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1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018.
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2.

Dôvodová správa
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 predkladá miestna kontrolórka Mestskej časti BratislavaRača v zmysle §18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. miestnemu
zastupiteľstvu, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Kontrolná činnosť v roku 2018 bola vykonaná na základe:
plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018, ktorý bol schválený uznesením č.
UZN 382/12/12/17/P na zasadnutí dňa 12.12.2017 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018,
schválený uznesením č. UZN 460/26/06/18/P na zasadnutí dňa 26.06.2018.
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3. Materiál
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v rozsahu ustanovení §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, a ktorou sa rozumie:
 kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť
užíva podľa osobitných predpisov,
 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti,
 kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení,
 kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva,
 kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti,
 kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:
 miestny úrad,
 rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou,
 právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť,
 iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol majetok mestskej časti
prenechaný na užívanie v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
Kontrolnú činnosť som vykonávala v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2018, ktorý
bol schválený miestnym zastupiteľstvom.
Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na:
 výkon kontrolnej činnosti
 výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so
zákonom o obecnom zriadení

Úlohy podľa §18f zákona o obecnom zriadení
V roku 2018 boli miestnemu zastupiteľstvu v súlade s §18f zákona o obecnom zriadení a v súlade
s plánom kontrolnej činnosti predložené nasledovné dokumenty:
1. Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017,
predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej aj ako „MZ“) dňa 20.02.2018 a zobratá na
vedomie uznesením č. UZN 404/20/02/18/P.
2. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok
2017, predložené na rokovanie MZ dňa 26.06.2018 a zobraté na vedomie uznesením č. UZN
457/26/06/18/P.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok
2018, predložený na rokovanie MZ dňa 26.06.2018 a schválený uznesením č. UZN 460/26/06/18/P..
4. Odborné stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu 2019
a obdobie 2020-2021 bude predkladané na rokovanie MZ dňa 05.02.2019.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2019, predložený na rokovanie
MZ 23.10.2018 a schválený uznesením č. UZN 502/23/10/18/P.
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Úlohy podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2018
Na rok 2018 boli schválené nasledovné plány kontrolnej činnosti:
A.
I. polrok 2018
1. Kontrola výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, predajné
automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach
Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.
3. Kontrola výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie
určené miestnou kontrolórkou.
4.Kontrola rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22A bola ako 4. bod tematickej kontroly doplnený UZN č.
382/12/12/17/P.
V období I. polroka 2018 sa zrealizovala kontrola č. 4 - Kontrola rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22A
a Kontrola hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v správe Mestskej časti Bratislava-Rača,
ktorá bola schválená UZN č. 311/23/05/17/P ako kontrola na II. polrok 2017, predložená na
rokovanie MZ v I. polroku 2018. Kontrola č. 3 je spracovávaná a bude predložená na rokovanie MZ
v I. polroku 2019.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 boli vykonané nasledovné kontroly:
4.1 Kontrola procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22A.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 12.01.2018 do 12.03.2018.
Kontrolovaný subjekt: MŠ Pri Šajbách 22A, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača.
Predmet kontroly: kontrola celého procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22A od
vydania projektovej dokumentácie po protokolárne odovzdanie stavby.
Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná Správa
z vykonanej kontroly.
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 03.04.2018.
5.1. Kontrola hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v správe Mestskej časti
Bratislava-Rača.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 15.01.2018 do 07.05.2018.
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Predmet kontroly: kontrola základnej dokumentácie/predpisov, účtovníctva, nakladania
a hospodárenia s finančnými prostriedkami ubytovne Kadnárova 94 a 100.
Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy.
Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu:
 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote
do 30.06.2018
 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 31.10.2018
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 26.06.2018
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Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:
Zistené nedostatky

