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Kód uzn. 18.1.1

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Petíciu za výstavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami

B. žiada

primátora hlavného mesto SR Bratislavv.

aby uskutočnil stretnutie medzi oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a 
oprávnenými zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s., predmetom ktorého má 
byť prerokovanie výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami 
v mestskej časti Bratislava-Vajnory.



Dôvodová správa

Dňa 19. 12. 2018 bola na hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
“hlavné mesto“) doručená Peticia za výstavbu vodovodu a pripojenia pitnej vody na ulici 
Za Humnami. Predmetnou peticiou obyvatelia hlavného mesta SR Bratislavy žiadajú Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť a. s. (ďalej len BVS, a. s.), o bezodkladnú realizáciu výstavby vodovodu a následne 
pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami, Bratislava-Vajnory z nasledujúcich dôvodov: 
hygienická úžitková voda zo studni nie je pitná resp. je zdravotne nevyhovujúca, finančné 
a logistické dôvody (každodenný nákup a transport pitnej vody je vysokou finančnou položkou 
komplikujúcou normálny chod domácnosti), ekologické (plastové fľaše s nakupovanou pitnou 
vodou zaťažujú životné prostredie), dlhotrvajúca príprava a viacnásobné žiadosti obyvateľov 
a samotnej mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Predmetnú petíciu podporilo 1870 občanov a z toho platných bolo 1867 podpisov.

Slanovisko k predmelnej petícii pripravila Sekcia správy komunikácii magislrálu :

Dňa 23. 10. 2018 bol na hlavné meslo zaslaný z meslskej častí Bralislava-Vajnory 
(ďalej len „meslská časť“) lisl č. ST-SE/8371/181/2018/KOM/HOR, v ktorom žiada, aby 
hlavné mesto ako majoritný akcionár BVS, a. s. zabezpečilo bezodkladnú výstavbu vodovodu 
a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami, Bratislava-Vajnory.

Za účelom bližšieho objasnenia skutkového stavu tejto problematiky ďalej uvádzame, že 
mestská časť argumentuje vo vyššie uvedenom liste tým, že už od roku 2008 vyvija enormnú 
snahu vedúcu k realizácii výstavby vodovodu na ulici Za humnami.

V zmysle vyššie uvedeného listu ďalej uvádzame nasledovné tvrdenia mestskej časti podľa 
ktorých:,, V roku 2015 mestská časť Vajnory odovzdala BVS, a. s. kompletnú projektovú 
dokumentáciu potrebnú pre realizáciu vodovodu aj s právoplatným stavebným povolením. BVS, 
a. s. napriek zaradeniu tohto projektu do investičného plánu, doteraz nezačala realizáciu 
vodovodu. Podľa vyjadrenia BVS a. s. zo dňa 04. 12. 2015 predmetné akcie sú zaradené 
v návrhu plánu investícii a investičnej výstavby BVS, a. s. s predpokladaným začatím výstavby 
v roku 2017. Projektová dokumentácia na stavby Vodovod Tomanova L, Tomanova 11. 
(Za humnami) bola podľa listu BVS z 18. 02. 2016predložená na vyjadrenie Investičnej komisii 
BVS, a. s. “. Mestská časť vo svojom liste ďalej uvádza ako skutočnosť, zt:„Projektová 
príprava vodovodu bola začatá ešte v roku 2008, keď mestská časť Bratislava-Vajnory 
obstarala vypracovanie projektov pre realizáciu vodovodu už v stupni pre stavebné povolenie, 
v roku 2012 bolo toto pôvodné riešenie nahradené novým projektom. BVS a. s. už viac krát 
najneskôr od roku 2014 zaraďovala výstavbu vodovodu do svojich investičných akcii na 
nasledujúci rok, avšak nakoniec vždy samotnú realizáciu odložila. Podľa vyjadrenia z BVS, 
a. s. z 09. 03. 2013 bola predmetná stavba v predpokladanom rozpísanom rozsahu už v návrhu 
plánu investícii a investičnej výstavby BVS, a. s. na rok 2014 “.

V predmetnom liste mestská časť tiež uvádza, že v obdobi zaslania listu ( t. j. október 2018) už 
začala so zberom petície za výslavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami, 
ktorú ako uvádzame v úvode tohto listu, hlavné mesto obdržalo dňa 19. 12. 2018.

