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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej

časti

Bratislava-Dúbravka

A. súhlasí
1. S návrhom na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci
správy miestneho poplatku za rozvoj, na základe ktorého sa Štatút hlavného mesta SR
Bratislavy v znení jeho dodatkov mení a dopÍňa takto:
1. V Čl. 18 ods. 4 písm. p) sa za slová „osobitného predpisu8)" dopÍňajú slová „a
rozhodovať o zavedení a zrušení miestneho poplatku za rozvoj, určovať náležitosti
miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu, 8a)"
2. V nadpise Čl. 57 sa za slová „daní a" dopÍňa slovo „miestnych".
3. V Čl. 57 ods. 1 znie:
,,(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov 114a)vykonáva správu a rozhoduje vo veciach
a) miestnych daní
1. za psa,
2. za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti,
3. za predajné automaty,
4. za nevýherné hracie prístroje,
5. za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a
b) miestneho poplatku za rozvoj."
4. V Čl. 89 písm. a) sa slová „podľa osobitného predpisu, 8)" nahrádzajú slovami „a
miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitných predpisov, 114a)"
5. V Čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c) v znení:
,,c) z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty
mestských častí,"
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
Poznámka pod

čiarou

k odkazu 8a znie:

„ Sa) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých

zákonov."
Poznámka pod čiarou k odkazu 114a znie:
„ 114a) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov."

2. So zavedením miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti BratislavaDúbravka v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

B. Žiada

starostu mestskej
doručiť

časti

Bratislava-Dúbravka

toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Dôvodová správa
Dňa 01.11.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý Národnou radou
Slovenskej republiky dňa 20.11.2015.

Tento zákon vzhľadom na narastajúcu výstavbu v mestách, ktorá vyvoláva potrebu
budovania novej infraštruktúry alebo údržbu už existujúcej, umožňuje obciam a mestám
zaviesť si vlastným všeobecne záväzným nariadením finančný nástroj (miestny poplatok za
rozvoj), ktorého funkcia bude:
- príjmová, t.j. vybraný poplatok bude príjmom obce/mesta,
- rozvojová, t.j. v prípade potreby vybudovania sociálnej a techníckej infraštruktúry bude
poplatok zdrojom na jej vybudovanie alebo zveľadenie.
Predmetom spoplatnenia má byť pozemná stavba, na ktorú bude vydané právoplatné
stavebné povolenie. Zákon vymedzuje stavby, ktoré nie sú predmetom poplatku za rozvoj.
Sadzba poplatku môže byť určená v intervale od 10 EUR do 35 EUR za každý m 2
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby a stanovená alebo zmenená môže byť všeobecne
záväzným nariadením iba k 01.01. kalendárneho roka.
Týmto materiálom miestne zastupiteľstvo podporí prenesenie správy poplatku na
mestské časti Bratislavy, čo je podľa§ 12 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. možné len úpravou
v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút"). Výnos
z poplatku je navrhovaný v pomere 68 % pre rozpočty mestských častí a 32 % pre rozpočet
Bratislavy.
Následne po schválení dodatku k Štatútu mestským zastupiteľstvom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy je možné pristúpiť k prijatiu vlastného všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa v mestskej časti Bratislava-Dúbravka zavedie tento nový druh
miestneho poplatku.
Za prijatie dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci
správy miestneho poplatku a za vyššie uvedený pomer výnosu z poplatku sa vyslovilo i
Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom
dňa 12.09.2016.