Nedostatok č. 1
a) nedodržiavanie ustanovenia Čl. 5 ods. 5 Štatútu ubytovne
Kadnárova 94 a 100, t.j. absencia stanoviska zo strany vedúcej
ubytovne a rozhodnutia zo strany Miestneho úradu pri predlžovaní
ubytovania ubytovaných na viac ako jeden mesiac
b) neaktuálnosť Prílohy k Štatútu ubytovne – cenníka
Nedostatok č. 2
a) absencia v napĺňaní ustanovenia Čl. 8 Ubytovacieho poriadku, čím
predmetné ustanovenia stráca platnosť a opodstatnenosť
Nedostatok č. 3
a) nesúlad Prevádzkového poriadku ubytovne Kadnárova 94 a 100
s ustanovením §15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.
259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho
štandardu a na ubytovacie zariadenia, a to:
- druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
- spôsob
odstraňovania
tuhého
odpadu,
frekvencia
vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie
- frekvencia zisťovania prítomnosti alergénov roztočov.
Nedostatok č. 4
a) neúplné vedenie evidencie ubytovaných (absencia údaju rodného čísla
a/alebo čísla občianskeho preukazu)
b) zistená nevyťaženosť kapacity ubytovania

Prijaté opatrenia

Dňa 26.06.2018 kontrolovaná osoba predložila miestnej kontrolórke
zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly, a to že:
a) zabezpečí vypracovanie nového Štatútu ubytovne, Ubytovacieho
poriadku a tiež Prevádzkového poriadku tak, aby bol v súlade
s ustanoveniami vyhlášky č. 259/2008 Z.z., všetko s termínom
26.10.2018.
b) v prípadoch neúplnosti vedenia evidencie ubytovaných v Domovej
knihe, boli tieto chýbajúce údaje doplnené
c) zabezpečí dôslednosť pri vedení evidencie ubytovaných osôb, na
čo bola písomne upozornená vedúca ubytovne

Podanie správy
o splnení opatrenia

Dňa 27.09.2018 kontrolovaná osoba požiadala o predĺženie lehoty na
podanie správy o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku na základe Správy
o výsledku kontroly do termínu 31.12.2018 zo zdravotných dôvodov
a následnej práceneschopnosti vedúcej ubytovne a tiež vzhľadom na čas
potrebný na ustanovenie odborných komisií po komunálnych voľbách, na
ktoré mali byť dokumenty predložené na prerokovanie.
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Do dnešného dňa však predmetná Správa nebola predložená.
Podľa mne podanej informácie, príprava dokumentov prebieha a budú
predložené do komisií na pripravované jarné zasadnutie Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača.

B.
II. polrok 2018
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných
kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018.
2. Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní
výdavkov v rozpočtovej organizácii Mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská za rok 2017.
3. Kontrola procesu rekonštrukcie Amfiteátra.
4. Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-Rača pre
školský rok 2018/2019 ako kontrola na základe požiadavky starostu MČ Bratislava-Rača v zmysle
§18f ods. 1 pís. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V období II. polroka 2018 sa realizovali kontroly pod č. 3 a č. 4. Kontrola č. 1 - Kontrola plnenia
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II.
polrok 2016 až I. polrok 2018 je spracovávaná a bude predložená na rokovanie MZ v I. polroku 2019.
Kontrola č. 2 - Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii Mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská za rok 2017
bola na základe uznesenia č. UZN 502/23/10/18/P presunutá do I. polroka 2019, nakoľko sa jedná
o výkon komplexnejšej kontroly subjektu rozpočtovej organizácie – ZŠ Tbiliská a jej výsledok bude
predložený MZ MČ Bratislava-Rača v I. polroku 2019.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 boli vykonané nasledovné kontroly:
1.1 Kontrola výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného priestranstva,
predajné automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 26.03.2018 do 04.06.2018.
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06
Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola evidencie daňovníkov, sadzby a predpisy k jednotlivým výberom daní za
špecifické služby s prislúchajúcou dokumentáciou.
Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná Správa
z vykonanej kontroly.
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 26.06.2018.
1.2 Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr
a objednávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 30.05.2018 do 10.09.2018.
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Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06
Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola dodržiavania a správneho uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom
zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača.
Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná
Správa z vykonanej kontroly.
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 18.09.2018
2.3 Kontrola procesu rekonštrukcie Amfiteátra.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 16.08.2018 do 16.10.2018.
Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava-Rača, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača,
Kubačova 21, 831 06 Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola celého procesu rekonštrukcie Amfiteátra od vydania projektovej
dokumentácie po protokolárne odovzdanie stavby.
Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná Správa
z vykonanej kontroly.
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 23.10.2018.
2.4 Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-Rača
pre školský rok 2018/2019.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 09.07.2018 do 06.08.2018.
Kontrolovaný subjekt: Materské školy zriadené Mestskou časťou Bratislava-Rača – MŠ Tbiliská,
MŠ Plickova, MŠ Gelnická, MŠ Barónka, MŠ Cyprichova, MŠ Pri Šajbách, MŠ pri ZŠ Hubeného.
Predmet kontroly: kontrola všeobecne záväzných právnych predpisov, základnej dokumentácie
materských škôl v nadväznosti na školskú legislatívu platnú v Slovenskej republike pri procese
prijímania detí do materských škôl.
Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná Správa
z vykonanej kontroly.
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 18.09.2018.
Výsledky kontrolných zistení sú uvedené v Správach miestnej kontrolórky o výsledku kontroly, ktoré
sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rača.

