Zápisnica
zo 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
konaného dňa 09.07.2015 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, Bratislava
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Úvod
p. Čahojová, starostka MČ: Dobrý deň vážení kolegovia, vážené pani poslankyne, a aj keď
ich je tu menej a vážení páni poslanci a vážení kolegovia z miestneho úradu, prítomní
hostia - ak sú - ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli na toto
mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva - 1. mimoriadne v tomto volebnom
období. Je 16 hodín 18 minút a ja otváram týmto 6. zasadnutie miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, vítam vás a dovoľte mi, aby
som konštatovala podľa počtu prítomných poslancov, že miestne zastupiteľstvo je
uznášania schopné a dovoľte mi, aby som vám pripomenula, aby ste hovorili kolmo na
mikrofón, pretože z rokovania sa vyhotovuje zvukový záznam. Na dnešné rokovanie
sa písomne ospravedlnili nasledujúci poslanci: pani Poláchová, pani Lukačovičová,
pani Petra Nagyová-Džerengová, pani Zemanová, pán Berta a pán Buzáš. Je ešte
niekto ospravedlnený o kom by som mala vedieť? Nikto. Ďakujem veľmi pekne.
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Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice
p. Čahojová, starostka MČ: Dovoľte, aby som teraz za overovateľov zápisnice navrhla pána
poslanca Labudu a pána poslanca Lenča. Súhlasíte s touto nomináciou? Zjavne
súhlasia, takže dávam hlasovať o tom či súhlasíte, aby overovateľmi zápisnice boli pán
poslanec Lenč a pán poslanec Labuda?
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne. Sedemnástimi hlasmi boli zvolení overovatelia
zápisnice.

Bod 002
Voľba návrhovej komisie.
p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje návrh na obsadenie návrhovej komisie. Vidím, že
návrhová komisia už sedí na svojich miestach. Predpokladám, že pani poslankyňa
Volková, pán poslanec Zajac a pani poslankyňa Khuriová – áno? Čiže toto je návrh na
členov návrhovej komisie. Prosím vás, aby ste hlasovali o tomto návrhu. Ďakujem
veľmi pekne. Návrhovú komisiu máme zvolenú. My sme teda pracovití a šikovní. A
prosím vás, aby ste návrhy uznesení predkladali návrhovej komisii výlučne písomne a
členov návrhovej komisie, aby uznesenia potvrdili svojimi podpismi. Ďakujem veľmi
pekne.

Bod 003
Program rokovania - Zaradenie do programu:
p. Čahojová, starostka MČ: Takže vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
pristupujeme k schváleniu programu dnešného zasadnutia. Dostali ste ho v pozvánke.
1. bodom je Návrh na schválenie územného plánu zóny Majerníkova - severná časť, 2.
bodom Žiadosti o dotácie a 3. bodom bod Rôzne. Má niekto nejaké návrhy na zmenu
nášho rokovania, nášho programu? Pán poslanec Dulla, nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil navrhnúť vypustiť bod 2 Žiadosti o dotácie.
Prešli sme tým v minulosti, v komisiách. Osobitne, väčšina z tých, ktoré sú tam, boli
posúdené už negatívne v minulosti. Na finančnej komisii sme jasne definovali, že
nespĺňajú podmienky VZN, takže v podstate ani nemáme prečo o nich rokovať
v zastupiteľstve. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Keďže
nie, dávam hlasovať najprv o návrhu pána poslanca Dullu. Je to návrh o vypustenie
bodu číslo 2 z dnešného programu. Kto je ... pardon návrhovú komisiu prosím...Nie.
Takže dávam hlasovať o vypustení návrhu číslo 2.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za vypustenie bodu číslo 2 hlasovalo 12 poslancov, proti
bol 1 a zdržali sa 3 poslanci. Takže bod číslo 2 sme vypustili z dnešného programu.
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Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku.
p. Čahojová, starostka MČ: Teraz mi dovoľte, aby som dala hlasovať o návrhu programu
ako o celku. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Program bol schválený 17-timi hlasmi, proti nebol nik,
zdržal sa 1 poslanec.

