ZÁPISNICA
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
konaného dňa 1. februára 2017
Miesto konania: Vila Košťálová, Novoveská 17, Bratislava-Devínska Nová Ves
Začiatok rokovania: 8:30 hod.
Ukončenie rokovania: 9:45 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Mgr. Róbert Bardač, Mgr. Lenka Hlaváčová, Mgr. Rastislav Tešovič
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves otvoril starosta
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Milan Jambor.
Všetkých prítomných privítal a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je miestne zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. Prítomných bolo 9 poslancov.
Starosta navrhol rozdeliť bod č. 9 Prenájom nebytových priestorov na body č. 9 a), č. 9 b) a č. 9c)
Bez pripomienok.
Hlasovanie o rozdelení bodu č. 9 na body č. 9 a), č. 9 b) a č. 9c) programu:
Prezentácia
9

Za

Proti

Zdržal sa

Nehlasoval

9

0

0

0

Zdržal sa

Nehlasoval

Hlasovanie o programe ako celku :
Prezentácia

Za

Proti

9

7

0

0

1

Bod č. 1) Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Starosta navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľku:
Návrhová komisia:
Miroslav Encinger
Mgr. Dana Hlaváčová Vanková
Bc. Jozef Tittel
Overovateľ zápisnice:

Mgr. Beata Janatová
Mgr. Jana Martanovičová

Zapisovateľka: Zdeňka Paďourová
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti

9

0

1

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č.2) Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 12.1.2017, alebo trvalo plnených
Bez rozpravy.
UMZ č.1/2/2017
Hlasovanie:
Prezentácia
9

Za

Proti

9

0

Zdržal sa

Nehlasoval

0

0

Bod č. 3) Informácia o činnosti MR od posledného zasadnutia
Bez rozpravy.
UMZ č.2/2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti

7

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
2

Bod č. 4) Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ
Starosta Milan Jambor všetkých prítomných v skratke oboznámil s najdôležitejšími rokovaniami od
zasadnutia posledného miestneho zastupiteľstva.
6.12.2016
Stretnutie so zástupcami ŽSR. Rokovanie o pozemkoch.
13.12.2016
Stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja. Rokovanie o výstavbe rozhľadne na
Devínskej Kobyle.
19.12.2016
Stretnutie s majiteľom zdravotníckeho zariadenia na Istrijskej ulici. Rokovanie o rekonštrukcii tohto
zariadenia a priľahlých priestorov.
19.12.2016
Rokovanie so zástupcami magistrátu vo veci zverenia vodojemu v Devínskej Novej Vsi BVS-ke.
21.12.2016
Stretnutie s riaditeľom RCB. Rokovanie o oprave cyklotrás v našej mestskej časti.
29.12.2016
Stretnutie so zástupcami Urbáru v Devínskej Novej Vsi.
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11.1.2017
Stretnutie so zástupcami Družstva podielnikov Devín. Rokovanie o pozemkoch pod cyklotrasami
v DNV.
14.1.2017
Účasť na 140. výročnej schôdzi DHZ BA-DNV.
19.1.2017
Stretnutie so zástupcom náčelníka OR PZ Bratislava IV a riaditeľom Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy v Bratislave.
Bez rozpravy.
UMZ č. 3/2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti
9