Sťažnosti a petície prijaté v roku 2018
V roku 2018 bolo prijatých 28 podaní, z toho 2 sťažnosti na činnosť resp. nečinnosť Mestskej časti a 4
petície. K dnešnému dňu sú všetky sťažnosti a petície podané v roku 2018 vybavené, s výnimkou 2
petícií predkladaných na rokovanie MZ MČ Bratislava-Rača dňa 05.02.2019. Prehľad o
zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti je zaznamenaný v prílohe číslo 1.

Kontrola plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača
V roku 2018 bolo MZ prijatých 119 uznesení, z toho 14 procesných týkajúcich sa rokovania
miestneho zastupiteľstva, 33 informačných na vedomie a 72 uznesení, ktoré sa dotýkali/dotýkajú
činnosti Mestskej časti Bratislava-Rača. K dnešnému dňu boli splnené všetky uznesenia prijaté v roku
2018 s výnimkou uznesení, ktoré stratili platnosť a/alebo boli zrušené a s výnimkou tých, ktoré sú
v plnení. Zoznam uznesení prijatých v roku 2018 je uvedený v prílohe číslo 2.
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Iná činnosť
- pravidelná účasť na zasadnutiach Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva,
- pravidelná účasť na zasadnutiach Finančnej komisie, na ostatných komisiách podľa potreby,
-účasť na vzdelávacích aktivitách Regionálneho vzdelávacieho centra v Rovinke, účasť na Odbornej
konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, Metropolitnej sekcie
Združenia hlavných kontrolórov Slovenska, účasť na školeniach a seminároch, individuálne
vzdelávanie,
- v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti, v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení
v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov spolupracovať pri
spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov a tiež v poskytovaní
metodiky k predmetu vykonanej kontroly.

Záver
Záverom možno konštatovať, že úlohy vyplývajúce z právnych predpisov, všeobecne záväzných
právnych predpisov Mestskej časti Bratislava-Rača a plánov činnosti miestnej kontrolórky na I. a II.
polrok 2018 s uvedenými výnimkami boli splnené.

9

Príloha č. 1
SEKRETARIÁT PREDNOSTKY

por. č.

reg.č.

vybavenie
sťažnosti,
opakovanej
dátum
predmet
sťažnosti
prijatia sťažnosti
alebo
na MÚ
§10 ods. opodstatnenosť/neopodstatnenosť odloženia
§10 ods.1 1 písm.
ďalšej
písm. a)
c)
opakovanej
sťažnosti
§10 ods.1
písm. g)

1

1100/2018 17.01.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

02.02.2018

2

1741/2018 29.01.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

19.03.2018

3

2520/2018 10.02.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

4

8527/2018 21.05.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

11.06.2018

5

10213/2018 14.06.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

opakovaná
sťažnosť
(8527/2018)

6

8861/2018 25.05.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

09.07.2018

7

10398/2018 18.06.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

postúpenie
sťažnosti

8

15477/2018 14.09.2018 susedské
vzťahy

opodstatnená

6.11.2018

9

17886/2018 23.10.2018

opodstatnená

opakovaná
sťažnosť
(15477/2018)

susedské
vzťahy

10

26.02.2018

10

15814/2018 21.09.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

17.10.2018

11

17364/2018 12.10.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

22.11.2018

12

rušenie
17308/2018 11.10.2018 nočného
kľudu

opodstatnená

22.11.2018

13

18569/2018 07.11.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

10.12.2018

ODDELENIE PRE SOCIÁLNE VECI
por.
číslo

reg. číslo

dátum
prijatia na
MÚ §10
ods. 1
písm. a)

predmet
sťažnosti
§10 ods. 1
písm. c)

opodstatnenosť/neopod.

