 128 m2, obidva evidované na LV č.  1849 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 21/97 zo dňa 12.2.1997, na Ráztočnej 

ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava), k. ú. Vrakuňa,  

- za cenu minimálne 5,50 Eur/m2/rok na dobu neurčitú, účel nájmu – výrobné, nevýrobné a obslužné 

činnosti v súlade s územným plánom,  

- za cenu minimálne 1,00 Eur/m2/rok na dobu neurčitú, účel nájmu -poskytovanie verejnoprospešných 

služieb pre občanov.  
 

a to s podmienkami: 

- nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady umiestnenie bránky a vybudovanie jednostranného 

oplotenia nového areálu pletivom na oddelenie a zabránenie prechodu z prenajatej plochy do areálu 

BVS, 

- zabezpečovať čistotu, poriadok, kosenie trávy, údržbu zelene  v rámci zriadeného areálu  na vlastné 

náklady, 

- nájomca bude využívať parkovacie plochy na Dvojkrížnej ulici za kostolom, alebo na iných parkovacích 

miestach určených na parkovanie, 

 

B/                                                                 žiada     

 

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu  

- vyhlásiť súťaž  na prenájom pozemkov s dobou predkladania súťažných návrhov 15 dní od vyhlásenia 

súťaže, 

- vyhodnotenie súťažných návrhov - ponúk  komisiou zloženou s min. troch poslancov miestneho 

zastupiteľstva, prednostky úradu a zamestnanca z odboru právneho a správy majetku,  

 

Mestská časť si vyhradzuje právo vybrať z doručených súťažných návrhov najvhodnejší s tým, že 

podnikateľská činnosť realizovaná na pozemkoch bude akceptovať blízkosť areálu kanalizačnej čerpacej 

stanice spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava.  

 

C/                                                            splnomocňuje 
 

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu  

po vyhodnotení súťažných návrhov podpísať priamo s vybraným uchádzačom  zmluvu o nájme pozemkov v termíne 

do 90 dní od vyhodnotenia súťaže. 
 

13. D. Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave 

na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových kurtov. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 179/XII/2020 

Počet prítomných:   10 

Hlasovanie: ZA:   10     / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA:   0      / NEHLASOVAL: 0  
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A/                                                               schvaľuje  

 

v súlade § 9a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie súťaže 

na nájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave o výmere 1470 m2,  k. ú. Vrakuňa, 

na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových kurtov na dobu určitú 10 rokov, 

výška nájomného minimálne 1500,00 Eur/rok,  

hlavné kritérium súťaže: súťažiaci ponúkne najvyššiu cenu za prenájom paušálne ročne bez ohľadu na 

dobu skutočného užívania športového areálu počas celého roka s dodržaním zmluvných podmienok: 

- uchádzač musí mať na uvedenú činnosť v športovej oblasti oprávnenie, 

- ako nájomca prevezme do nájmu predmetný areál v stave, v akom sa bude nachádzať ku dňu podpísania 

zmluvy o nájme,  

- zabezpečí ako nájomca  na vlastné náklady formou vloženia investícií do predmetu nájmu bez 

možnosti zníženia výšky nájomného za vložené investície  - údržbu a opravy športového areálu - 

tenisových kurtov prácami a materiálom na prevádzkovanie – najmä navezenie a údržba vrstvy antuky, 

jej nivelizácia, vrátane zapracovania čiar a zavalcovanie, vybudovanie a drobné opravy oplotenia, 

vyvŕtanie a údržba studne pre odber vody na polievanie kurtov, vybudovanie sociálneho zariadenia (WC, 

sprchy) v športovom areáli,  samostatný  merač na odber studenej vody, v prípade potreby samostatný 

merač spotreby elektrickej energie na osvetlenie kurtov, 

- reklamné stavby na oplotení areálu budú umiestnené len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení 

prenajímateľom,  

- ako nájomca zabezpečí starostlivosť o priľahlú betónovú plochu, na ktorej vybuduje mini detské ihrisko. 