Bod 1
Návrh na schválenie: „Územný plán zóny Majerníkova - severná časť“.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme teda pristúpiť k 1. bodu nášho rokovania a tým je
Návrh na schválenie územného plánu zóny Majerníkova - severná časť. Keďže
predkladateľom tohto materiálu som ja, dovoľte mi, aby som povedala aspoň krátke
úvodné slovo. Myslím si, že je to všeobecne veľmi dobre známy materiál,
niekoľkokrát prerokovaný v komisii výstavby a územného plánovania. Mestská časť je
orgán územného plánovania. Ako - má to ako svoju originálnu kompetenciu, v zmysle
stavebného zákona. Jedná sa o problém ohraničený ulicami Hlaváčiková –
Majerníková – Kuklovská. Dôverne známu oblasť. Mestská časť začala obstarávať
územný plán zóny v predchádzajúcom volebnom ... alebo ešte 2 volebné obdobia,
možno dozadu. V roku 2012 bolo schválené zadanie k vypracovaniu územného plánu,
k vypracovaniu územného plánu zóny Majerníkova – sever. Spracovaná písomná
žiadosť o preskúmanie návrhu územného plánu zóny, bola odoslaná na Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 3. 11. 2014, a 22. júna 2015 sme dostali
súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby bytovej politiky a
odporučenie predložiť návrh územného plánu zóny Majerníkova - severná časť na
schválenie miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Návrh
máte predložený v materiáli s vyhodnotením pripomienok. Nech sa páči, otváram k
tomuto bodu diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto sa nehlási... do diskusie nikto
nehlási, diskusiu uzatváram. Upozorňujem, že hlasujeme o návrhu všeobecne
záväzného nariadenia, je potrebná trojpätinová väčšina, takže dávam hlasovať o tomto
návrhu. Nech sa páči. Pardon... ospravedlňujem sa, zmena- prosím návrhovú komisiu,
aby prečítala návrh uznesenia. Prepáčte, hlboko sa ospravedlňujem, vyšla som z cviku
- krátkodobého.
návrh. komisia: Nakoľko ide o závažný dokument, tak prečítam... takže návrh na schválenie:
Územný plán zóny Majerníková - severná časť, za a) berie na vedomie súhlasné
stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, doručené
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves listom číslo OÚBA OÚBPI 2015/002804/HOM - 2 zo dňa 22. 6. 2015 k preskúmaniu návrhu územného plánu
zóny Majerníkova - severná časť, podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Za b) za 1.) .... za b) schvaľuje - za 1.) výroky k pripomienkam v rámci vyhodnotenia
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pripomienok k návrhu územného plánu zóny Majerníková - severná časť. Za 2.)
územný plán zóny Majerníkova - severná časť. Po c) schvaľuje všeobecne záväzné
nariadenie číslo 5/2015 zo dňa 9. 7. 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného
plánu zóny Majerníkova - severná časť. Za d) ukladá prednostovi zabezpečiť v zmysle
schválených výsledkov rokovania miestneho zastupiteľstva spracovanie čistopisu
územného plánu zóny Majerníková - severná časť a jeho uloženie v zmysle § 28
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon v
znení neskorších predpisov. Termín: 30. 9. 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za správne prečítanie návrhu. A ja vás
upozorňujem, kolegovia, že je tam zjavná chyba, písomná, takže opravte si prosím rok
2915 na rok 2015. Veľmi pekne ďakujem. Takže, pán poslanec Dulla s technickou.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Je tam ešte 1 chyba. V uznesení je, že „schvaľujeme výroky“.
Nič také podľa zákona ... orgán... miestne zastupiteľstvo alebo orgán územného
plánovania s poverením schvaľovať - nerobí. Schvaľujeme návrhy vyhodnotení
k pripomienkam. Tak znie stavebný zákon.
p. Čahojová, starostka MČ: Ešte raz prosím?
p. Dulla: Neschvaľujeme „výroky“ - tak ako je napísané návrh uznesenia, ale schvaľujeme
návrhy vyhodnotení pripomienok, ktoré uplatnili pri prerokovaní jednotlivé subjekty.
p. Čahojová, starostka MČ: Čiže schvaľujeme...?
p. Dulla: Podľa § 24 stavebného zákona máme...
p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier, pán architekt, môžem to autoremedúrou si
osvojiť? Áno? Takže je to v poriadku. Ďakujem vám veľmi pekne, pán poslanec, za
