
 
 

M e s t s k á   č a s ť   B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a 
 
 
 

Materiál na 4. zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 
dňa 30. júna  2015 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ......./2015 
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území  mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Predkladateľ :          Materiál obsahuje : 
RNDr. Martin Zaťovič                               1.  Návrh uznesenia 
starosta                                                                            2. Uznesenie miestnej rady  
                                  3.  Stanoviská komisíí 
                                                                                            miestneho zastupiteľstva   
                                                                                        4. Doložku  ekonomických vplyvov 
                                                                                        5. Dôvodovú správu 
                                                                                        6. Návrh všeobecne záväzného           
                                                                                             nariadenia  
                                                                                 
                                                                                               
Zodpovedný :                                                                                                        
 Ing. Rastislav Bagar                   
 prednosta        
 miestneho úradu                                                  
         
                                                                                                                                                                
Spracovateľ :   
Ing. Jana Chválová  
Vedúca referátu životného prostredia 
 
 
           jún  2015 



2 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ......./2015 o dodržiavaní 
čistoty a verejného  poriadku na území  mestskej časti Bratislava-Dúbravka s účinnosťou 
dňom 1 . augusta 2015.  
 
 
Uznesenie MR  č. 50/2015 zo dňa 12. 6. 2015 

Miestna rada odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka   
č......./2015 o  dodržiavaní  čistoty  a  verejného  poriadku  na území  mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou dňom 1. augusta 2015. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 4         za : 4         proti : 0         zdržali sa : 0 
 

 
Stanoviská komisií miestneho zastupiteľstva 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 18.5.2015. 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka     
A. odporúča po zapracovaní pripomienok predložiť návrh  Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č............./2015, o dodržiavaní čistoty a verejného 
poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka opätovne na rokovanie komisie. 
 
Pripomienky komisie : 

- § 1  doplniť slovo „osôb“ za slovo „právnických“ 
- § 2  úvodnú vetu skrátiť na „Na účely tohto nariadenia“  a doplniť pri jednotlivých 

pojmoch sloveso  „byť“ v príslušnom tvare  ( napr.  „verejný poriadok je“ ) 
- § 2 písm. c)  slovo „predmet“  nahradiť slovom „vec“ 
- § 3 ods. 1   začiatok prvej vety zmeniť na „ Za čistotu a poriadok na verejných 

priestranstvách a nehnuteľnostiach ...“ 
- § 9, 10, 11   neuvádzať konkrétne zákony ale odkaz na osobitný predpis, konkrétny 

zákon uviesť v poznámke pod čiarou 
- v každom odkaze pod čiarou doplniť bodku na konci vety 
 

B. odporúča prezentáciu materiálu komisii spracovateľom materiálu. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:  8                           za:   8                       proti:  0                                zdržal sa:  0 
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Pripomienky komisie boli do návrhu všeobecne záväzného nariadenia zapracované. Materiál 
bude predložený na zasadanie komisie 22.6.2015. 
 
Komisia životného prostredia bezpečnosti a poriadku zo dňa 14.5.2015 
 
Komisia životného prostredia bezpečnosti a poriadku odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka  schváliť   návrh Všeobecného záväzného nariadenia  
mestskej časti Bratislava-Dúbravka o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Prítomní :7     Hlasovanie     za – 7                       zdržal sa – 0                  proti- 0 
 
         
 
                                                         Doložka 
 finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť   
 a podnikateľské prostredie ( zhodnotenie). 
 
 
 1.Vplyv na financie. 
 
 Prijatie    navrhovaného  všeobecne  záväzného  nariadenia bude  vplývať na ekonomickú  
 činnosť Mestskej  časti Bratislava-Dúbravka. Zvýšia sa náklady na čistenie chodníkov od   
 snehu a ľadu v zimnom období ako i za zametanie, odstraňovanie odpadkov a inej nečistoty  
 v letnom období.  
 

 
 2.Vplyv na ekonomiku. 
 
 Realizácia navrhovaného VZN bude  vplývať na ekonomickú činnosť Mestskej  
 časti Bratislava - Dúbravka. 
 
 3.Enviromentálny vplyv. 

 
   Dodržiavanie čistoty  a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
bude mať   pozitívny vplyv na udržiavanie a tvorbu zdravého životného prostredia v mestskej 
časti. 
 
 
  4.Vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. 
 