 

  B/                                                                žiada    

 

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu     

 

- vyhlásiť súťaž na 15 dní v súlade s bodom A/ tohto uznesenia, 

- uzatvoriť zmluvu o nájme priamo s nájomcom, ktorý bude víťazom súťaže. 

 

 

14 Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

                                                                                                   
                                  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VRAKUŇA 
                                ------------------------------------------------------------------ 

 
Prezenčná listina 

z účasti na zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

konaného dňa: 28. apríla 2020 
 
 

Meno a priezvisko 
Účasť na 

zasadnutí v čase 
Podpis Poznámka 

1. Benedeková Lívia                             
Od:  09:00 

 Benedeková, v. r.    
Do:  11:00 

2.  Boris Marcel, JUDr. 
Od:  09:00 

 Boris, v. r.   
Do:  10:45 

3. Bruna Stanislav, PhDr. 
Od:  09:00 

 Bruna, v. r.    
Do:  11:00 

4. Galo Tomáš, Ing. 
Od:  09:00 

 Galo, v. r.   
Do:  11:00 

5. Greizinger Robert, Mgr. 
Od:  09:00 

 Greizinger, v. r.   
Do:  11:00 

6. Hrivňák Ondrej, Mgr. 
Od:  09:00 

Hrivňák, v. r.     
Do:  11:00 

7. Kugler Ladislav, Ing. 
Od:  09:00 

 Kugler, v. r.   
Do:  11:00 

8. Macko Miroslav, Mgr. 
Od:  09:00 

 Macko, v. r.   
Do:  10:45 

9. Magálová Zuzana, Mgr. 
   

  ospravedlnená 
      

10. Némethová Jana, Mgr. art. 
  

  ospravedlnená 
    

11. Ravasz Andrej 
Od:  09:00 

 Ravasz, v. r.   
Do:  11:00 

12. Samolejová Eva, PhDr., 

MPH   

  
  ospravedlnená  

  

13. Schwartzová Zuzana, Ing. 
Od:  09:00 

 Schwartzová, v. r.    
Do:  11:00 

14. Svoreňová Soňa, Ing.  
Od:  09:00 

 Svoreňová, v. r.   
Do:  11:00 

15. Zajíček Marek, JUDr. Ing. 
Od:  09:00 

 Zajíček, v. r.   
Do:  11:00 

 

Sedmáková Denisa, Mgr.  
Od:  09:00 

  Sedmáková, v. r. tajomníčka 
Do:  11:00 
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Za správnosť údajov tejto prezenčnej listiny: 
 
 
         JUDr. Ing. Marek Zajíček                                                    ...........  Zajíček, v. r. .........  
                                                                                                               podpis poslanca 
 
 
          Mgr. Miroslav Macko                                                       ............. Macko, v. r. .......... 
                                                                                                                 podpis poslanca 
 
 
            Mgr. Ondrej Hrivňák                                                           ..........  Hrivňák,  v. r. ......... 
                                                                                                                      podpis poslanca 
 
 
 
 
Schvaľuje  28.04.2020                       ............. Kuruc, v. r. .............. 
            JUDr. Ing. Martin Kuruc 
                          starosta 
 

 

 

HLASOVANIE POSLANCOV 

Hlasovanie na rokovaní miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 28.04.2020 sa uskutočnilo aklamačne. 

Hlasovanie bolo overené skrutátorkou Ing. Mgr. Xéniou Domarackou.  
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Číslo a označenie zvukového nosiča: XII/2020 zo dňa 28.04.2020. 

 

Za správnosť údajov zápisnice z rokovania Miestneho zastupiteľstva zo dňa 28.04.2020:  
 

 

 

 

 

 

 

.................................................................      ................................................................ 

        JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.             Ing. Lýdia Adamovičová, v. r.  

                         starosta                 prednostka 

 

 

 

 

 

 

...............................................................      .............................................................. 

         Ing. Zuzana Schwartzová, v. r.                           Ing. Ladislav Kugler, v. r.  

             overovateľka zápisnice                               overovateľ zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 28.04.2020 

Zapísala: Mgr. Denisa Sedmáková 


