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Zápisnica 
z 11. zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, konaného dňa 
05.05.2020 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva, Námestie sv. Františka 8, Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
O B S A H 

 

 
Schválený program: 
 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 1 
Schválenie  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania MiZ. str. 2 
 
I. časť 
1. Oznámenie starostky o nastúpení náhradníkov po zaniknutom mandáte poslancov a 

zloženie sľubu nových poslancov.       str. 3 
 
II. časť 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 

mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 
25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a 
úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
6/2019 z 5.11.2019.         str. 4 

3. Žiadosti o dotácie na rok 2020.        str. 5 
 
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.      str. 6 
 

 

Otvorenie zasadania miestneho zastupiteľstva. 

 

D. Čahojová - starostka: Vážené dámy, vážení páni, vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegovia 
z miestneho úradu, zástupcovia médií a verejnosti, ak sú tu prítomní, vitajte na 11. zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Karlova Ves. Dnes je 5. máj roku 2020. Začíname pracovné 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva v takýchto nezvyčajných podmienkach, ktoré sme zvolili približne 
pred týždňom, kedy sme ešte s istotou netušili, ako sa bude vyvíjať ani poveternostná situácia, ale sme 
ani netušili, ako sa bude vyvíjať s istotou epidemiologická situácia, ktorá momentálne je nastolená v 
našej krajine. Takže sme volili z dvoch alternatív: zasadanie v Karloveskom centre kultúry alebo na 
tomto mieste. Karloveské centrum kultúry bolo zvolené alebo vyberané, ak by bola naozaj nepriazeň 
počasia, ale keďže je už niekoľko týždňov absolútne zavreté, tak je to dosť nehostinné a smutné 
prostredie. Tak sme radi, že počasie nám umožnilo sa stretnúť tu a dúfam, že naše rokovanie tu 
úspešne prebehne. Dovoľte, aby som vám oznámila, že z dnešného rokovania sa písomne ospravedlnili 
pani poslankyňa Melušová Kutarňová, pani poslankyňa Zemanová a pán poslanec Šmotlák. Je ešte 
niekto, kto sa ospravedlnil? Viete, máte nejaké vedomosti o tom, že by ešte niekto chcel nám odkázať? 
Nie, nikto sa nehlási. Dovoľte, aby som vám oznámila ešte, že naši kolegovia z technického 
zabezpečenia majú k dispozícii 4 prenosné mikrofóny, takže kto bude chcieť hovoriť, nech sa prihlási 
rukou a  dostane mikrofón od našich kolegov.  
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Voľba overovateľov zápisnice 

D. Čahojová - starostka: Takže, dovoľte, aby sme ako vždy pristúpili najprv k schváleniu overovateľov 
zápisnice. Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí podľa abecedného poradia tak, ako sme navyknutí, 
ako prvý pán poslanec Záhradník. Súhlasíš?  
 
B. Záhradník - vicestarosta: Áno. 
 

D. Čahojová - starostka: A pani poslankyňa Záhradníková, nie je prítomná, pani poslankyňa Zemanová 
je riadne ospravedlnená, takže začíname od začiatku abecedy a to je pán poslanec Buzáš... za 
overovateľa zápisnice.. Môže byť? Dobre, takže vážení kolegovia, kolegyne, máte hlasovacie 
zariadenie? Máte. Noví poslanci ešte nehlasujú, lebo ešte ste nezložili poslanecký sľub. Takže prosím, 
aby ste hlasovali o overovateľoch zápisnice, za ktorých sú navrhnutí pán poslanec Záhradník a pán 
poslanec Buzáš, nech sa páči, hlasujte prosím. Za hlasovalo 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, 
nezdržal sa nik, schválili sme overovateľov zápisnice a môžeme pristúpiť k voľbe návrhovej komisie. 

 

Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie sú navrhnutí páni poslanci: pán poslanec Kovács, súhlasíte? Áno. Pán poslanec 
Magát a pán poslanec Martinický. Ďakujem. Všetci traja súhlasia s týmto návrhom, takže budeme 
hlasovať o zložení Návrhovej komisie v zložení pán poslanec Kovács, pán poslanec Magát a pán 
poslanec Martinický. Prosím aby ste sa zaregistrovali a hlasovali. Za 17 prítomných poslancov, proti 
nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Návrhovú komisiu sme zvolili. Za týchto mimoriadnych alebo 
výnimočných okolností prosím členov návrhovej komisie, aby zostali na svojich miestach. Ďakujem vám 
veľmi pekne. 