túto pripomienku. Takže autoremedúrou, prosím opraviť. Dobre, ďakujem veľmi
pekne. Takže autoremedúrou si osvojujem tento návrh. Áno, nech sa páči.
návrh. komisia: Takže ospravedlňujem sa a prečítam ešte raz bod b. Bod b) - schvaľuje
návrhy vyhodnotenia pripomienok , v rámci vyhodnotenia pripomienok k návrhu
územného plánu zóny Majerníkova - severná časť, a po 2.) územný plán zóny
Majerníkova - severná časť.
p. Čahojová, starostka MČ: Návrh, nie návrhy.
návrh. komisia: Dobre - návrh.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Všetci sme rozumeli prečítanému
návrhu uznesenia? Dovoľte, aby som dal hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči.
Hlasovanie: Za takto predložené uznesenie hlasovalo 18 prítomných poslancov, proti nebol
nik, nezdržal sa nik návrh bol prijatý. Veľmi pekne vám ďakujem za túto spoluprácu.
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Bod 3
Rôzne
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 3 a tým je bod Rôzne. Otváram
bod Rôzne. Nikto? Pán poslanec Rosina, nech sa páči.
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Necítim sa byť „nikto“ - ako to uviedol Odyseus svojho času.
Prepáčte ponajprv, že vás obťažujem v tomto čase a naťahujem túto schôdzu. Chcem
sa vrátiť k reštaurácii Rotunda. Svojho času som ako občan dal podnet na začatie
správneho konania voči tejto reštaurácii. Za 1. za to, že nedodržiava platné VZN-ko
otváracích hodinách. Má otvorené do 24-tej každý deň. Po b) - že ani tieto otváracie
hodiny nedodržiava. Bežne tam býva cez víkend do pol druhej, do druhej otvorené. A
za tretie som dal podnet, aby začal konať stavebný úrad v zmysle toho, že si tam
nainštalovali zvonka budovy nejaké odsávacie zariadenie, ktoré jednak zmenilo
vzhľad budovy, ale hlavne produkuje hluk, ktorý nás tam obťažuje. Dostal som
odozvu zo stavebného úradu, aj teda ústnu informáciu, že sa vo veci koná. Žiaľbohu
stav je taký, že medzičasom reštaurácia Rotunda zabrala ďalšie verejné priestranstvo,
postavila si tam 2 veľké slnečníky, zriadila ďalších asi 20 miest na sedenie - ad 1, - ad
2 to odsávacie zariadenie bolo pár dní vypnuté, zrejme potom ako tam bol stavebný
úrad, ale teraz je stav taký, že nebeží počas otváracích hodín, ale celú noc. Takže
ľudia, ktorí si chcú nebodaj vetrať, tak si môžu tak vetrať akurát s klapkami na ušiach.
Po tretie - behom pár dní tam vyrástol prístavok k budove, pri dverách do kuchyne je
tam prístavok - asi - ja neviem možno 10 m². Tak sa chcem spýtať, či tento úrad
schválil zabratie verejného priestranstva? Ak áno, tak prečo, keď je to subjekt, ktorý
evidentne porušuje pravidlá hry? A za b) - chcem sa spýtať či stavebný úrad rozhodol
a súhlasil s tým, aby sa vykonaná prístavba k tejto budove konala? Pretože ako viem,
pozemok nepatrí ...nepatrí, na ktorom sa to stalo, nepatrí vlastníkovi tejto reštaurácie.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. To, čo viem odpoviem
hneď. Pokiaľ som správne informovaná - a dnes, keďže som mala krátku dovolenku,
tak som sa informovala aj na tieto veci. Správne konanie voči tomuto subjektu
pravdepodobne už začalo, čo sa týka nedodržiavania prevádzkových hodín. A čo sa
týka prístavby, keďže som štatutárom stavebného úradu nič také som nepodpisovala.
Ani zabratie ... ďalšie zabratie verejného priestranstva. Muselo by mi to veľmi
uniknúť. Ale pochybujem. Ale určite to prešetríme a dám ti vedieť pán poslanec. A čo
sa týka štátneho stavebného dohľadu, klimatizácia alebo také nejaké zariadenia tam
majú zariadené, tak štátny stavebný dohľad to už beží. To - a ak tam medzitým vzniklo
niečo nové, beriem na vedomie a zariadime sa podľa toho. Ďakujem veľmi pekne, pán
Rosina ešte chce odpovedať.
p. Rosina: Krátko by som chcel zareagovať. Nehovorím, že nechceme reštauráciu v tom
mieste.- Ja ešte doplním, že robí táto reštaurácia rozvážkovú službu, mala jedno
vozidlo, momentálne má tri. Ale reštaurácia - zariadenie ktorého je možno rozsahu pre
celú ... pre územie celej Karlovej Vsi, alebo aj širšie okolie je tam nežiaduca. To tam
má byť lokálna reštaurácia a má mať určité medze - za 1. A žiadne pravidlá hry táto
