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                    Materiál k bodu č. 10 
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA – RUSOVCE 
 
 

Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce 
dňa 19.12.2017 
 
 
 
 
 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rusovce  
o miestnych daniach  

 
 
Predkladateľ:        Materiál obsahuje: 
Dušan Antoš, v. r. 1. Dôvodová správa  
starosta                                                                                2. Návrh VZN MĆ Bratislava –   

    Rusovce o miestnych daniach  
      

   
     

    
 
      
Spracovateľ: 
Jana Hlušeková 
Referentka miestnych daní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje  
 
návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rusovce  o miestnych daniach 
v predloženom znení.  
 

- bez pripomienok; 
- s pripomienkami: 
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Dôvodová správa 
 
 

 
Predkladáme Vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 

Rusovce o miestnych daniach. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol spracovaný v súlade 
so zákonom č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). 
Predložený návrh má nahradiť všeobecne záväzné nariadenie MĆ Bratislava – Rusovce č. 7/2012 
o miestnych daniach.  
 
Návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti dňa 4.12.2017. 
Účinnosť predloženého návrhu VZN navrhujeme od 3.12.2018 

 
 
Komentár k navrhovaným zmenám VZN o miestnych daniach:  
Nové úpravy v návrhu sú vyznačené šedým podfarbením  
 
Ustanovenie § 9 – Predmet dane: 
 Doplnenie v bode 2 písmeno i)   
 
znenie:   i)   umiestnenie dočasného propagačného a prezentačného zariadenia 
 
Zdôvodnenie:  určenie osobitného využívania verejného priestranstva na dočasné 

umiestnenie  propagačného a prezentačného zariadenia na verejnom 
priestranstve. Potrebu zavedenia a zadefinovania si vyžiadala doterajšia 
absencia tohto druhu verejného priestranstva s následným určením sadzby 
v § 12.  

 
 
 
Ustanovenie § 12 – Sadzba dane: 
Za bod 11 sa vkladá bod 12 so znením:   
 
znenie:                         12. Sadzba za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva 

na umiestnenie dočasného propagačného a prezentačného zariadenia sa 
určuje za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň 1,70 €. 

 
Zdôvodnenie:  Sadzba dane bude platiť pre fyzické aj právnické osoby, ktorým vznikla 

daňová povinnosť voči mestskej časti. 
 
 
Následne sa pôvodný bod č. 12 prečíslováva na bod. 13 
 
 
 
Ustanovenie § 16 – Daň za predajné automaty: 
Zmena v bode 5 
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Pôvodné znenie:  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal 
prevádzkovať a zaniká posledným dňom  mesiaca, v ktorom  sa ukončilo 
jeho prevádzkovanie. 

 
 
Nové znenie:  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom 

sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom  
mesiaca, v ktorom  sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

 
Zdôvodnenie:  zosúladenie so znením § 48 zákona o miestnych daniach   
 
 
 
Vypustenie bodu 8 
 
Pôvodné znenie:  Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o doplnení tovaru a to: množstva 

a druhu výrobkov – toto vo forme hlásenia odovzdať do 31. 
januára nasledujúceho roka.  

 
Zdôvodnenie:  ustanovenie navrhujeme vypustiť z dôvodu zbytočného administratívneho 

zaťaženia.  
 
 
 
Ustanovenie § 17 – Daň za nevýherné hracie prístroje: 
Zmena v bode 7 
 
Pôvodné znenie:  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal 
prevádzkovať a zaniká posledným dňom  mesiaca, v ktorom  sa ukončilo 
jeho prevádzkovanie. 

 
 
Nové znenie:  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom 

sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom  
mesiaca, v ktorom  sa ukončilo jeho prevádzkovanie 

 
 
Zdôvodnenie:  zosúladenie so znením § 56 zákona o miestnych daniach   
 
 
 
Ustanovenie § 18 – Prechodné a záverečné ustanovenia: 
Zmena v písmene b)  
 

Pôvodné znenie:  Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani 
                               za  nevýherné hracie  prístroje a daňová  povinnosť k týmto daniam alebo 

niektorej z nich mu  vznikne  alebo zanikne  v priebehu zdaňovacieho  obdobia, je 
povinný podať  čiastkové  priznanie  správcovi dane najneskôr do 30 dní  odo dňa 
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Čiastkové priznanie  je povinný podať do 



 4 

30 dní aj daňovník, ktorý podal oznámenie vzniku daňovej povinnosti   k dani za 
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa  
predpisov účinných do 30. novembra 2012 a vznikne alebo zanikne im daňová 
povinnosť  k týmto daniam alebo niektorej z nich od 1.12.2012. 