 

Hlasovanie o programe ako celku 

D. Čahojová - starostka: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime  k pracovnej časti nášho 
rokovania. Dovoľte ešte teda, aby som vás oboznámila s tým, že platí novela zákona o obecnom 
zriadení, ktorá nám umožnila takto zasadať. Iste viete, že je to zasadanie s priamym obmedzením účasti 
verejnosti a že hlasujeme najskôr o programe tak, ako bol zverejnený a vyvesený na úradnej 
elektronickej tabuli a aj na webovom sídle mestskej časti. Takže vás prosím, dostali ste elektronicky 
pozvánku s programom a vás prosím, aby ste hlasovali o programe tak, ako bol zverejnený, nech sa 
páči. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Sú, prosím vás, nejaké návrhy na 
zmenu dnešného programu? Nikto nenavrhuje, takže program máme schválený. Dovoľte, aby som 
konštatovala, že sme naozaj aj z dôvodu mimoriadnej situácie epidemiologickej minimalizovali 
program tak, aby sme neohrozili prípadnou infekciou nikoho z vás, ani nikoho z našich kolegov z 
miestneho úradu.  
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I. časť: 
Bod 1. Oznámenie starostky o nastúpení náhradníkov po zaniknutom mandáte poslancov a zloženie 
sľubu nových poslancov. 
 
D. Čahojová – starostka: Dovoľte, aby som teda pristúpila k pracovnej časti a tým je... viete, že program 
sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je sľub, oznámenie teda o nastúpenie náhradníkov a zloženie sľubu 
nových poslancov a v druhej časti máme dva pracovné body. V prvej časti dovoľte, aby som vám 
oznámila, že bývalý poslanec pán Ing. Milan Ďurica, ktorý bol zvolený ako nezávislý poslanec v 2. 
volebnom obvode sa 28.2.2020 listom vzdal mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves a tým pádom zanikol jeho mandát. Ak zanikne mandát poslanca v danom 
volebnom obvode, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov v 
danom obvode. Nastúpenie náhradníka sme oznámili do 15 dní po tom, čo zanikol mandát pána 
poslanca na úradnej tabuli a pani Ing. Dagmar Petrová, ktorá získala najväčší počet platných hlasov v 
tomto volebnom obvode, získala 1122 platných hlasov ako nezávislá kandidátka, prijala osvedčenie, že 
prijíma mandát poslanca miestneho zastupiteľstva a prejavila záujem pracovať ako poslankyňa v 
Komisii dopravy a životného prostredia. O druhom mandáte, o ktorom dnes sa dozvieme, je to 
uprázdnený mandát po pánovi poslancovi Ing. Rudolfovi Rosinovi, ktorý bol nezávislým poslancom v 3. 
volebnom obvode a ktorý 5.3. tohto roku zomrel. Týmto dňom sa naplnila skutková podstata zániku 
jeho poslaneckého mandátu. Ak zanikol mandát poslanca z takéhoto dôvodu, tak nastupuje náhradník 
v danom volebnom obvode, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov. Ďalším v poradí bol teda v 3. 
volebnom obvode pán Mgr. Jozef Griač, bytom Matejkova ulica, ktorý kandidoval ako nezávislý 
kandidát a získal 1214 platných hlasov. Pán Mgr. sa tiež dostavil na miestny úrad a písomne potvrdil, 
že prijíma mandát poslanca miestneho zastupiteľstva. Pán Mgr. Jozef Griač prejavil záujem pracovať v 
Komisii zdravotnej a sociálnej. Ešte k tomuto bodu by som vám chcela oznámiť, že zánikom 
poslaneckého mandátu po zosnulom pánovi Ing. Rudolfovi Rosinovi navrhuje predseda Finančnej 
komisie o jej doplnenie o poslanca pána Mgr. Richarda Savčinského. Takže nasleduje akt zloženia sľubu 
nových poslancov. Vážení páni poslanci, bude nasledovať slovenská hymna, prosím, aby ste vstali a 
vypočuli si ju. (hymna) Vážené kolegyne, kolegovia, podľa §25 odsek 1) písm. a), § 26 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov každý poslanec miestneho 
zastupiteľstva skladá na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastní, sľub poslanca. Žiadam preto našu novú 
kolegyňu, pani Ing. Dagmar Petrovú aby pristúpila a prečítala za oboch nových poslancov zákonom 
predpísaný sľub a  následne ho potvrdila svojím podpisom.  
 
D. Petrová: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva ich 
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia  a svedomia.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pani Ing. Dagmar Petrovej. Pán poslanec Mgr. Jozef Griač, 
gratulujem. 
 