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reštaurácia nedodržiava. Takže by som bol veľmi rád, keby ... keby sa konalo rýchle,
rázne a dôsledne. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: My môžeme konať len v tom, čo môžeme konať. Tzn. že
môžeme dodržiavať - teda dbať o dodržiavanie stavebného zákona a platných
všeobecne záväzných nariadení platných v mestskej časti a na území mesta Bratislavy.
Takže o to sa posnažíme. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.
p. Martinický: Ďakujem. Budem sa snažiť byť stručný. Dostal som veľmi nedávno
informáciu, že vraj na pred kostolom vŕzgajú húpačky a že v noci to ruší nočný kľud,
že by sa s tým zišlo niečo robiť. Také som, že toto... ako nedávno ma ... tak
pravdepodobne..., hej, ako školské námestie - tak ja som tam nebol, nesledoval, len ma
ako poslanca takto upozornili. Prosím? Nie - ako poslanca... nie poslanci, občania jedna občianka. No. Druhá vec je, zase hovoríme, Školské námestie od ulice Ľudovíta
Fullu ku vchodu kostola je 7, 8 schodov, možno 9 a na dvoch z nich sú také 5
centimetrové diery už asi 2 roky. Teraz sa tam chodí menej. Neviem, či to treba riešiť
nejakým špeciálnym uznesením, alebo to dávať na stavebnú komisiu? To proste treba
vyšpricovať tie diery a dať tam 3 lopaty betónu a zahladiť. To je druhá vec, čo by som
chcel povedať. A najlepšie sa to robí cez prázdniny, preto to teraz hovorím. Tretia vec
– problém, ktorý som tu už spomínal a o ktorom sme sa možno pred dvoma mesiacmi
rozprávali, hore, niekde, buď vo vedľajšej alebo v tvojej kancelárií, čo sa týka toho
prepojenia z nadchodu pre peších od električkovej zastávky Nad Lúčkami, smerom
hore - tam som dostal teraz - ale už si nepamätám, kto mi to povedal, že presne ako
zistí, kde sú tam vlastne tie parcely, lebo tam by mala byť rozhranie nejakej mestskej,
možno našej a možno súkromnej parcely. A na základe toho by naozaj bolo treba
hľadať riešenie, aby sa to dalo urobiť. A zase to treba riešiť v čase, kým je na to
počasie a nie, keď je to horšie aj nákladnejšie atď. A to naozaj je problém pre stovky
ľudí, ktorí tade chodia. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, pán poslanec, takže začnem od
tých hojdačiek. To je zaujímavý postreh, lebo na hluk z hojdačiek v noci sa ešte
nesťažoval nikto. To je prvá sťažnosť. Na srnku už bolo, že ju máme odchytiť - ale
dobré berieme na vedomie, asi treba namastiť hojdačky. Druhá vec, ten schod dobre
vedieť. Ale ak je taký podnet z vašej strany, z kohokoľvek, od poslancov, že viete o
takomto probléme, stačí hodiť do mailu a poslať na úrad pánovi prednostovi alebo
mne. My - už to je úplne cez verejný portál, ale stačí aj do našich mailov, pokojne,
alebo aj cez odkaz pre starostu a nech sa páči. Na to sme tu, aby sme to čítali. A tretí
podnet bol chodník spojovací Nad Lúčkami. Neviem s kým si komunikoval, ale bolo
by dobré možno sa zastaviť na miestnom úrade a priamo na tvári miesta, však dvere sú
otvorené, stále sme tu, tak si to presne vyjasníme, že skade – odkiaľ - kam chceš. A
určite to nie je krátka vzdialenosť. To je dlhá vzdialenosť. To sa nebude dať urobiť - aj
keby sa dalo hneď, cez leto, nemáme na to rozpočtované prostriedky. My sme tú
kapitolu rozpočtu už vyčerpali. Takže ak, tak do budúceho roku. Ale musí to byť
jasné, komu pozemky patria, či vôbec môžeme investovať na tom mieste. Čiže to je
najlepšie prísť na úrad a prebrať to na úrade. Sú tu aj pracovné dni, kedy sú tu
zamestnanci až do 17. hodiny, čiže vtedy treba prísť, keď ideš okolo. Nech sa páči,
pán poslanec Rosina s faktickou.
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p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil problém vŕzgajúcich hojdačiek osvojiť si,
pretože v minulosti som sa aktívne tejto problematike venoval. Zrejme tam nebude
problém len s mazaním, ale tá celková konštrukcia týchto zariadení býva veľmi
amatérska a veľmi lacno robená. Je tam zrejme aj nejaký principiálny problém, čo sa
týka namastenia, zrealizujem vo vlastnej réžii. A čo sa týka možno ďalšieho postupu,
navrhnem. Ďakujem za slovo.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďalší postup nie je možný, pretože ak jedná sa o hojdačky,