Zápisnica
zo schôdze Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy konanej v MČ Petržalka 12. septembra 2016
Prítomní:
Členovia:

Jozef Krúpa, predseda, podpredsedovia Dušan Pekár a Martin Kuruc a členovia
Dana Čahojová, Rudolf Kusý, Dušan Antoš, Ján Mrva, Pavel Škodler, Alžbeta
Ožvaldová, Gabriela Ferenčáková, Peter Pilinský, Ľubica Kolková, Milan Jambor,
Martin Zaťovič, Vladimír Bajan, Radoslav Števčík,
Ospravedlnení: Peter Šramko
Zamestnanci: Alžbeta Klesnilová, tlačová tajomníčka, Jaroslav Mrva, tajomník
Hostia:
Ivo Nesrovnal, primátor, Milan Galanda, magistrát, Iveta Parackova, sekcia ekonómov,
Ľudovít Kollárik, zástupcovia IUR, Z.Krajčír, Kancelária ZMOS, M.Kovári
Mrázova, prednostka Lamač, M.Poráziková, sekcia ekonómov

Program:
1) Otvorenie
2) Privítanie starostom mestskej časti Petržalka
3) Vystúpenie zástupcov Inštitútu urbárneho rozvoja k problematike vydávania záväzných
stanovísk obce ako dotknutého orgánu v územnom konaní
4) Návrh novely Štatútu a návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za
rozvoj
5) Aktuálny stav regionálneho školstva z pohl'adu miest a obcí, petícia za zmenu kompetencií a
financovania regionálneho školstva
6) Aktuálny stav Petície za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu bez hazardných hier
7) Informácia o rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska
8) Rôzne
a) Počet obyvateľov mestských častí evidovaných v REGOBe
b) Informácia o rokovaní pracovnej skupiny k prerozdeľovaniu daňových príjmov
c) Návrh tlačového vyhlásenia RZ k aktuálnemu stavu riešenia úloh na magistráte
d) Príprava volieb do vyšších územných celkov
9) Záver

K bodu č. 1- Otvorenie
Schôdzu Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy otvoril jeho predseda. Privítal prítomných a informoval o navrhnutom programe, ku
ktorému neboli vznesené pripomienky.
K bodu č. 2 - Privítanie starostom mestskej časti Petržalka
Starosta Petržalky konštatoval, že privítanie na pôde MČ Petržalka už vykonal predseda RZ.
Rokovanie v mestskej časti bolo iniciované v súvislosti s jeho návrhom riešiť implementáciu
zákona o poplatku za rozvoj v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy. Na rokovanie
regionálneho združenia ako aj rokovanie Mestskej rady pripravil návrh na zmenu Štatútu hlavného
mesta, kde očakáva podporu od členov regionálneho združenia. Odporučil prejsť k prerokovávaniu
ďalších bodov programu.
K bodu č. 3 - Vystúpenie zástupcov Inštitútu urbárneho rozvoja k problematike vydávania
záväzných stanovísk obce ako dotknutého orgánu v územnom konaní
Predseda privítal predstaviteľov Inštitútu urbárneho rozvoja. Zástupca Inštitútu urbárneho
rozvoja uviedol písomný materiál pripravený na diskusiu k vydávaniu záväzných stanovísk v