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 5) Návrh VZN mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves o poplatku za miestny rozvoj
Starosta: Ide o materiál, ktorý bol navrhnutý tak, ako bol schválený na mestskom zastupiteľstve.
Chcem Vás poprosiť o zodpovednosť v tom, že tie poplatky sú pre našu mestskú časť dôležité. Máme
tu naozaj obrovskú priemyselnú výstavbu a z tejto výstavby nám prijatím nášho VZN budú plynúť
nemalé prostriedky. My sme pripravení z týchto peňazí robiť to, čo naša mestská časť zúfalo potrebuje.
V prvom rade predĺženie Eisnerovej ulice. Rozumiem, že na jednej strane to nie je príjemné zavádzať
ľuďom poplatky, ale zákon to bohužiaľ takto nešťastne navrhol, poslanci to takto schválili a my musíme
pracovať s tým, čo máme.
Poslankyňa Janatová: Dlhodobo som tu deklarovala, že poplatky 35 Eur sú naozaj prehnané. Chcela by
som preto dať pozmeňovací návrh a to: v bode a) budovy na bývanie: znížiť sadzbu z 35 € na 18 € ,
v bode d) stavby na ostatné podnikanie: znížiť sadzbu z 35 € na 20 € a v bode e) ostatné stavby: znížiť
sadzbu z 35 € na 20 €. Najmä budovy na bývanie, nakoľko sa nedajú rozdeliť bytovky a rodinné domy,
tam naozaj treba nájsť zlatú strednú cestu, aby to nebolo pre našich občanov likvidačné.
Starosta: Rozumiem tomu. Tento návrh si osvojujem.
Poslanec Encinger: Ja vnímam celé toto VZN ako hlboké nedorozumenie. Z dôvodu, že je to akýsi
pokus štátu podhodiť samosprávam možnosť, aby ešte viacej odrali svojich občanov, ako je to únosné.
Dnes, v čase keď máme plné noviny a médiá informácií o tom, ako vynikajúco prosperuje ekonomika
tohto štátu. Lepší výber daní, vynikajúce príjmy štátneho rozpočtu, ktoré sa rozpúšťajú v nezmyselných
dotáciách pre organizácie, ktoré to vôbec nepotrebujú, namiesto toho, aby sa vracali v podobe
zvýšeného podielu daní z fyzických osôb späť na obce. Tak obciam na vylepšenie svojej ekonomiky sa
podhadzuje zákon, podľa ktorého môžu a majú právo drať svojich občanov. Myslím si, že neoprávnene.
Ja sa čudujem, že nevznikla ešte iniciatíva, pokúsiť sa predložiť tento zákon na ústavný súd, že je hlboko
nehumánny a v demokratickom štáte je podľa môjho názoru neprípustné takýmto spôsobom
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arogantne zvyšovať daňové zaťaženie už aj tak vysokého daňového zaťaženia našich občanov. Preto
odmietam tento materiál ako celok a nebudem o ňom hlasovať.
Starosta: Ja tvojim argumentom rozumiem. Ja si tiež uvedomujem, že ten zákon nie je šťastný, ale ak
chceme predĺžiť Eisnerovu ulicu, jednoducho tie peniaze potrebujeme. Na druhej strane aj toto je treba
ľuďom povedať. Naozaj si neviem predstaviť, čo poviem pánovi primátorovi. Pevne verím, že ten
vodojem už zverí BVS a opravia ho. Následne ho budem tlačiť do predĺženia Eisnerovej ulice.
Primátor mi to sľuboval už minulý rok, že dá do rozpočtu peniaze na dokumentáciu, ale nedal to. Viem
presne, čo mi povie: „Ty si si neschválil poplatok za rozvoj a teraz chceš odo mňa peniaze.“ Ale pán
poslanec, rozumiem a súhlasím s tebou v drvivej väčšine toho, čo si povedal.
Zástupca starostu: Ja mám ešte jeden pozmeňujúci návrh, pretože som nezačul, že aj bod c) treba
zmeniť a na základe predchádzajúcich rokovaní navrhujem: bod c) priemyselné stavby a stavby
využívané na skladovanie, vrátanie stavieb na administratívu: sadzbu 25 € znížiť na 20 €.
Starosta: Ďakujem pekne, toto si tiež osvojujem . Myslím, že to budeme mať prehľadnejšie. Pre istotu
to ešte raz zopakujem: a)18 €, b) 10 €, c) 20 €, d) 20 €, e) 20 €.
Poslankyňa Hlaváčová-Vanková: Myslím si, že samotné zavedenie poplatku za rozvoj je veľmi
nekoncepčným riešením. Je to vlastne zavedenie výpalného na všetkých občanov tohto štátu, ktorí si
chcú niečo postaviť a zabezpečiť pre seba lepšie bývanie. Pokiaľ by išlo o poplatok, ktorý by sa zavádzal
pre investorov, ktorí realizujú novú výstavbu v satelitných častiach obcí, bolo by to namieste a bolo by
to správne. Pretože naozaj v týchto častiach je treba postaviť komunikácie, osvetlenie na ktoré
nemáme zdroje, ale zavedenie poplatku v tejto podobe je podľa mňa úplne nespravodlivé a nesprávne.
Starosta: Ja s tebou pani poslankyňa tiež z časti súhlasím, ale toto VZN rieši aj tie satelitné oblasti. Je
zlé, že bohužiaľ spadli do toho aj tí ľudia, ktorí si chcú postaviť nový dom. Tá novela zákona hovorí, že
keď sa rekonštruuje niečo, tak sa neplatí. To znamená, že keď sa kúpi starý dom a zrekonštruuje,
poplatok sa neplatí. Ale pokiaľ sa na voľnom pozemku postaví nový dom, tak sa platí. Je tu ale to
zákonné obmedzenie, že do 60 m2 sa neplatí. Pokiaľ to schválime tak, ako boli pozmeňujúce návrhy,
tak tie poplatky by neboli až také likvidačné.
Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch tak, ako odzneli.
UMZ č. 4/2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
8