 
 
 

Nové znenie:  Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani 
                               za  nevýherné hracie  prístroje a daňová  povinnosť k týmto daniam alebo 

niektorej z nich mu  vznikne  alebo zanikne  v priebehu zdaňovacieho  obdobia, je 
povinný podať  čiastkové  priznanie  správcovi dane najneskôr do 30 dní  odo dňa 
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.  

 
Zdôvodnenie:       vypustenie už neaktuálneho ustanovenia z nariadenia 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 8.12.2017  
Vypracovala: Jana Hlušeková  
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NÁVRH 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava- Rusovce 
č. ....../2017 

o miestnych daniach  
 
 
 
           Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Rusovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov o hlavnom meste SR 
Bratislave, v súlade s stanovením štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a podľa § 29,§ 36, § 51, 
§ 59, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“). 
 
 

§ 1 
Druhy miestnych daní 

 
1. Na území mestskej časti Bratislava – Rusovce (ďalej len „mestská časť“) sa zavádzajú 

tieto miestne dane:  
a) daň za psa,  
b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
c) daň za predajné automaty, 
d) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 
2. Správu daní vykonáva Mestská časť Bratislava – Rusovce.  

 
 

Čl. I 
Daň za psa 

 
§ 2 

Predmet dane 
 
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov  chovaný fyzickou osobou alebo  
    právnickou osobou na území obce. 
2. Predmetom dane za psa nie je 

a) pes používaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní  alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 
 

§3 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  

a) vlastníkom psa, alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 
 

§4 
Základ dane 
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Základom dane je počet psov. 

§5 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za jedného psa  a kalendárny rok je 15,00 €. Takto určená sadzba dane  platí za 
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
 

§6 
Zníženie dane  

 
Správca dane ustanovuje zníženie dane pre osamelého dôchodcu od 65 rokov veku s trvalým 
pobytom v MČ Bratislava - Rusovce o 11,50 €. Zníženie dane sa poskytne osamelému 
dôchodcovi len v tom prípade, ak predloží správcovi dane na Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava – Rusovce, vždy do konca mesiaca január príslušného roka, na ktorý sa daňová 
povinnosť viaže čestné prehlásenie, že nežije v spoločnej domácnosti  s inými zárobkovo 
činnými osobami. Zníženie platí len pre jedného psa, ktorého vlastní osamelý dôchodca.      
 

§ 7 
Oslobodenie 

 
Daň za psa neplatí občan s trvalým pobytom v mestskej časti s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorý je držiteľom preukazu ZŤP. Oslobodenie platí len pre jedného psa, ktorého vlastní alebo 
má v držbe osoba, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP. 

 
§ 8 

Vznik  a zánik daňovej povinnosti 
 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal 
byť predmetom dane.  
 

 
Čl. II 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

§ 9 
Predmet dane 

  
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva.  
2. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 

a) umiestnenie zariadenia na poskytnutie služieb,  
b) umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia,  
c) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,  
d) umiestnenie skládky,  
e) umiestnenie reklamného zariadenia na určitú dobu, 
f) trvalé parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste 
g) konanie organizovanej akcie, pri ktorej sa bude vyberať vstupné, 
h) umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie 

filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, 
umiestnenie prenosovej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, 
tribúny, dekorácie a rekvizity. 

i) umiestnenie dočasného propagačného a prezentačného zariadenia 
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3. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva    

v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.  
4. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti alebo vo vlastníctve 
mestskej časti. Ide o cesty, miestne komunikácie, námestie, chodníky, trhovisko, parky, 
ostatné voľné plochy.  

5. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala 
podľa osobitného zákona.  

 
§ 10 

Daňovník 
 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 

§ 11 
Základ dane 

 
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2. 
 