hlavnom meste a návrh Inštitútu na riešenie postupu pri vydávaní záväzných stanovísk v územnom
konaní v rámci mesta. Uviedol, že vzhľadom na problémy spôsobované dlhými časovými lehotami
pri vydávaní záväzných stanovísk žiadali od príslušného ministerstva písomné stanovisko, ktoré by
mohli dať ako metodickú pomôcku stavebným úradom. Inštitútu ako občianskemu združeniu ho
však ministerstvo nemá dôvod poskytnúť. Oslovili preto viacerých starostov, ktorý sa obrátili na
ministerstvo s konkrétnymi otázkami o lehotách pri vydávaní záväzných stanovísk v rámci procesu
územného konania. Ich cieľom je nastaviť jasné pravidlá a zabezpečiť dodržiavanie lehôt na
vydávanie stanovísk. Primátor hlavného mesta hovorí, že mesto nemá žiadne lehoty na vydanie
záväzného stanoviska, Inštitút je však toho názoru, že tieto lehoty sú zákonmi dané a v prípade, že
ich mesto nedodrží, mohla by mestská časť konať. Ich zámerom nie je obchádzať magistrát, ale
čakať niekedy aj roky na záväzné stanovisko nie je únosné. Chcú aby mesto stanovilo jasné pravidlá
na vydávanie záväzných stanovísk. Podľa ich skúseností sú na magistráte prezentované rozporné
názory na lehoty a postupy pri vydávaní záväzných stanovísk.
Problémom tiež je, že podľa názoru ministerstva, magistrát vraj nie je stavebným úradom a preto s
ním nemôžu priamo komunikovať a metodicky usmerňovať.
Konštatoval, že problémy nevnímajú na mestských častiach.
V diskusii starostovia podporili iniciatívu Inštitútu, upozornili však na riziká, ak by mestské
časti nečakali na záväzné stanoviská z magistrátu, ktoré by po spustení procesu územného konania
zostali na pleciach mestských častí.
Starosta Nového Mesta tiež konštatoval, že podľa neho sa bude musieť problematika
vydávania záväzných stanovísk a lehôt pre ich vydávanie vyriešiť najneskôr na začiatku roka 2017,
a to v nadväznosti na zavedenie povinnosti platiť miestny poplatok za rozvoj. Pretože za niečo
platiť a zároveň nedostávať zo strany územnej samosprávy zodpovedajúce služby bude
problematické. Určite to zvýši spoločenský tlak na úroveň stavebného konania.
Starosta Petržalky deklaroval osobný záujem o pracovné stretnutie so zástupcami Inštitútu aj v
súvislosti so zámermi Združenia miest a obcí Slovenska v oblasti úpravy stavebného zákona.
K bodu č. 4 - Návrh novely Štatútu a návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom
poplatku za rozvoj
Predseda RZ uviedol tento bod rokovania a odovzdal slovo starostovi Petržalky ako
predkladateľovi písomného materiálu.
Starosta Petržalky konštatoval, že po dohode s niektorými starostami pripravil návrh novely
štatútu na rokovanie RZ a Mestskej rady. Zároveň požiadal primátora o jeho zaradenie na rokovanie
Mestskej rady. Predpokladá, že v nadväznosti na túto žiadosť poslal primátor list k miestnemu
poplatktt za rozvoj na mestské časti s otázkami a požiadavkami na odpoveď. Východiskom návrhu
novely štatútu a zavedenia poplatku za rozvoj je rozsah kompetencií mesta a mestských častí v
oblastiach, na ktoré môžu byť použité príjmy z poplatku za rozvoj.
Ako otvorenú otázku ponecháva prijatie VZN, jednotné mestské alebo v mestských častiach. Malo
by sa jednať o VZN prijaté v jednotlivých mestských častiach z dôvodu, že mestské časti majú
dostatok vedomostí na jeho prijatie a mestské časti majú k dispozícii údaje nevyhnutné na výber
poplatku lebo sú sídlom stavebného úradu. Rozhodnutie o prijatí novely štatútu a následne prijatie
VZN by sa nemalo ďalej odkladať. Očakáva preto vyjadrenie členov regionálneho združenia.
Upozornil, že ním požadovaný návrh je zaradený v bode rôzne a nie ako samostatný bod na
stredajšiu Mestskú radu. Požiadal starostov o podporu na zmenu pri schval'ovaní programu
rokovania rady.
V diskusii členovia RZ a prizvaní hostia upozorňovali na riziko odkladania rozhodnutia o
zavedení poplatku za rozvoj, podporovali požiadavku na zaradenie návrhu na rokovanie Mestskej
rady, upozornili, že regionálne združenie schválilo opačný pomer delenie výnosu poplatku ako je v
predloženom písomnom materiáli, upozorňovali na možné problémy s dodržaním termínu na
zabezpečenie účinnosti potrebného VZN k 1.1.2017, na osobitné riešenie výberu poplatku v
mestskej časti Devín, ktorá je v nútenej správe, na riziká nejednotného určenia výšky poplatku