J. Griač: Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Blahoželám novým poslancom, pani Ing. Dagmar Petrovej aj pánovi Mgr. 
Jožkovi Griačovi k zloženiu sľubu poslanca. Želám im, aby v tomto volebnom období aby im vydržali 
sily, entuziazmus, dobrá vôľa, aby dodržali svoj sľub so cťou, aby pracovali vždy a len v prospech 
obyvateľov Karlovej Vsi, občanov SR. V tom vám želáme, nech vám zdravie čo najlepšie slúži a veľa 
vytrvalosti. Blahoželám ešte raz. Vážené dámy, vážení páni, týmto sme zavŕšili skladanie sľubu, preto 
prosím návrhovú komisiu, aby nám predniesla v plnom znení návrh uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu Ing. Milana 
Ďuricu podľa §25, odsek 2, písmeno c) zákona č. 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení 
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neskorších predpisov; zánik poslaneckého mandátu Ing. Rudolfa Rosinu podľa § 25, odsek 2, písm. j) 
toho istého zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; oznámenie starostky mestskej 
časti o nastúpení Ing. Dagmar Petrovej a Mgr. Jozefa Griača za poslancov Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a odovzdanie osvedčení o tom, že Ing. Dagmar Petrová a Mgr. 
Jozef Griač sa stali poslancami Miestneho zastupiteľstva. Po b) konštatuje, že poslanci Ing. Dagmar 
Petrová a Mgr. Jozef Griač zvolili zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; c) volí poslankyňu Ing. Dagmar Petrovú za členku 
Komisie dopravy a životného prostredia, poslanca Mgr. Jozefa Griača za člena Komisie sociálnej 
a  zdravotnej, po tretie - poslanca Mgr. Richarda Savčinského za člena Komisie finančnej.  
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem a prosím teraz už aj nových poslancov, aby si vzali 
hlasovacie zariadenie, aby ste sa zaregistrovali a aby ste hlasovali, nech sa páči. Tak keďže pán 
poslanec, je to prvý krát, nestihol stlačiť to správne tlačítko, tak budeme opakovať hlasovanie. Majte 
prosím porozumenie pre túto situáciu. Takže budeme opakovať hlasovanie. Ešte raz prosím spustiť 
hlasovacie zariadenie, prosím, aby ste sa zaregistrovali a hlasovali, nech sa páči. Za 22 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Veľmi pekne vám ďakujem. Takže vitajte medzi nami.  
 

 

 

II. časť: 
Bod 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o 
vytváraní partnerstva v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 z 5.11.2019. 
 
D. Čahojová - starostka: Vážené kolegyne, kolegovia, pristupujeme k druhej, pracovnej časti nášho 
zasadnutia a tým je návrh VZN mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení VZN mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25.6.2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a 
zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne a o vytváraní partnerstva v znení VZN č. 6/2019. 
Dovoľte, aby som vás informovala, že sme mali pripravený tento materiál už na aprílové zastupiteľstvo, 
ktoré sa však z dôvodov mimoriadnej situácie na našom území nemohlo konať. Prosím pani 
predkladateľku, pani prednostku, aby predniesla úvodné slovo, nech sa páči. 
 
K. Procházková - prednostka: Ďakujem, ide o zmenu už existujúceho VZN, ide o novelu teda, nie o nové 
VZN, ktoré je momentálne v príprave. Základná vec, ktorá sa tam mení, sú hromadné úkony v rámci 
opatrovateľskej služby, ktoré upravujeme inak, v zásade ich ani neposkytujeme a v tejto situácii by sme 
ich poskytovať ani nevedeli. A ďalšia vec, ktorá sa mení, je cenník, kde dávame preč sumu za 
zapožičanie obedára, to znamená jednorazový a mesačný paušál, nakoľko dodávateľ, ktorý je v 
súčasnosti vysúťažený a zazmluvnený, tak toto nevedel poskytovať. Opakovane sa nám stávalo, že sa 
nám nikto neprihlásil a je to riešené iným spôsobom. Takže upravujeme také veci, ktoré nám 
zjednodušia život pri poskytovaní tej služby. Určite nejdeme so štandardom dole, práve naopak, sa 
snažíme stále zlepšovať tie služby, len si týmto vlastne ako keby vyčistíme veci, ktoré sme buď 
neaplikovali alebo ich aplikácia by nám sťažovala prácu. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram k tomuto bodu diskusiu, nech 
sa páči. Keďže sa do diskusie nikto nehlási, tak diskusiu uzatváram  a prosím člena návrhovej komisie, 
aby predniesol návrh uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa mení VZN mestskej časti Karlova Ves 
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č. 2/2019 zo dňa 25.6.2019 o posudkovej činnosti, o  poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a 
úhradách za ne a o vytváraní partnerstva v znení VZN č. 6/2019 zo dňa 5.11.2019.  
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi pekne ďakujem, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Za 22 
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, ďakujem veľmi pekne. 
 