V nadväzností na vyššie uvedené a v súvislostí so zákonnou úpravou v zmysle § 22 
ods. 1 aods. 2 zákona č. 422/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách



(ďalej len „zákon o kanalizáciách) a o zmene a doplněni zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach, ďalej uvádzame, že pripojiť sa na verejný vodovod môže ktorákoľvek 
osoba len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu, a to za 
predpokladu, že spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom. Podľa ustanovenia § 28 
zákona o verejných vodovodoch sa poskytovanie pitnej vody pritom realizuje za úhradu, tzv. 
vodné, ktoré poskytuje odberateľ prevádzkovateľovi verejného vodovodu za podmienok 
ustanovených v zmluve.

Skutočnosť, že podmienkou získania stavebného, pripadne kolaudačného rozhodnutia 
k stavbe/kolaudácii domu je preukázanie napojenia k inžinierskym sieťam, dokazuje ťakt, že 
obyvatelia, ktorí sa v súčasnosti domáhajú prostredníctvom petície vybudovania verejného 
vodovodu s následným pripojením pitnej vody si v čase výstavby svojich rodinných domov 
mali byť vedomí skutočnosti, že stavebné a kolaudačné rozhodnutie im bolo vydané na základe 
preukázania pripojenia vody na studňu.

K predmetnej veci sme požiadali dňa 27. 12. 2018 žiadosťou o stanovisko k petícii aj 
Generálneho investora Bratislavy (ďalej ako GIB) podľa, ktorého tvrdení však GIB nemá k tejto 
problematike žiadne pripomienky a zároveň uvádza, že jej riešenie nespadá do jeho 
kompetencii. Realizácia výstavby vodovodu na ulici Za humnami podľa vyjadrenia Oddelenia 
stavebných činnosti nespadá ani do kompetencie tohto oddelenia.

Podľa stanoviska sekcie financií v návrhu rozpočtu na rok 2019 hlavné mesto nemá 
zahrnuté finančné prostriedky na výstavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na ulici Za 
humnami v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Uvedenú výstavbu má v investičnom pláne na 
rok 2019 BVS, a. s.

K predmetnej problematike sa BVS, a. s. dňa 29. 10. 2018 listom adresovaným mestskej časti 
Bratislava-Vajnory, vyjadrila, že vybudovanie vodovodu na ulici Za humnami /Tomanova II/, 
stavba: SO 04 Verejný vodovod potrubie TvL DN 150 dĺžky 477 m bolo zaradené do 
investičného plánu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na rok 2019. Uvedené uviedla aj 
mestská časť v liste zo dňa 23. 10. 2018 zaslanom magistrátu hlavného mesta v zneni: „Podľa 
vyjadrenia generálneho riaditeľa sa BVS nachádza v enormných finančných problémoch a je  
zaměřovaná. Mestská časť Bratislava-Vajnory má byť zahrnutá do Investičného plánu v roku 
2019. “

V súvislosti s vyššie uvedeným na záver konštatujeme, že peticiou dotknutým osobám 
nevzniká aj napriek povinnosti obce zabezpečiť obyvateľom verejnoprospešné služby, medzi 
ktoré patri zásobovanie pitnou vodou alebo nakladanie s odpadovými vodami podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni právny nárok na vybudovanie verejného 
vodovodu zo strany hlavného mesta za účasti BVS a. s. , v ktorej má hlavné mesto majetkovú 
účasť, a to aj napriek faktu, že ide o verejnú problematiku, ktorú hodnotime ako nanajvýš 
citlivú.

Hlavné mesto vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, súčasný skutkový stav 
a zákonné možnosti bude iniciovať rokovania o výstavbe vodovodu a pripojenia pitnej vody na 
ulici Za Humnami s predstaviteľmi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a mestskej časti 
Brati slava-V aj nory.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/2019 zo dňa 24. 01. 
2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskémn zastnpiteľstvn 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Petícin za výstavbn vodovodn a pripojenie 
pitnej vody na nlici Za hnmnami.
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VEC
Žiadosť o  prerokovanie výstavby v od ovod u  a pripojenie pitnej vod y  na ulici Za hum nam i, 
Bratislava-Vajnory na základe Petície za výstavbu  v o d ovod u  a pripojenie pitnej v o d y  na ulici Za 
hum nam i na najbližšom  M estskom  zastu p iteľstve h lavn éh o  m esta  SR Bratislavy

My, nižšie podpísaní členovia petičnej kom isie od ovzd ávam e M agistrátu hlavného m esta SR 
Bratislavy Petíciu za výstavbu vodovodu  a pripojenie pitnej vody na ulici Za hum nam i. Petícia 
obsahuje 187 petičných hárkov s 1870 podpism i obyvateľov m esta  Bratislavy.