podľa jednotlivých mestských častí. Starosta Devínskej Novej V si okrem podpory urýchleného
rokovania o novele štatútu k uplatneniu poplatku za rozvoj v orgánom mesta navrhol aby sa dnes
dohodol spoločný postup a vyberanie poplatku priamo v jednotlivých mestských častiach a
navrhol, aby v záujme urýchlenia procesu mestské časti prijali ich stanoviská k návrhu novely
štatútu. Zároveň je možné začať rokovania s mestskými poslancami aby podporili návrh RZ.
Prednosta Petržalky informoval, že pri tvorbe návrhu novely VZN poskytli starostovi informácie o
už schválených VZN o poplatku za rozvoj vo viacerých mestách a obciach na Slovensku.
Starosta Starého Mesta uviedol, že si je vedomý rizík pri uplatnení poplatku za rozvoj na
podmienky hlavného mesta, je však presvedčený o záujme mestských poslancov riešiť výnos z
poplatku predovšetkým v prospech mestských častí, nakoľko poznajú aj problémy a postavenie
mestských častí. Podľa predkladaného návrhu mestskí poslanci nebudú vypojení z procesu
rozhodovania.
Predseda regionálneho združenia upozornil na metodický materiál zo ZMOS-u k aplikácii
poplatku za rozvoj v obciach a upriamil pozornosť na prijatie spoločnej dohody prijať novelu
štatútu na zavedenie poplatku čo najskôr a či požadovať zverenie správy poplatku mestským
častiam. Následne by sa malo rozhodnúť o výške sadzby poplatku. Pripomenul doteraz platné
uznesenie regionálneho združenia k zavedeniu miestneho poplatku z marcovej schôdze RZ.
K nastoleným otázkam sa postupne vyjadrili jednotliví členovia.

Závery:
Regionálne združenie
• podporuje návrh na zmenu štatútu a zavedenie poplatku za rozvoj
• delenie výnosu z poplatku v pomere 68% pre mestské časti a 32% pre mesto
• jednotnú sadzbu poplatku vo všetkým mestských častiach.
• na list primátora budú osobitne odpovedať jednotlivé mestské časti

Rokovanie k tomuto bodu pokračovalo po príchode primátora. Starosta Petržalky informoval
primátora o návrhu na novelu štatútu a stanovisku regionálneho združenia k návrhu.
Primátor hlavného mesta poďakoval za možnosť sa o tom porozprávať. Informoval, že sa o
zavedení poplatku za rozvoj diskutuje na pracovnej úrovni mesta. Má pripravený návrh VZN a
dôvodovú správu. Na magistráte majú pripravenú analýzu uplatnenia poplatku a výpočty na
základe dostupných údajov. Vie o názore RZ. V procese odborných diskusií vyvstali na magistráte
otázky o jednotnosti sadzby poplatku v jednotlivých mestských častiach. To bol dôvod na zaslanie
listu starostom mestských častí. Pozval členov RZ na stretnutie v stredu po Mestskej rade, aby
osobne počul názory a odpovede mestských častí.
Na otázky a požiadavky starostov o spresnenie východísk pripravovaného návrhu VZN o
poplatku za rozvoj, harmonograme jeho prijatia a rešpektovania rozsahu financovania súčasných
kompetencií mesta a mestských častí z výnosu poplatku primátor uviedol, že chce spravodlivé
riešenie pre Bratislavu, ak to bude treba môže sa otvoriť aj štatút, zatiaľ sa ale neotvára, najprv sa
treba odborne porozprávať o výške poplatku, jeho prípadnej odlišnosti podľa typu stavieb a pod ..
Nakoľko zákon platí od 1. novembra, až po tomto termíne chce predložiť návrh na rokovanie
mestského zastupiteľstva. Problematika by mala byt' poctivo vydiskutovaná s tým, že o návrhu
rozhodnú až poslanci mestského zastupiteľstva.
Starosta Ružinova vyzval primátora na rokovanie už dnes a nie až v stredu po rada. Ak nie
dnes, tak aby starostovia dostali k dispozícii materiál z magistrátu vopred a nie až na rokovaní.
Závery:
• Už pripravené podklady magistrátu k návrhu VZN o poplatku za rozvoj na stredajšie
rokovanie pošle magistrát starostom už dnes
• Starosta Bajan dnes pošle primátorovi návrh na zmenu štatútu hlavného mesta upravený v
zmysle stanoviska regionálneho združenia

