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 MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
(8. volebné obdobie) 

 
 

Z Á P I S N I C A 
zo 17.  zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
dňa  14. 09. 2021 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m : 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

 
1. Plnenie uznesení splatných k 20. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021. 
3. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves k 30.6.2021. 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení 
spádových materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre ktoré 
je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019. 

7. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi 
hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s r.o. a mestskou 
časťou Bratislava-Karlova Ves. 

8. Pravidlá pilotného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
„PARTeR“ (poslanecký návrh p. poslankyne Zemanovej). 

9. Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu 
„Karloveské centrum kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných služieb a 
hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID-19“. 

10. Návrh strategickej časti komunitného plánu na obdobie rokov 2022 – 2024. 
11. Zámer vybudovať a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb - schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a areálu na pozemkoch 
parc. č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves na Borskej 2 v Bratislave. 

12. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k. ú. Bratislava – Karlova 
Ves. 

13. Žiadosť Moniky Španitzovej o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110 v k. ú. 
Karlova Ves. 

14. Žiadosť Rodinného centra Dlháčik, o. z. o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania nákladov 
za užívanie nebytového priestoru a plnenia spojené s ich užívaním  za roky 2017, 2018, 
2019. 

15. Žiadosť Miroslavy Bédiovej – Parfuméria STYLE o prenájom nebytového priestoru na 
Majerníkovej 16 v Bratislave. 
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16. Žiadosť nájomcu Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme 
nebytových priestorov. 

17. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava. 
18. Súhlas s odkúpením pozemku o rozlohe 1 m2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi 

(Bratislavská arcidiecéza) pod budúcou stavbou „Chodník Mokrohájska“. 
19. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry CirKusKus o.z.. 
20. Žiadosti o predĺženie termínov investície LUPY s.r.o.. 
21. Rôzne. 
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
Informatívne materiály: 
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 15.08.2021. 
 

- - - - - 
 
17. zasadnutie miestnej rady (ďalej MiR) vo 8. volebnom období o 13,08 hod. otvorila starostka 
Dana Čahojová (ďalej len „starostka“) formou videokonferencie  za prítomnosti zástupcu 
starostky JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka (ďalej len „zástupca starostu“ alebo 
„Záhradník“), prednostky miestneho úradu JUDr. Jany Mucskovej (ďalej len „prednostka MÚ“) 
a miestneho kontrolóra JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. (ďalej len „miestny kontrolór 
Hrádek“). Starostka privítala pripojených poslancov. Konštatovala, že podľa počtu pripojených 
poslancov je miestna rada uznášaniaschopná. Zo zasadania sa ospravedlnili poslanci Magát 
a Vician. 
 
Za overovateľov zápisnice miestna rada zvolila na návrh starostky poslancov Buzáša 
a Záhradníka.                   
Hlasovanie: prít.: 4 za: 4 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie o programe podľa pozvánky miestna rada schválila. 
Hlasovanie: prít.: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 1 
Materiál Plnenie uznesení splatných k 20. zasadnutiu MiZ uviedla podrobnejšie starostka.   
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných 
k 20. zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 

 
K bodu 2 
Materiál Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 uviedla 
podrobnejšie starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0    
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K bodu 3 
Materiál Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves k 30.6.2021 uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Kovács – aké veci sa zmenili oproti pôvodnému, ktoré investície sa nestihnú a prečo. 
Starostka – investície sa plnia, požiadali sme o predĺženie čerpania prostriedkov „chodník 
Pernecká“.  
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia 
Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2021 a odporúča 
materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 4 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves uviedla 
starostka a podrobnejšie vysvetlila prednostka MÚ. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť do miestneho 
zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 5 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení 
spádových materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-Karlova 
Ves pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre ktoré je plnenie 
predprimárneho vzdelávania povinné uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení spádových materských škôl  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves pre deti s trvalým pobytom 
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 
povinné a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0  nehlasoval: 1 

 
K bodu 6 
Materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 
zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019 uviedol zástupca starostu Záhradník. 
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Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach 
poskytovania dotácií v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019 a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0  

 
K bodu 7 
Materiál Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi 
hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s r.o. a mestskou 
časťou Bratislava-Karlova Ves uviedla starostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na schválenie Zmluvy 
o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi hlavným mestom SR Bratislavou, 
Mestským parkovacím systémom, spol. s r. o. a mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a 
odporúča materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 8 
Materiál Pravidlá pilotného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves „PARTeR“ (poslanecký návrh p. poslankyne Zemanovej) uviedla poslankyňa 
Zemanová. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Pravidlá pilotného ročníka 
participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves „PARTeR“ (poslanecký návrh 
p. poslankyne Zemanovej) a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0  nehlasoval: 1 