 

Bod 3. Žiadosti o dotácie na rok 2020. 

 
D. Čahojová - starostka: Ďalším bodom, ktorý je nevyhnutné prerokovať z časového hľadiska, sú to 
žiadosti o dotácie na rok 2020. Keďže poslankyňa, pani Ing. Zemanová sa ospravedlnila z dnešného 
rokovania, požiadala ma, aby som predniesla dôvody, prečo teda pristupujeme k tomuto návrhu alebo 
k prerokovaniu tohto bodu. Je to tým, že tzv. Dotačná komisia, ktorá je zvolená Miestnym 
zastupiteľstvom, sa rozhodla aj napriek zložitej situácii, ktorá vznikla s pandémiou, podporiť všeobecne 
prospešné, verejne prospešné aktivity, ktoré sa rozvíjajú v Karlovej Vsi symbolickou, v rámci našich 
možností, dotáciou tak, aby nebola ešte viac ako v terajších podmienkach je atakovaná alebo teda 
znemožňovaná alebo problematická.. majú veľké problémy s činnosťou... Však viete, aké obmedzenia 
platia.. To znamená, že sú v nejakých nájmoch, majú nejaké povinnosti aj oni a naozaj by sme nechceli, 
aby mnohé veľmi záslužné aktivity našich obyvateľov aby zanikli. A situácia je naozaj na hrane. Dotačná 
komisia zasadala a  rozhodovala už v súvislosti s pripravovanou zmenou rozpočtu a v súvislosti s tým, 
že 31.12. zanikla naša príspevková organizácia Karloveský športový klub. Čiže bol predĺžený termín 
predkladania žiadostí aj pre bývalých členov Karloveského športového klubu, nakoľko mestská časť 
Karlova Ves je právny nástupca Karloveského športového klubu, do 31.1.2020. Všetci žiadatelia po 
vyhodnotení Dotačnou komisiou boli oprávnení, nikto nebol vylúčený, 3 žiadosti prišli aj po tomto 
termíne. Súhrn, objem všetkých žiadostí presahoval sumu 170 000 €. Dotačná komisia prihliadala na 
jednotlivé projekty a vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu požiadala, a je to aj súčasťou 
tohto uznesenia, aby tie aktivity, ktoré sa z dôvodu pandemickej situácie nemohli v danom termíne 
konať, ale sa presunuli na iný termín alebo ak vôbec nebola možnosť realizovať predstavovaný projekt, 
ale dokáže ten žiadateľ realizovať inú, obdobnú aktivitu v čase, keď realizácia bude možná, tieto 
podmienky budú uvedené v zmluve o dotácii medzi mestskou časťou Karlova Ves a medzi prijímateľom 
a bude možné teda tieto prostriedky čerpať aj takýmto spôsobom. Dotačná komisia ešte navrhla 
ponechať finančnú rezervu vo výške 2 150 € pre prípadné mimoriadne dotácie v súlade s naším VZN, 
ktoré je možné poskytnúť do maximálnej výšky 500 €. Takže Dotačná komisia vám odporúča, aby ste 
tento návrh, ktorý máte v materiáli, aby ste ho schválili a aby ste s ohľadom na mimoriadnu situáciu 
schválili aj tie mimoriadne opatrenia, ktoré som spomínala a ktoré budú uvedené a zapracované do 
zmluvy. Členovia Dotačnej komisie hlasovali z počtu prítomných 8 za takto predložený návrh, ako máte 
v tabuľke, hlasovalo 8 členov Dotačnej komisie, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Takže vzácny 
konsenzus. To by bolo všetko ako úvod, nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa do 
diskusie nikto nehlási, tak končím diskusiu a prosím člena Návrhovej komisie, aby nám predniesol návrh 
uznesenia. Ďakujem. 
 