§ 12 
Sadzba dane 

 
1. Sadzba dane pre umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia pre poskytnutie 

služieb za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň je 1,70 €.   
 

2. Sadzba dane pre užívanie trhového miesta je 3,30 € za m2 na každý, aj začatý deň. 
Predajným zariadením sa rozumie trhový stôl o výmere 2 m2. Dňom sa pritom rozumie 
čas od 00,00 hod do 24,00 hod.  

 
3. Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu , na stavebné 

a rekonštrukčné práce na prípojky inžinierskych sietí prevádzkové výkopy, zariadenia 
staveniska, zabezpečovacie lešenárske zariadenia za každý aj začatý m2 a každý aj 
začatý deň 0,30 €.  

 
4. Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu inžinierskych resp. 

líniových stavieb za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 0,16 €.  
 

5. Sadzba dane pre umiestnenie lunaparku a iných atrakcií sa určuje 0,03 € za m2 a deň.  
  

6. Sadzba dane pre umiestnenie cirkusu za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 
       0,30 €.  

 
7. Sadzba dane za umiestnenie skládky  

a. materiálu sa určuje za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň 0,70 €,   
b. odpadu vrátane stojiska kontajneru sa určuje za každý aj začatý m2 a za každý aj 

začatý deň 1,50 €.   
 

8. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za účelom organizovania verejnej 
spoplatnenej akcie sa určuje za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň 1,70 €. 

 
9. Ročná  sadzba dane za vyhradené parkovacie miesto /2,5 m x 5 m/ 

a. pre osobné vozidlá je 0,10 € /m2 za každý aj načatý deň,  
b. pre nákladné vozidlá je 0,15 € / m2 za  každý aj načatý deň. 
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10. Sadzba za umiestnenie reklamného zariadenia na určitú dobu sa určuje 1,70 € za m2 

a deň. 
 
11. Sadzba za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie 

filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie 
prenosovej techniky, umiestnenie iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie 
a rekvizity sa určuje za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň 1,70 €. 

 
12. Sadzba za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na 

umiestnenie dočasného propagačného a prezentačného zariadenia sa určuje za každý 
aj začatý m2 a za každý aj začatý deň 1,70 €. 

 
 
13. Za užívanie verejného priestranstva v súvislosti s poskytovaním služieb, umiestnením 

predajného zariadenia, reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných 
zábavných zariadení bez povolenia miestneho úradu, môže starosta zvýšiť sadzbu až 
o  100 %. 

 
 
 

§ 13 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia 
osobitného užívania verejného priestranstva. 
 

§ 14  
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
1. Daňovník je povinný oznámiť písomne svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva správcovi dane v deň vzniku daňovej povinnosti. Správca dane vyrubí daň 
rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.  

 
§ 15  

Oslobodenie 
 

1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa neplatí za kultúrne a športové podujatia 
usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo podujatie, ktorého celý 
výťažok je určený na verejnoprospešné účely.  

2. Daň sa neplatí za predajné zariadenia alebo zariadenia poskytujúce služby, na ktoré bolo 
vydané stavebné povolenie resp. užívacie povolenie. 
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Čl. III 

 
Daň za predajné automaty 

§ 16  
 

1. Predmet dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené na území MĆ, v priestoroch 
prístupných verejnosti.  

 
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 

prevádzkuje.  
 

3. Základom dane je počet predajných automatov.  
 

4. Sadzba dane je  35,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok za predajný 
automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 70,00 € 
ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa zvyšuje na 
päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkohol.  

 
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný 

automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom  mesiaca, v ktorom  sa ukončilo 
jeho prevádzkovanie. 

 
6. Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce výlučne:  

a) lístky hromadnej dopravy, 
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb. 
 

7. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat s uvedením týchto údajov:  
a) obchodný názov firmy, prípadne meno podnikateľa, 
b) adresa sídla firmy a prevádzky umiestnenia predajného automatu, 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 
d) poradové číslo predajného automatu v MČ. 