 
K bodu 9 
Materiál Návrh strategickej časti komunitného plánu na obdobie rokov 2022 – 2024 uviedla 
starostka a podrobnejšie vysvetlila vedúca sociálneho oddelenia Mgr. Erika Antaličová. 
Diskusia:   
Zemanová – jednotlivé ciele boli riešené s potencionálnymi partnermi? 
Mgr. Antaličová – analýza potrieb bola urobená v roku 2019 a zámerom bola a je komunikácia 
s partnermi. Vzhľadom ku covidovému obdobiu však v roku 2020 a v tomto roku prebiehala 
prednostne telefonicky a mailami.  
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh strategickej časti 
komunitného plánu na obdobie rokov 2022 – 2024 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 10 
Materiál Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves 
projektu „Karloveské centrum kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
a hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID-19“ uviedla prednostka MÚ. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na spolufinancovanie z 
vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu „Karloveské centrum kultúry – 
rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v súvislosti 
s pandémiou COVID-19“ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 11 
Materiál Zámer vybudovať a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb - schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a areálu na pozemkoch parc. č. 
12 a 13 k.ú. Karlova Ves na Borskej 2 v Bratislave  uviedla podrobne starostka. 
Diskusia:   
Zemanová – upozornila, že v podmienkach obchodnej súťaže absentujú v podmienkach 
referencie. 
Kovács – v akom stave je rokovanie s mestom, majú pripomienky k verejnej obchodnej súťaži? 
Ocenil by písomné stanovisko mesta. 
Starostka – hlavné mesto z kapacitných dôvodov ju nemôže robiť, avšak súhlasí s cestou 
verejnej súťaže. Nevie, či sa ho do zastupiteľstva podarí získať. 
Buzáš – odporúča dať do zastupiteľstva iba jeden návrh uznesenia. Alternatíva B nie je 
v rozpore s navrhovanou alternatívou A. Odporúča dať iba alternatívu A a pokračovať 
v rokovaniach s mestom. 
Kovács – navrhuje ponechať obe alternatívy. 
Záhradník – ak sa podarí získať písomné stanovisko mesta, tak alternatíva B bude zbytočná, ak 
nie, nech sa ponechajú obe alternatívy. 
Buzáš – súťaž pre nás nie je záväzná. Ak nám ponuka nebude vyhovovať nemusíme ju prijať. 
Starostka – v uznesení bude časť vypustená. Referencie je možné doplniť. O výške nájmu sa dá 
uvažovať, resp, ju upresniť. Uvažujeme aj nad skrátením lehoty zo 4 na 3 roky. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Zámer vybudovať 
a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb - schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti – samostatne stojaceho 
objektu súpisné číslo 694 a areálu na pozemkoch parc. č. 12 a 13 k. ú. Karlova Ves na Borskej 
2 v Bratislave a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 12 
Materiál Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k. ú. Bratislava – 
Karlova Ves uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomnej 
zmluvy na pozemok pod garážou v k. ú. Bratislava – Karlova Ves a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 13 
Materiál Žiadosť Moniky Španitzovej o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110 v k. 
ú. Karlova Ves uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Moniky Španitzovej 
o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110 v k. ú. Karlova Ves a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v zmysle odporúčania finančnej komisie zo 
dňa 9.9.2021. 

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 14 
Materiál Žiadosť Rodinného centra Dlháčik, o. z. o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania 
nákladov za užívanie nebytového priestoru a plnenia spojené s ich užívaním  za roky 2017, 
2018, 2019 uviedla prednostka. 
Diskusia:   
Buzáš – nie je proti materiálu, ale dáva na zváženie, či ho neodložiť na neskôr, aby sme zistili 
ako budú hospodáriť v roku 2021. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Rodinného centra 
Dlháčik, o. z. o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania nákladov za užívanie nebytového 
priestoru a plnenia spojené s ich užívaním  za roky 2017, 2018, 2019 a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 15 
Materiál Žiadosť Miroslavy Bédiovej – Parfuméria STYLE o prenájom nebytového priestoru 
na Majerníkovej 16 v Bratislave uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Miroslavy Bédiovej – 
Parfuméria STYLE o prenájom nebytového priestoru na Majerníkovej 16 v Bratislave a 
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 16 
Materiál Žiadosť nájomcu Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava o predĺženie zmluvy 
o nájme nebytových priestorov uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť nájomcu Slovenský 
skauting, 70. zbor Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 17 
Materiál Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava 
uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti o prenájom 
nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 18 
Materiál Súhlas s odkúpením pozemku o rozlohe 1 m2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi 
(Bratislavská arcidiecéza) pod budúcou stavbou „Chodník Mokrohájska“ uviedla prednostka. 
Diskusia:   
Miestny kontrolór Hrádek – odporúča nerobiť znalecký posudok na 1m2. Skúsiť vyrokovať čo 
najlepšiu cenu bez znaleckého posudku. 
Kovács – odporúča rokovať aj o možnom darovaní pozemku. 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Súhlas s odkúpením pozemku 
o rozlohe 1 m2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi (Bratislavská arcidiecéza) pod budúcou 
stavbou „Chodník Mokrohájska“ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 19 
Materiál Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry 
CirKusKus o.z uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o prenájom 
nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry CirKusKus o. z. a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 20 
Materiál Žiadosti o predĺženie termínov investície LUPY s.r.o. uviedla prednostka. 
Diskusia:  nik sa neprihlásil 
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Uznesenie: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosti o predĺženie termínov 
investície LUPY s.r.o. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
K bodu 21 - Rôzne 
1. Starostka informovala poslancov miestnej rady, že miestne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 

28.9.2021, sa bude konať konferenčnou formou (on-line). 
2. Starostka informovala, že do 20.9.2021 sa môžu podávať návrhy na ocenenie osobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja. 
3. Poslanec Buzáš informoval, že rôzne subjekty vrátane samospráv sa môžu uchádzať 

o finančné prostriedky na komunitné aktivity. 
 
Uznesenie k žiadnemu bodu nebolo prijaté. 
 
Starostka ukončila 17. zasadnutie miestnej rady vo 8. volebnom období o 14,42 hod. a 
poďakovala zúčastneným za ich účasť. 
 
 
 
 
Dana Čahojová, v. r.     JUDr. Jana Mucsková, v. r. 
starostka      prednostka   
         
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci referátu organizačného a správy registratúry 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
        v. r.  
Mgr. Peter Buzáš                            ...................................................... 
 
                              v. r. 
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník            ......................................................                                                  