  Navrhované nariadenie nemá negatívny dopad na zamestnanosť a podnikateľské prostredie 
  mestskej časti. Čistenie komunikácií a chodníkov je vhodnou činnosťou pre dlhodobo   
  nezamestnaných zapojených do projektu aktivačných prác.  
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Dôvodová správa 
 
     Dňa 6.11.2014     bol doručený mestskej časti Bratislava–Dúbravka protest prokurátora           
č. Pd 82/14/1104-10  zo dňa 30.10.2014 Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaný proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2008 zo dňa 
19.2.2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  priestranstvách  v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka  podľa § 22 ods. 1 písm. a)              bod 2, § 25 ods. 1 zákona č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s tým, že nakoľko uvedeným VZN 
č. 1/2008 bol porušený zákon, prokurátor ho ako nezákonné žiada zrušiť. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava_Dúbravka na svojom zasadaní  
zo dňa 24. 2. 2015  prijalo uznesenie č. 14/2015:  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 
A. prerokovalo 

 
protest  prokurátora  č. Pd 82/14/1104-10  zo  dňa 30. 10. 2014  Okresnej prokuratúry 
Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému   nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka  č. 1/2008 zo dňa 19. 2. 2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  
priestranstvách  v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

 B. vyhovuje 
 

protestu prokurátora č. Pd  82/14/1104-10  zo dňa 30. 10. 2014   Okresnej  prokuratúry  
Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka  č. 1/2008 zo dňa 19. 2. 2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  
priestranstvách  v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

C. žiada 
  

starostu 
predložiť na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým 
sa  zruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č. 1/2008 zo dňa  
19. 2. 2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  priestranstvách  v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka . 

 
    Predmetnému  VZN č. 1/2008 prokurátor vytýkal nejednoznačnosť definícií základných 
pojmov  (§2), ukladanie povinností nad rámec zákona (§ 3 ods. 1,2,3,4, § 4 , § 6 ods. 1,3, § 8 
ods. 2), prekročenie kompetencií (§ 4 ods. 3,4 a § 5 ods. 4), zmätočnosť a nepreskúmateľnosť 
(§ 4 ods. 3,4, §6 ods. 1 odkazujú na neexistujúce ustanovenia)  

Predmetným VZN č. 1/2008 bolo porušené ustanovenie § 6 ods. 1, ods. 2 zákona 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7b ods. 1, ods. 2písm.c)  zákona 
377/1990 zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, §9 ods. 2, ods.3 
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zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách  v znení neskorších predpisov, §22 
písm. i), § 47 ods. 1 písm. d), písm. g) zákona 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, § 246 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z.   Trestný zákon v znení neskorších predpisov,  
§ 30 ods. 1, ods. 2 zákona č. 513/2009 Z.z.  o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, § 8b zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedeného 
navrhuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2008 zo 
dňa 19. 2. 2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  priestranstvách  v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka  zrušiť a nanovo upraviť   práva a povinnosti právnických 
a fyzických osôb pri dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka navrhovaným všeobecne záväzným nariadením.  
 
K predloženému návrhu Všeobecne záväzného   nariadenia podala pripomienky  komisia 
sociálno-zdravotná a bytová. Tieto neboli zapracované, nakoľko činnosť v lesných porastoch 
upravuje zákon o lesoch č. 326/2005 v znení neskorších predpisov. 
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 Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

č........./2015 
zo dňa .........2015 

 

o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 6 ods. 1 v spojení s 

§ 4 ods. 3 písm. n) a písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien, § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti 

právnických  osôb a fyzických osôb pri dodržiavní čistoty a verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava – Dúbravka (ďalej len “mestská časť“). 
 

§ 2 
Základné pojmy 

Na účely tohto nariadenia: 
a) verejným poriadkom  je súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn 

tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú 
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia 
nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania vo verejnom 
záujme, 
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b) verejným priestranstvom  sú všetky miesta verejne prístupné, ktoré možno 
obvyklým spôsobom používať (pokiaľ ich používanie nebolo obmedzené) ako sú  
priestory, plochy, ulice, námestia, parky, priechody, podchody, nadchody, terasy, 
prístupové a zásobovacie rampy, trhoviská, detské ihriská, chodníky, schody, cesty, 
verejné parkoviská, plochy verejnej zelene a  ktoré slúžia verejnému užívaniu, 

c) zariadením na verejnom priestranstve je vec, ktorá je trvalo alebo dočasne 
umiestnená na verejnom priestranstve ako sú predajné stánky, kiosky, sezónne 
exteriérové posedenia, lavičky, koše na odpadky, hracie prvky na ihriskách, mobilná 
zeleň, sochy, pamätníky, fontány, reklamné, propagačné a informačné zariadenia, 
telefónne automaty, stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia, zastávky MHD, 
zariadenia elektrických káblových rozvodov. 

d) Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, 
e) čistením  je činnosť, ktorou sa z povrchu čistených plôch odstraňujú nežiadúce 

nečistoty, zhoršujúce stav povrchu z hľadiska potrieb bezpečnej dopravy, hygieny 
a estetiky, 

f) kontajnerom je nádoba na zber odpadu, 
g) chodníkom je komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla 

oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom, 
h) nočným pokojom je doba určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja 

a odpočinku obyvateľov mestskej časti, 
i) zábavnou pyrotechnikou  je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely1). 

 
§ 3 

Zodpovednosť za čistotu a poriadok 
1. Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách  a nehnuteľnostiach na území 

mestskej časti zodpovedajú vlastníci a správcovia týchto verejných priestranstiev bez 
ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo a sú povinní bezodkladne 
znečistenie alebo neporiadok odstrániť, pričom ich práva a nároky voči 
znečisťovateľovi zostávajú zachované. 

2. Obyvateľ a návštevník mestskej časti zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje 
znečistenie alebo neporiadok. 

3. Ten, komu bolo povolené užívať verejné priestranstvo osobitným spôsobom2), je po 
jeho skončení povinný bez odkladu uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu a 
vykonať najmä jeho čistenie. 

4. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác, zodpovedá 
právnická, alebo fyzická osoba, vykonávajúca uvedené práce. 

 
 
_______________________________ 
1) § 2 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v znení 
neskorších predpisov. 

2) § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 o miestnych daniach 
na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení zmien.  
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§ 4 
Dodržiavanie čistoty a poriadku 

 
1. Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verejnom priestranstve a užívať ho 
spôsobom a v rozsahu zodpovedajúcemu jeho určeniu. 
 
2. Zodpovedné subjekty za čistotu verejného priestranstva sú povinné zabezpečiť jeho čistotu 
i počas sobôt, nedieľ a sviatkov a dní pracovného pokoja.  
 
3. Pozemky, stavby a iné objekty, vrátane dvorov, záhrad a plôch hraničiacich s verejným 
priestranstvom musia byť udržiavané v čistote a  poriadku tak, aby prípadná nečistota nebola 
z nich zanášaná na verejné priestranstvo a svojím stavom nenarúšali vzhľad,  životné 
prostredie a  neohrozovali bezpečnosť a zdravie občanov. 
 
4. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu na verejných priestranstvách je dovolené 
iba v nevyhnutných prípadoch a na nevyhnutne potrebný čas, ak sa takýto úkon nedá 
uskutočniť mimo verejného priestranstva, alebo iného miesta na tento účel určeného. Prípadné 
znečistenie verejného priestranstva takouto činnosťou je prepravca, alebo ten, pre ktorého je 
preprava vykonávaná, povinný bez prieťahov odstrániť a verejné priestranstvo bezodkladne 
očistiť. 
 
5. Opravy motorových vozidiel na verejných priestranstvách sa môžu vykonávať iba 
výnimočne v prípade náhlej poruchy a iba spôsobom, aby opravou nebolo znečistené verejné 
priestranstvo a obťažovaní obyvatelia bývajúci v okolí. 
 
 

§ 5 
Čistenie chodníkov 

 
1. Čistotu chodníkov a priestorov medzi chodníkom a nehnuteľnosťou udržuje vlastník alebo 
správca. 
 
2. Čistením je tiež odstraňovanie snehu, ľadu a posypanie chodníkov. 
 
3. Za čistotu vnútroblokových chodníkov je zodpovedný vlastník, alebo správca. 
 
4. Chodníky sa čistia po celej šírke, ak jeho oddelenie od komunikácie je zreteľne výškovo 
alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník vyznačený nie je, je potrebné udržiavať 
v čistote pás pozemku o šírke 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti. 
Povinnosť čistenia chodníkov platí aj pre zimné obdobie. 
 