 
 

 
Čl. IV 

 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

§ 17  
 

1. Predmet dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 
prevádzkujú za odplatu (peniaze alebo žetóny), pričom tieto hracie prístroje nevydávajú 
peňažnú výhru a sú prevádzkované na území MĆ v priestoroch prístupných verejnosti 
(ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).  

 
2. Nevýherné hracie prístroje sú:  

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na 

zábavné hry. 
 

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje.  

 
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  
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5. Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa 

každé samostatne hracie miesto (hrací modul) za jeden nevýherný hrací prístroj.  
 

6. Sadzba dane je  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok::  
               - elektronické prístroje na počítačové hry ...............................................       250,00 €  
               - biliardové hracie prístroje, gulečník, stolný futbal, stolný hokej, 
                 stolný tenis, šípky,  a pod ....................................................................   250,00 €  
               - ostatné nevýherné hracie prístroje.......................................................  200,00 € 

 
7. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný 

automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom  mesiaca, v ktorom  sa ukončilo 
jeho prevádzkovanie. 

 
8. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj  s uvedením týchto     
      údajov:  

a) obchodný názov firmy, prípadne meno podnikateľa, 
b) adresa sídla firmy a prevádzky umiestnenia nevýherného hracieho prístroja, 
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

 
 

Čl. V 
 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 § 18  

 
 
Spoločné  ustanovenia  k dani  za  psa,  dani  za  predajné  automaty  a dani  za  nevýherné 
hracie prístroje.  
 
 
 
a. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za      

nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať 
priznanie k tej dani ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku 
tejto daňovej povinnosti. 

 
b.  Ak daňovník podal priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za        

nevýherné   hracie  prístroje a daňová  povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich mu   
vznikne  alebo   zanikne  v priebehu zdaňovacieho  obdobia, je povinný podať  čiastkové  
priznanie  správcovi  dane najneskôr do 30 dní  odo dňa vzniku alebo zániku daňovej 
povinnosti.  

 
c.  Ak daňová povinnosť k dani za psa, k dani  za predajné automaty a k dani  za nevýherné 

hracie   prístroje  zanikne  v priebehu  zdaňovacieho  obdobia,  je  daňovník  povinný    
podať čiastkové daňové priznanie k tej  dani  ku  ktorej  zanikne daňová povinnosť  
správcovi  dane najneskôr 30  dní  od  zániku  daňovej povinnosti. Správca  dane  vráti  
pomernú  časť  dane  za  zostávajúce  mesiace  zdaňovacieho  obdobia,  za  ktorú  bola  
daň  zaplatená.  Nárok  na  vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá 
čiastkové priznanie v uvedenej lehote. 

 
d. Daň  za  psa,  daň  za  predajné  automaty  a daň  za  nevýherné  hracie  prístroje  vyrubuje    

správca  dane  rozhodnutím  každoročne  podľa  stavu  k 1.  januáru  príslušného      
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. V prípade ak vznikla v priebehu        
zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k týmto daniam, správca dane vyrubí pomernú 
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časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do 
konca  príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 
e. Daňovník  je  povinný  zaplatiť  daň  za  zdaňovacie  obdobie,  alebo  pomernú  časť  dane v     

hotovosti  do  pokladne  správcu  dane,  bezhotovostným  prevodom  na  účet  správcu  
dane, elektronickou platbou, alebo poštovým peňažným poukazom. Pre správne smerovanie 
platby je daňovník povinný uviesť platobné náležitosti najmä variabilný symbol určený 
v rozhodnutí  o vyrubení dane. 
 
 

§ 19 
 

1. Pri nesplnení daňových povinností správca dane bude postupovať a uloží sankcie 
podľa  zákona 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení noviel.  

  
2. Mestská časť si vyhradzuje právo kontroly správnosti údajov, ako aj vykonanie 

kontroly  z vlastnej iniciatívy. Kontrolu vykonávajú poverení pracovníci miestneho 
úradu.  

 
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie MČ 

Bratislava- Rusovce č.   7/2012 o miestnych daniach. 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  3.1.2018 
 
 
 
 
 

                                                                                 Dušan Antoš 
                                                                                                      starosta 
 
 
 
 

Vyvesené: 4.12.2017 

Prerokované bude  19.12.2017 

 
 
 
 

 