1

3153/2018

21.02.2018

susedské
vzťahy

opodstatnená

vybavenosť
sťažnosti,
opakovanej
sťažnosti alebo
odloženia
ďalšej
opakovanej
sťažnosti §10
ods.1 písm. g)
19.03.2018

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
por.
číslo

reg. číslo

dátum
prijatia na
MÚ §10
ods. 1
písm. a)

predmet
sťažnosti §10
ods. 1 písm. c)

1

247/2018

09.02.2018

2

10908/2018

27.06.2018

3

10089/2018

12.06.2018

nadmerná
neopodstatnená
hlučnosť
nedodržiavanie opodstatnená
VZN č. 4/2016
sťažnosť na
registráciu
štatutárov
v o.z.

11

opodstatnenosť/neopod.

vybavenosť
sťažnosti,
opakovanej
sťažnosti alebo
odloženia
ďalšej
opakovanej
sťažnosti §10
ods.1 písm. g)
28.02.2018
16.07.2018
postúpenie
sťažnosti

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
por. reg. číslo
dátum
predmet
číslo
prijatia
sťažnosti §10
na MÚ
ods. 1 písm. c)
§10 ods. 1
písm. a)

1
2

opodstatnenosť/neopod.

27.02.2018 nezákonne
opodstatnená
uložený odpad
13957/2018 22.08.2018 zhromažďovanie opodstatnená
odpadkov v byte
3417/2018

vybavenosť
sťažnosti,
opakovanej
sťažnosti alebo
odloženia
ďalšej
opakovanej
sťažnosti §10
ods.1 písm. g)
12.03.2018
18.09.2018

ÚTVAR MIESTNEHO KONTROLÓRA
por.
číslo

reg. číslo

dátum
prijatia na
MÚ §10
ods. 1
písm. a)

predmet
sťažnosti
§10 ods. 1
písm. c)

opodstatnenosť/neopod.

1

7587/2018

07.05.2018

neopodstatnená

2

12620/2018

30.07.2018

neopodstatnená

06.09.2018

3

3146/2018

21.02.2018

opodstatnená

21.03.2018

4

5110/2018

28.03.2018

opodstatnená v jej II. časti

26.06.2018

5

6131/2018

17.04.2018

späťvzatie

21.05.2018

6

20140/2017

08.12.2017

sťažnosť na
nečinnosť
MÚ
opakovaná
sťažnosť na
nečinnosť
MÚ
sťažnosť na
nečinnosť
odd. MÚ
sťažnosť –
dopravné
značenie
sťažnosť na
konanie št.
stavebného
dohľadu
PETÍCIA –
za
neodkladné
riešenie
situácie
s parkovaním

vybavenosť
sťažnosti,
opakovanej
sťažnosti
alebo
odloženia
ďalšej
opakovanej
sťažnosti
§10 ods.1
písm. g)
13.07.2018

neopodstatnená – nevyhovelo sa
v plnom rozsahu

16.01.2018

12

7

14347/2018

28.08.2018

8

3750/2018

19.12.2018

9

3364/2018

06.11.2018

PETÍCIA –
proti
zámerom
uvedených
v záväznom
návrhu ÚPZ
Krasňany
PETÍCIA –
zabráňme
navýšeniu
tranzitnej
dopravy
v Krasňanoch
PETÍCIA –
za zastavenie
stavebného
konania:
Polyfunkčný
objekt
Zrkadliská

13

opodstatnená- UZN č.
505/23/10/18/P

07.11.2018

predložená na rokovanie MZ MČ
Bratislava-Rača dňa 05.02.2019

v riešení

predložená na rokovanie MZ MČ
Bratislava-Rača dňa 05.02.2019

v riešení