K bodu č. 5 -Aktuálny stav regionálneho školstva z pohľadu miest a obcí, petícia za zmenu
kompetencií a financovania regionálneho školstva
Predseda uviedol písomný materiál k tomuto bodu rokovania a privítal na rokovaní riaditeľa
sekcie prierezových činností Kancelárie ZMOS p. Krajčíra. Ten informoval prítomných o
materiáloch pripravených na rokovania Rady ZMOS v Dunajskej Strede a vo Vysokých Tatrách.
Konštatoval, že aj v súvislosti s presunom kompetencií a fiškálnou decentralizáciu je dnes rezort
školstva jediný, ktorý nevytvára dlhy. Pripomenul petíciu za zmenu kompetencií a financovanie
regionálneho školstva odovzdanú vláde SR.
Informoval o rokovaní na výbore NR SR a predstave odborárov na zmenu financovania
originálnych kompetencií v regionálnom školstve, predovšetkým v oblasti osobných výdavkov.
Treba si v tejto súvislosti uvedomiť, že ani obce nechcú kompetencie v školstve a ani zodpovednosť
za ich financovanie.
Z prieskumu ZMOS vyplýva, že originálne kompetencie v školstve nechce 14% obcí a 17%
obcí podporuje zmenu financovania originálnych kompetencií na prenesený výkon štátnej správy. Je
paradoxné, že mestá Žilina a Banská Bystrica chcú zmeniť súčasné originálne kompetencie v
školstve na prenesený výkon štátnej správy. Stanovisko k tomu bude musieť prijať Rada ZMOS.
Upozornil na argumenty uvedené v materiáli pripravenom na nasledujúce rokovanie Rady
ZMOS ku kritike riadenia a metodického usmerňovania škôl a školských zariadení zo strany miest a
obcí. Keď sa robila decentralizácia tak 2300 administratívnych zamestnancov riadilo školstvo, obce
prevzali len 355 zamestnancov. Na ich financovanie sa pri prepočítavaní berie len žiak základnej
školy ale odborná a metodická pomoc sa má poskytovať všetkým školám a ŠZ v zriaďovateľskej
pôsobnosti miest a obcí.
Úlohou miest a obcí bude musieť byt' naštartovanie priebežného aj systematického
kontinuálneho vzdelávania všetkých zamestnancov obcí pôsobiacich v oblasti regionálneho
školstva.
V diskusii starosta Petržalky konštatoval, že zmenou kompetencií v oblasti školstva sa môže
zrútiť celá fiškálna decentralizácia. Pripomenul v akom stave prevzali obce školy a ŠZ od
okresných úradov. Je prekvapený zo stanoviska veľkých miest. Navrhol vysloviť nesúhlas
s akýmikoľvek zmenami kompetencií v oblasti regionálneho školstva. Upozornil tiež, že si dávame
aj vlastné góly, keď nie všade sa efektívne využívajú finančné zdroje v oblasti regionálneho
školstva.
Závery:
Regionálne združenie nesúhlasí
s akýmikoľvek zmenami kompetencií v oblasti regionálneho školstva.
K bodu č. 6 - Aktuálny stav Petície za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu bez
hazardných hier
Primátor hlavného mesta ako predseda petičného výboru informoval o činnosti
samostatného oddelenia na magistráte, ktoré má v kompetencii petície a o zistení problémov s
petičnými hárkami. Uviedol, že rokoval s Úradom vlády o spôsobe zisťovania, či je petícia
oprávnená a jej podporovatelia majú 18 rokov. Po rokovaní na MV SR im poskytne pomoc
oddelenie registra obyvateľov ale všetky údaje sa musia najprv prepísať do excelovských tabuliek,
čo bude trvať asi dva týždne. Ako predseda petičného výboru požiadal oddelenie magistrátu
o dokumentovanie pohybu hárkov, a o toto požiadal aj starostu Lamača ako predkladateľa petičných
hárkov..
Uviedol, že sa pripravuje novela zákona o hazarde. Telefonoval s ministrom aj štátnym
tajomníkom o pomoci Bratislave. Strata petičných hárkov je blbá ale stalo sa. Ale ide sa ďalej a
chce predložiť návrh VZN do mestského zastupiteľstva. Na októbrové resp. novembrové
zastupiteľstvo by sa mohol predložiť návrh VZN.
Na otázku starostu Vajnor potvrdil, že požiadavka mestských poslancov na iniciovanie
zmeny zákona o hazarde bola urobená.