ktoré boli v rámci eurofondov, to sú asi tie pružinové,... tie staré? .. neviem či staré ale ak sa to týka toho projektu a tej veže atď. to stálo... tam nemôžeme meniť nič. Pán
poslanec Dulla, nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil takú poznámku, keď hovoríme o schodoch,
všetkých možných schodoch, hlavne teda terénne schody, ktoré nie sú úplne tesne pri
budovách, sú dlhodobo - zhruba 2 desiatky rokov problémom. Ja som jeden z tých,
ktorí na jedny také schody doplatil. Takže odporúčam, keď bude na to čas, urobiť
kompletnú obhliadku a pomaličky to zaradiť do programu obnovy, o ktorom sme
toľko rozprávali. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Myslím, že obnova schodov tiež už začala v predchádzajúcom
volebnom období, v niektorých... A pán poslanec Martinický nech sa páči s
technickou.
p. Martinický: No, ja sa pokúsim zistiť presne, teda presnejšie lokalizovať tie hojdačky,
ktoré som hovoril. Teda to – ako - zistiť a dať...
p. Čahojová, starostka MČ: Reaguješ na technickú svoju technickú technickou?
p. Martinický: ...a dať pripomienky. A pokiaľ ide o tie schody, viem, že rôzne poruchy sa
dajú rôznym... aj s rôznymi nákladmi riešiť. Ale tam je to naozaj veľmi jednoduché
riešenie.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Borovička s riadnym
príspevkom.
p. Borovička: / ..Už fungujem/ Srdečne vás všetkých zdravím, srdečne vás všetkých zdravím
- tu kolegov. Ja mám jednu otázku na pani starostku, a pani starostka ty si sa bola
pozrieť na Pribišovej 6, ohľadne tej prerábky garáží? Nebola si náhodou 1 krát oproti
Pribišovej 6? Lebo niekto spomínal, že tam bola aj pani starostka sa na to pozrieť a
začali tam robiť ... začali tam robiť jak je tá reštaurácia Mexiko garáže. To sú tie druhé
garáže na Pribišovej. Je to oproti Pribišovej 6. Tá prerábka už sa tam robí. Nechcem
klamať, od februára, s tým, že povedali, že vraj tam majú byť úradné miestnosti. Pak,
že tam mali byť nejaké zdravotné strediská a teď sme se dopočuli od chlapov, čo tam
robia, že tam sa robia aj byty. Kontajnery... kontajnery sú tam normálne vyhodené celé
týždne, celé mesiace, plné kontajnery, špina, neporiadok a co je najhoršie už niekoľko
ľudí tam padlo do týchto - do výkopov, nakoľko tam robili aj elektriku a robili tam
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ešte nejaké ďalšie takéto práce, je to vlastne iba doska cez to hodená. Či by nebolo
možné, náš nejaký človek sa na to išiel pozrieť a pozrel sa na túto stavbu.
p. Čahojová, starostka MČ: Samozrejme, že je to možné. Prosím, keď budete mať na
budúce takýto podnet, treba hádzať hneď písomne mailom, bez námahy.
p. Borovička: Ja som ako dopočul, že vraj pani starostka tam už bola pozrieť.
p. Čahojová, starostka MČ: Nebola.
p. Borovička: Tak sa pýtam - či náhodou? No a chcem ešte jednu maličkosť k tým schodom.
Naozaj, ja už som si dal požiadavku na opravu schodov dal pred dvadsiatimi rokmi,
keď som si tam zlomil chrbticu, jak pán Dulla. A do dneška tie schody nie sú - po
dvadsiatich rokov opravené! Tak ja neviem, či sa mám k tomu zase vracať.
p. Čahojová, starostka MČ: Páni poslanci, už ste poslanci! Ste v komisiách, vy rozhodujete
o tom, čo bude zaradené. Rozpočet sa začína pomaly na jeseň pripravovať, vy budete
rozhodovať o tom, čo bude prednostne zaradené do rozpočtu, ktoré veci dostanú
prednosť, ktoré musia počkať, ktoré sú dôležité, ktoré menej dôležité. Čiže vy tvoríte
rozpočet budúcoročný. Na vás záleží, čo tam bude.
p. Borovička: Dobre. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím. Ďakujem veľmi pekne, keďže nikto nie je prihlásený,
považujem program dnešný za vyčerpaný. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu účasť.
Je 16 hodín 43 minút. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli časť a došli kvôli
tomuto programu do Bratislavy - niektorí z vás cez pol Slovenska. Ak sú ďalšie otázky
som tú .

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

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

Ján Hrčka
prednosta

Dana Čahojová
starostka
.

Overovatelia: Mgr. Ján Labuda

Ing. Peter Lenč

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

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