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje za a) na 
základe predloženého návrhu Dotačnej komisie poskytnutie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves č. 5/2019 a VZN mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 7/2019 o 
podmienkach poskytovania dotácií; b) s ohľadom na mimoriadnu situáciu vzniknutú pandémiou 1) v 
prípade, že sa akcie, na ktoré boli žiadané prostriedky v navrhovanom termíne nemohli uskutočniť, 
možnosť zmeny termínu na konanie akcie v rovnakom rozsahu; 2) v prípade, že sa aktivity, na ktoré 
boli prostriedky žiadané z vyššie uvedeného dôvodu nemohli uskutočniť, možnosť realizovať obdobnú 
aktivitu v čase, keď už realizácia bude možná.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi za prečítanie návrhu uznesenia. 
Prosím, aby ste sa registrovali a hlasovali. Za hlasovalo 20 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
Takže uznesenie bolo schválené. Vážení páni poslanci, týmto sme vyčerpali pracovný program 
dnešného miestneho zastupiteľstva, dovoľte, aby som na záver ešte využila túto chvíľu a všetkým vám, 
ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri vzniku tejto nečakanej situácie, ktorá nás všetkých 
prekvapila a treba objektívne povedať, že spoločnosť na ňu nebola pripravená.... ktorí ste sa 
akýmkoľvek spôsobom zapojili a pomohli svojim susedom, našim obyvateľom alebo aj Miestnemu 
úradu v tom, aby plnil riadne svoje povinnosti, pomáhali ste nám, či už ... ďakujeme poslancom, ktorí 
priniesli rúška hotové, ktorí pomáhali so šitím alebo aj s distribúciou rúšok, tí, ktorí pomáhali s 
roznosom stravy alebo pošty do schránok a akýmkoľvek spôsobom ktokoľvek sa zapojil... Všetci dobre 
vieme, že to bolo potrebné a že to bola veľká improvizácia, ale bez tej improvizácie by sa mnoho vecí 
neurobilo tak, ako sa malo. Takže dovoľte, aby som ešte raz všetkým za to veľmi pekne poďakovala, 
lebo ste nám veľmi, veľmi pomohli. A je to také veľké svedectvo o tom, že keď si ľudia pomáhajú, tak 
aj tie najťažšie situácie sa dajú omnoho lepšie zvládnuť. Zároveň vám teda chcem povedať, že sa 
prihlásilo aj množstvo dobrovoľníkov z radov našich obyvateľov, ktorí boli pripravení.. niektorí aj boli 
angažovaní, ale ktorí boli pripravení, ak by sa situácia mimoriadne zhoršovala, sa zapojiť do pomoci 
mestskej časti. Takže aj týmto prostredníctvom našim obyvateľom vyslovujem uznanie a veľkú vďaku. 
Ešte by som rada poďakovala aj našim kolegom, ktorí pripravili toto zasadnutie v týchto 
improvizovaných podmienkach. Nebolo to úplne jednoduché, vidíte, že sem preniesli techniku a snažili 
sa pre vás vytvoriť bezpečné prostredie, dostatočné vzdialenosti, aby ste nebodaj nepreniesli medzi 
sebou nejakú infekciu, aby ste sa tu cítili dobre  a zdá sa, že to teda zvládli na jednotku. Takže ja im 
veľmi pekne ďakujeme a je možné, že si to niekedy možno zopakujeme, ak bude pekné počasie a dobrý 
program zastupiteľstva, ktorý nebude vyžadovať hodiny a hodiny sedenia. Iste nám tu bolo lepšie, ako 
keby sme sa v našej malej sále, kde sme odkázaní na klimatizáciu, stretli v tesnej blízkosti jeden vedľa 
druhého. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem naozaj, že ste prišli, že ste si našli ten čas. Želám vám 
čo najlepšie zdravie, aby už táto situácia bola za nami, aby sme sa vrátili k bežnému životu čo najskôr. 
Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu všetkým prítomným. Želám pekný zvyšok dňa. Ďakujem pekne a 
skôr než odídete, keďže sa tak vidíme po dlhom čase, ak budete dodržiavať všetky bezpečnostné 
nariadenia a predpisy, máme tuná pripravené pre vás drobné občerstvenie v tomto stane za nami. 
Určite si máte čo vymeniť, aké skúsenosti alebo poznatky a možno aj medzi sebou sa trošku zoznámiť 
a prijať nových poslancov do nášho tvorivého kolektívu, nech sa páči. Vitajte. 

 

 

 

 

 

 

v. r.       v. r. 

…………………………………….    …………………………………….. 
Mgr. Katarína Procházková, PhD.    Dana Čahojová 

prednostka            starostka 
 
         

         v. r. 
Overovatelia: JUDr. PhDr. Branislav Záhradník  …………………………………………. 
 
         v. r. 

Mgr. Peter Buzáš    ……………………………………….… 