K bodu č. 7 - Informácia o rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska
Predseda uviedol písomný materiál k tomuto bodu rokovania. Starosta Petržalky upozornil
na materiál o príprave sčítania obyvateľstva v Slovenskej republike, ktorý bude predmetom
rokovania Rady ZMOS v dňoch 13. - 14.9.2016 a odporučil venovať osobitnú pozornosť jeho
príprave v rámci hlavného mesta.

K bodu č. 8a - Počet obyvateľov mestských častí evidovaných v REGOBe
Predseda a tajomník RZ informovali o obsahu písomne predloženého materiálu a o údajoch
o počte obyvateľov evidovaných v REGOBe, ktoré boli zaslané na magistrát na základe ich
požiadavky.

K bodu č. 8b - Informácia o rokovaní pracovnej skupiny k prerozdeľovaniu daňových
príjmov
Predseda uviedol písomný materiál a informoval o priebehu prvého stretnutia pracovnej
skupiny k prerozdeľovaniu daňových príjmov. Zároveň uviedol aj niektoré východiská, ktoré by
mohli byť predmetom rokovania na ďalšom stretnutí pracovnej skupiny.
Starostovia Nového Mesta a Petržalky upozornili, že na magistráte nie je ešte stále doriešený
spôsob financovania mestských častí v tomto roku v zmysle uznesenia MZ a nebola realizovaná
požadovaná zmena štatútu.

K bodu č. 8c - Návrh tlačového vyhlásenia RZ k aktuálnemu stavu riešenia úloh na
magistráte
Starosta Petržalky na základe zhodnotenia aktuálneho stavu predložil návrh na prijatie
spoločného vyhlásenia starostov mestských častí k postupom riešenia aktuálnych úloh a problémov
v hlavnom meste. Starostovia podporili navrhované vyhlásenie RZ a súhlasili s jeho zverejnením v
médiách po zapracovaní pripomienok.

K bodu č. 8d - Príprava volieb do vyšších územných celkov
Starosta Nového Mesta upozornil, že sa začala príprava volieb do VÚC. Navrhol vytvoriť
spoločný postup starostov mestských častí do týchto volieb v záujme naplnenia potrieb obyvateľov
hlavného mesta a mestských častí. Ponúka partnerstvo, vytvorenie jednotnej skupiny a spoločné
kandidovanie.
V diskusii starostky a starostovia pripustili možnosť uplatnenia predloženého návrhu.
Viacerí uvažujú o kandidatúre vo voľbách do VÚC. Konštatovali, že toto regionálne združenie je
dostatočne silné aby mohlo podporiť niekoho z jeho radov na funkciu predsedu VÚC. Nemusela by
to byť zlá myšlienka. Bude potrebné sa o tom viackrát porozprávať. Je to aktuálna téma, ktorá by
mala byť otvorená na nasledujúcich schôdzach RZ.
Zapísal:
Jaroslav Mrva
tajomník
Jozef Krúpa