Tým to žiadam e, aby M estské zastupiteľstvo h lavného m esta SR Bratislavy zaradilo Petíciu za výstavbu  
vodovodu  a pripojenia pitnej vody na ulici Za hum nam i na prerokovanie do program u najbližšieho 
zasadnutia M estského zastupiteľstva h lavného m esta  SR Bratislavy a sú časne um ožnilo vystúpiť 
členovi p etičn éh o výboru na tom to  zasadnutí. Súčasne žiadam e bezodkladnú realizáciu výstavby  
vodovodu  a pripojenie pitnej vody na ulici Za hum nam i v roku 2019 . Vďaka 1

So srdečným  pozdravom

Prílohy:
Petícia za výstavbu  v od ovod u  a pripojenie p itnej v o d y  na ulici Za hum nam i: 187  strán
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PETÍCIA ZA VÝSTAVBU VODOVODU A PRIPOJENIE
PITNEJ VODY 

NA ULICI ZA HUMNAMI

My, pb3Avatelia hlavného mesta žiadame hlavné mesto SR Bratislavu 
a Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. o bezodkladnú realizáciu výstavby 
vodovodu a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami, Bratislava- 
Vajnory. Projektová príprava vodovodu bola začatá ešte v roku 2008, keď 
mestská časť Bratislava-Vajnory obstarala vypracovanie projektov pre realizáciu 
vodovodu už v stupni pre stavebné povolenie, v roku 2012 bolo toto pôvodné 
riešenie nahradené novým projektom. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
už viackrát najneskôr od roku 2014 zaraďovala výstavbu vodovodu do svojich 
investičných akcií na nasledujúci rok, avšak nakoniec vždy samotnú realizáciu 
odložila. V realizovanom prieskume sme vyjadrili jednoznačnú ochotu pripojiť 
sa na verejný vodovod, čiže Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
vybudovaním vodovodu získa desiatky nových zákazníkov a vynaložené 
investície sa jej vrátia už v strednodobom horizonte. Mestská časť Bratislava- 
Vajnory opakovane žiadala o zaradenie do investičných plánov a následnú 
realizáciu vodovodu. Hlavné mesto SR Bratislava má povinnosť rozvíjať kvalitu 
života svojich obyvateľov a zabezpečiť im 21. storočí uspokojenie jednej 
z najdôležitejších potrieb, prístup k pitnej vode.



PETÍCIA ZA VÝSTAVBU VODOVODU A PRIPOJENIE PITNEJ VODY
NA ULICI ZA HUMNAMI

My, nižšie podpísaní obyvatelia hlavného mesta žiadame hlavné mesto SR Bratislavu a Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. o bezodkladnú 
realizáciu výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami, Bratislava-Vajnory z nasledujúcich dôvodov; 

hygienické (úžitková voda zo studni nie je pitná resp. je zdravotne nevyhovujúca)
finančné a logistické (každodenný nákup a transport pitnej vody je  vysokou finančnou položkou komplikujúcou normálny chod domácností)
ekologické (plastové fľaše s nakupovanou pitnou vodou zaťažujú životné prostredie)
dlhotrvajúca príprava a viacnásobné žiadosti obyvateľov a sarnotnej mestskej časti Bratislava-Vajnory

Adresa trvalého pobytu - ulica, cislo domu
PodpisMestoMeno a priezvisko

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

i Bratislava

Bratislava

wBratislava

Bratislava

Bratislav;Petičný výbor: predseda— — — fBratiglava i

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: j

Petičný hárok č. .(l....
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Ing. Ján MRVA
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v  Bratislave, dňa23.10.2018
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V ážený pán primátor,

Dňa 09 .1 0 .2 0 1 8  sm e sa za účasti obyvateľov m estskej časti BratislaVa-Vajnory stretli s generálnym  
riaditeľom Bratislavskej vodárenskej sp o ločn osti a.s. (ďalej len ako „BVS"), Ing. Zsoltom  Lukáčom. 
M estská časť Bratislava-Vajnory už od roku 2 0 0 8  vyvíja em inentnú  snahu vedúcu k realizácii výstavby  
vod ovod u  na ulici Za hum nam i.

Podlá vyjadrenia gen erá ln eh o  riaditeľa'sa BVS nachádza v enorm ných finančných problém och a je 
zaúverovaná. M estská časť Vajnory ma byť zahrnutá do Investičného plánu v roku 2019.

V ed en ie  BVS vidí ako jed n o  zm ožných  riešen í m ožnosť investovať časť prostriedkov z Rezervného  
. fond u  (dokopy 3 m ilióny eur), v ktorom  sa nachádzajú dividendy z akcii h lavného m esta a tieto  sa 

m ali podľa uznesenie M estského zastupiteľstva použiť na budovanie infraštruktúry v m estských  
častiach  h lavného m esta . Toto u zn esen ie však n ebolo  rešpektované a m esto  ako nadpolovičný  
vlastník  rozhodlo, že peniaze ostanú  v rezervnom  fonde.