Za

Proti

Zdržal sa

2

0

6

Nehlasoval
0

Bod č. 6) Návrh VZN . ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o určení školských obvodov pre ZŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Starosta: Ide tu vlastne len o zmenu s tým, že sa jedná o deti z mestskej časti Bratislava-Devín. Mení
sa tam školský obvod z Pavla Horova na Ivana Bukovčana. Je to na základe dohody riaditeľov.
Bez rozpravy :
UMZ č. 5/2/2017
Hlasovanie :
4

Prezentácia

Za

9

Proti
9

Zdržal sa

0

Nehlasoval

0

0

Bod č.7) Návrh dohody s MČ Bratislava-Devín o zriadení spoločného školského obvodu.
Starosta: Tú dohodu máme už niekoľko rokov. Pani starostka MČ BA-Devín nás poprosila o jej
predĺženie. Prosím preto aj Vás o podporu tohto materiálu.
Bez rozpravy.
UMZ č. 6/2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

9

9

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 8) Rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA DNV na roky 2017 - 2019
V zmysle schváleného rozpočtu z decembra 2016 – bez úvodného slova.
Poslanec Gašparík: Chcel by som sa spýtať ohľadne rozpočtu pre Denovu. Je to vlastne náklad - ostatné
služby. Chcem sa spýtať, čo všetko je v tom balíku.
Starosta: Pán poslanec, naozaj sa nemusíš báť, že by sme Denove poslali 200 000 € a oni si s tým budú
robiť čo chcú. Riaditeľ Denovy na tvoju otázku odpovie a všetko vysvetlí.
Poslankyňa Veslárová: Chcela by som sa spýtať, či už je nejaký presný zoznam chodníkov, ktoré sa
budú rekonštruovať.
Starosta: Teraz to dávame dohromady, viem Vám povedať, že určite chceme robiť chodník smerom od
ul. I. Bukovčana na Grbu. To znamená tam, ako sa ide zo sídliska. Bolo rokovanie aj s Družstvom
podielnikov Devín o odkúpení pozemkov smerom na Kosatcovú ulicu. Tam chodí veľa ľudí, aj mamičky
s kočíkmi. Potom chodník na Bridlicovej ulici. Ten je v zúfalom stave. A chodník na Grbe, kde boli
potraviny Rendek. Ulica Delená a Bridlicová, aj tam chceme robiť chodníky. Chceme sa zamerať
hlavne tam, kde chodníky nie sú. Uvažujeme o rekonštrukcii ulice Pieskovcová v polovičnom profile.
Z väčšej časti sú to tieto chodníky.
UMZ č. 7/2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti

9

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 9/A ) Prenájom nebytových priestoru v objekte VÚZ – Mário BALÁŽ
Starosta : Dostali sme žiadosť za účelom prevádzkovania požičovne Gastro zariadení. Myslím, že už aj
toto zariadenie sa nám podarilo zaplniť takmer do posledného miesta. Sú to peniaze pre našu mestskú
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časť . Túto budovu VUZ na ulici Štefana Králika chceme zatepliť tak, aby konečne vyzerala ako sa patrí.
Ja pevne verím, že potom aj nájomníci sa tam budú cítiť komfortne.
Bez rozpravy.
UMZ č. 8 /2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

9

9

Proti
0

Zdržal sa

Nehlasoval

0

0

Bod č. 9/B) Prenájom nebytových priestoru v objekte VÚZ – AVDOP ,s.r.o .
Bez rozpravy.
UMZ č. 9 /2/2017
Hlasovanie:
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

9

0

0

9

Nehlasoval
0

Bod č. 9/C ) Žiadosť spoločnosti Danubia Tel,a.s. - prevod akcií spoločnosti DEVNET a. s.
Starosta: Žiadajú nás o súhlas s prevodom akcií. Sme polovičným spoluvlastníkom firmy, ktorá vlastní
tie rozvody v Devínskej Novej Vsi. Druhým polovičným vlastníkom je firma SWAN. Teraz to chcú iba
previesť z jeden dcérskej spoločnosti na tú hlavnú. Myslím si, že je to firma, ktorá je veľmi úspešná.
Vďaka nej máme naozaj najlacnejšiu káblovú televíziu a internet. Spolupráca s touto firmou je našej
mestskej časti veľmi prospešná.
Bez rozpravy.
UMZ č. 10 /2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti

Zdržal sa

9

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 10) Návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru v objekte DOVINA pasáž vo
výmere 17 m2 a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru vo výmere
17m2
Starosta: Je to materiál pripravený v zmysle odporúčania a žiadosti zastupiteľstva, aby sa o tieto
priestory súťažilo.
Bez rozpravy.
UMZ č. 11 /2/2017
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Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti

9

0

Zdržal sa

Nehlasoval

0

0

Bod č. 11) Návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru v objekte DOVINA pasáž
vo výmere 145 m2 a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru vo
výmere 145 m2
Starosta : Toto je identická situácia.
Bez rozpravy.
UMZ č. 12 /2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti

9

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 12) Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. Č. 3267/1 a 3267/2 v k.ú. BA DNV
v prospech spoločnosti Devínska invest s.r.o. za účelom vybudovania vodovodu a kanalizácie.
Starosta: Dostali sme žiadosť od predmetnej spoločnosti na zriadenie tohto vecného bremena. Ide
o vybudovanie vodovodu a kanalizácie v záhradkárskej osade s možnosťou napojenia aj ďalších
obyvateľov. Je to lepšie, ako by sa tam mali robiť nejaké žumpy. Prosím o podporu tohto materiálu.
Bez rozpravy.
UMZ č. 13 /2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

9

Proti
9

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 13) Schválenie odmien členom komisií – neposlancom za II. polrok 2016
Bez rozpravy.
UMZ č. 14 /2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti
9

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 14) Udelenie súhlasu miestnemu kontrolórovi s vykonávaním inej zárobkovej činnosti
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Starosta : Vítam medzi nami nového kontrolóra našej mestskej časti Ing. Milana Slezáka.
Kontrolór: Už pri voľbe kontrolóra som upozornil na to, že mám aj iný príjem. Robím interného
audítora na Bratislavskom VÚC. Nie som striktne viazaný pracovnou dobou a v žiadnom prípade mi to
nebráni vykonávať činnosť v stanovenom rozsahu pre mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves.
Bez rozpravy.
UMZ č. 15 /2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

9

9

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 15) Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2017
Kontrolór: Plán kontrolnej činnosti som zostavil v súlade s všeobecnými právnymi predpismi, spolu so
Zásadami o kontrolnej činnosti. Pri každom jednom z bodov je uvedený začiatok, koniec a rozsah
kontroly. Je to môj návrh. Vy, poslanci, máte právo tento návrh schváliť, prípadne mi ho zmeniť.
UMZ č. 16/2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

9

9

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 16) Informácia o kontrole NKÚ vykonanej v roku 2016
Starosta: Prosím o úvodné slovo pána prednostu.
Prednosta: Koncom septembra 2016 sa nám ohlásil Najvyšší kontrolný úrad SR na plánovanú kontrolu.
Posledná kontrola bola v roku 2008. Predmetom tejto kontroly bol celý rok 2015, išlo o hospodárenie
s finančnými prostriedkami, s majetkom, dá sa povedať, že išlo o komplexnú kontrolu. Kontrolóri si
vyžiadali naozaj kompletnú účtovnú dokumentáciu, kompletné majetkové doklady. Prechádzali všetko.
Prechádzali aj naše vzťahy k organizáciám rozpočtovým, príspevkovým aj obchodným spoločnostiam.
Výsledky sú popísané v protokole takým skôr opisným spôsobom. Preto boli na základe listu predsedu
NKÚ extrahované do určitých zistení. Najskôr sme to konzultovali s kontrolórmi NKÚ, neskôr sme im
to zaslali, aj s našim návrhom opatrení. Kontrolóri NKÚ akceptovali tieto naše návrhy opatrení aj
termíny, ktoré sú tam uvedené. Samozrejme bude na nás, aby sme odstránili nedostatky tak, aby to
bolo definitívne. Nakoľko ide o niektoré nedostatky systémového charakteru, ktoré sú naozaj dlhé roky
a vyplývajú z podstaty veci, ako napríklad fungovanie obchodných spoločností a financovanie ich
fungovania a podobne.
Poslanec Gašparík: Ja by som mal taký návrh, že by sme to mohli rozdeliť na dve hlasovania, lebo
nemôžem zobrať výsledky vykonanej kontroly na vedomie, keď vlastne výsledkom je protokol, ktorý
nie je prílohou tohto uznesenia.
Starosta: V poriadku. Môžeme to rozdeliť. To nie je problém. Budeme samostatne hlasovať o bode 1
a 2.
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UMZ č. 17/2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za
5