5. Čistením sa rozumie kropenie, umývanie (mimo zimného obdobia), zametanie, 
odstraňovanie odpadkov a inej nečistoty, snehu a námrazy, ako aj posypového materiálu po 
zimnom posype. 
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6. Chodníky sa udržiavajú v čistote denne, vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a dní pracovného 
pokoja. 
 
7. Nečistoty z chodníkov je zakázané nechávať na chodníku, ani ich zhŕňať na okraj vozovky. 
Pri väčšom množstve je potrebné zabezpečiť ich odvoz a pri menšom množstve uloženie 
nečistoty a odpadkov do odpadových nádob na tento účel určených. 

 
 

§ 6 
Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období 

 
1. Zimnú údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy zabezpečuje hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava a miestnych kominukácií III. a IV. triedy mestská časť prostredníctvom 
poverenej organizácie. 
 
2. Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené prechody cez 
jazdnú dráhu, alebo príchody a vjazdy do budov, plochy potrebné na nakladanie a vykladanie 
tovaru, paliva, odvozu komunálneho odpadu a pod. 
 
3. V zimnom období sa musia chodníky čistiť od snehu a námrazy podľa potreby, aj viackrát 
za deň, v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa na okraj cesty do hromád. Pri tvorení 
poľadovice je potrebné posypať chodníky inertným materiálom (pieskom, drvinou a pod.). 
 
 

§ 7 
Čistenie vodných tokov, nádrží a melioračných kanálov 

 
Každý sa musí správať tak, aby svojim konaním nespôsoboval znečistenie vodných 

tokov, nádrží a melioračných kanálov, nepoškodzoval ich zariadenia, neohrozoval 
a nepoškodzoval život živočíchov a rastlín v nich žijúcich. 
 
 

§ 8 
Dodržiavanie podmienok nočného pokoja 

 
1. Nočným pokojom je čas od 22.00 h do 06.00 h nasledujúceho dňa. 
 
2. Zakazuje sa rušiť nočný pokoj. 

 
 
 

§ 9 
Zákaz fajčenia 

 
Obmedzenie alebo zákaz fajčenia upravuje osobitný predpis3). 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––. 
3) Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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§ 10 
Zákaz používania pyrotechnických výrobkov  

 
 Obmedzenie alebo zákaz používania pyrotechnických výrobkov určených na zábavné 
a oslavné účely upravuje osobitný predpis.4)  

 
 

§ 11 
Zákaz požívania a podávania alkoholických nápojov 

 
 Obmedzenie, alebo zákaz podávania, alebo požívania alkoholických nápojov upravuje 
osobitný predpis. 5) 
 

§ 12 
Dodržiavanie verejného poriadku pri konaní verejných kultúrnych alebo verejných 

športových podujatí 
 

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia alebo verejného športového podujatia je 
povinný: 
a) zabezpečiť verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie 
koná a na priestranstvách, bezprostredne k nim priliehajúcich,  
b) riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchylovalo od účelu uvedeného v oznámení 
o konaní podujatia a riadne ho ukončiť v čase na to vymedzenom, 
c) dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke a hygienické predpisy a vykonať opatrenia na 
zabezpečenie ochrany zdravia pred hlukom a vibráciami, prenikajúcimi do vonkajšieho 
prostredia a to najmä,  aby nebol porušovaný nočný kľud. 
 
 

§ 13 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Znečisťovanie verejných priestranstiev skladovaním materiálu a odpadu bez povolenia6) sa 
posudzuje ako neoprávnené užívanie verejného priestranstva a je spoplatňované podľa 
osobitného predpisu7). Spoplatnením neoprávneného zaujatia verejného priestranstva nie je 
dotknutý možný postih za znečistenie verejného priestranstva 8). 
 
2. Ak znečistenie a neporiadok neodstráni zodpovedný subjekt, môže tak z poverenia starostu 
mestskej časti urobiť iná organizácia na náklady zodpovedného subjektu.  
 
4) Zákon SNR č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov. 
5) Zákon NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zria ďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 
6) §  51 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnaní niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
7) § 3 ods. 3 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 
o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení zmien 
8) § 28 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov. 
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§ 14 
Sankcie  

 
Starosta môže právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 

poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu 9). 
 
 

§ 15 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2008 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-
Dúbravka zo dňa 19.02.2008. 
 
 

§ 16 
Účinnosť 

 
 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom   1.augusta 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RNDr. Martin Zaťovič 
        starosta 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
9) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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