Proti
0

Zdržal sa

Nehlasoval

4

0

UMZ č. 18/2/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
9

Za

Proti

9

0

Zdržal sa

Nehlasoval

0

0

Bod č. 17) Rôzne
Poslanec Gašparík: Chcem sa spýtať pána prednostu. Kto má na starosti e-mailovú schránku miestneho
úradu mudnv@mudnv.sk. Či ešte existuje, lebo občania tam ešte píšu podnety a chcem vedieť, či je
aktívna táto adresa.
Prednosta: Stránka mudnv@mudnv.sk je alias. To znamená, že správu z tejto stránky dostanú
zamestnanci, ktorí sú vecne príslušní. V prvom rade sú to zamestnanci, ktorí zaevidujú každú došlú
poštu a potom správu prepošlú zodpovednému zamestnancovi na riešenie.
Poslankyňa Veslárová: Chcem sa spýtať, ako to je s majetkovoprávnym vysporiadaním na terase
Milana Marečka.
Starosta: Bohužiaľ, je to v takom štádiu, že sme dostali už x-tý krát zlé podklady od spracovateľov
územného plánu zóny. Na budúcom zastupiteľstve v marci schválime VZN. Pokiaľ budeme mať
schválený územný plán zóny, potom musíme odniesť na Pozemkový fond podklad, že máme
v územnom pláne túto stavbu ako verejnoprospešnú a následne spúšťame proces zverenia tohto
pozemku. Najskôr to musí ísť na magistrát a potom na nás. Urobím pre to maximum a verím, že to
pôjde rýchlo.
Poslanec Gašparík - faktická: Ide o to, že minulý rok, 20.12.2016, poslali niektorí občania otázku
ohľadne parkovacej politiky a nedostali odpoveď. Preto bola tá moja otázka. A ešte tu mám jednu
vec. To je to stretnutie s občanmi, čo sme iniciovali na poslednom zastupiteľstve. Chceli by sme
navrhnúť, že by to bolo každý prvý štvrtok v mesiaci o 18-tej hodine v zasadacej miestnosti IC.
Starosta: Ja som hovoril s predsedom vášho klubu a dohodli sme sa, že to s pánom riaditeľom IC
dotiahneme tak, že v tom čase, kedy to bude vyhovovať vám poslancom a kedy tam bude mať riaditeľ
IC prevádzkara. Presne tak, ako ste sa dohodli. Pán prednosta to zverejní tak, aby sa tie stretnutia
v duchu tejto dohody rozbehli.

Bod č. 18) Interpelácie
Prednosta: Od 14.12.2016 k dnešnému rokovaniu neboli podané žiadne interpelácie od poslancov MZ.
Poslanec Gašparík: Podávam dnešným dňom cez podateľňu MÚ písomné interpelácie.
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Starosta: Bude ti pán poslanec odpovedané v zákonnom termíne.
Starosta: Ja by som ešte k tej parkovacej politike, ktorú si spomínal. Ja som sám s viacerými občanmi
o tom komunikoval s tým, že naše stanovisko je také, že sa do toho nezapájame. V duchu MZ, keď ste
jednohlasne odmietli. To je aj stanovisko našej MČ. Pre informáciu, teraz sme mali vo februári na
mestskom zastupiteľstve schvaľovať štatút. To je vlastne podmienka toho, aby sa to mohlo rozbehnúť.
Primátor to predložil v takom stave, že sme o tom odmietli rokovať. Minulý týždeň na mestskej rade
to pán primátor stiahol z rokovania a povedal, že to dopracuje. Momentálne výsledok je taký, že my
do toho nejdeme a aj tí, čo to chcú, musia čakať na schválenie štatútu.
Starosta po ukončení osemnásteho bodu poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní
a o 9:45 hod. zasadnutie miestneho zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Zdeňka Paďourová

Ing. Ignác OLEXÍK, PhD.

Milan JAMBOR

prednosta Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

starosta mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

OVEROVATELIA :
Mgr. Jana MARTANOVIČOVÁ

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

Mgr. Beata JANATOVÁ

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

Prílohy k zápisnici (založené na sekretariáte ST )
-

Pozvánka na rokovanie
Prezenčná listina
Uznesenie MZ
Uznesenie MZ - čistopis
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