Podľa výsledkov rozborov vody zo stud ní nie je voda pitná, je  so  zatuchlým  zápachom  a sfarbená, 
nevyhovujúca hygienickým norm ám . Existuje podozrenie vzniku alergií a ek zém ov u detí. Tento  
problém  sa v zm ysle projektovej d okum entácie týka 55 odberateľov vody. Obyvatelia v dotknutej 
lokalite už začali so zberom  Petície za výstavbu vodovodu  a pripojenie pitnej vody na ulici Za 
hum nam i, ktorú už za n ecelý  m esiac podpísali stovky obyvateľov m estskej časti.

V roku 2015  m estská časť  Vajnory od ovzd a la  BVS kom pletnú projektovú d okum entáciu  potrebnú  
p re realizáciu vod ovod u  aj s právop latným  staveb ným  p ovo len ím . BVS napriek zaradeniu to h to  
projektu  do in vestičn éh o  plánu, d oteraz nezačala  realizáciu vod ovod u . Podlá vyjadrenia BVS zo dňa 
0 4 .1 2 .2 0 1 5  predm etné akcie sú zaradená v návrhu plánu investícií a investičnej výstavby BVS, a.s. s 
predpokladaným  začatím  výstavby v roku 2017. Projektová dokum entácia na stavby  
V odovod  Tom anova 1., Tom anova II. (Za hum nam i) bola podľa listu BVS z 18 .0 2 .2 0 1 6  predložená na 
vyjadrenie Investičnej komisii BVS.

Projektová príprava v o d ovod u  bola začatá  e š te  v  roku 2008 , keď m estská časť Bratislava-Vajnory 
obstarala vypracovanie projektov pre realizáciu vodovodu  už v stupni pre staveb n é povolenie, v roku 
2 0 1 2  bolo to to  pôvodné riešenie nahradené novým projektom . Bratislavská vodárenská sp o ločn ost, 
a .s . už viackrát najneskôr od  roku 2 0 1 4  zaraď ovala výstavbu  vod ovod u  d o  svojich investičných akcii 
na nasledujúci rok, avšak  n akon iec vžd v sam otn ú  realizáciu od ložila . Podľa vyjadrenia BVS 
z 0 9 .0 3 .2 0 1 3  bola predm etná stavba v predpokladanom  rozpísanom  rozsahu už v návrhu plánu  
investícií a investičnej výstavby BVS, a.s. na rok 2014.

MAG0P00QDO1J



V .realizovanbií prieskum e sm e vyjadrili jednoznačnú och otu  pripojiť sa ha verejný vodovod, čiže 
Bratislavská'& áreŕi'ská spoločnosť, a.s. vybudovaním  vodovodu  získa desiatky nových zákazníkov 
a v y n a is i ih i  investície sa jej vrátia už v strednodobom  horizonte. M estská časť Bratislava-Vajnory 
Q paiŠvane  žiadala o zaradenie do investičných plánov a následnú realizáciu vodovodu.

Hiavné^^mesto SR Bratislava má povinnosť rozvíjať kvalitu života svojich obyvateľov a zabezpečiť im 
21 s toročí  uspokojenie jed nej z najdôležitejších potrieb, prístup k pitnej vode.

T ým tn  Vás ^iadam e. ab v  s te  zo svojej pozície m ajoritn éh o  akcionára zabezpečili bezodkladnú  
realizáciu vvstavbv vod ovod u  a n ásled n é pripojenie pitnej vod y  na ulici Za hum nam i. Bratislava- 
V ainorv z nasledujúcich dôvodov:

hygienické (úžitková voda zo studní nie je pitná resp. je zdravotne nevyhovujúca)

finančné a logistické (každodenný nákup a transport pitnej vody je vysokou finančnou položkou  
komplikujúcou norm álny chod dom ácností)

ekologické (p lastové fľaše s nakupovanou pitnou vod ou  zaťažujú životné prostredie)

dlhotrvajúca príprava a viacnásobné žiadosti obyvateľov a sam otn ej m estskej časti Bratislava- 

Vajnory.

Žiadam e Vás, ab v  s te  za tý m to  účelom  vyčlen ili p otreb nú  sum u na realizáciu projektu  
v zm ysle uzn esen ia  M estsk éh o  zastupiteľstva h lavn éh o  m esta  SR Bratislavy a abv sa  fin an čn é
prostriedky presunuli z rezervn éh o fondu na b ud ovanie vo d o v o d n ej a kanalizačnej infraštruktúry v
m estsk ých  častiach. N aplnen ie te j to  požiadavky íe u rgen tn é , na pripojenie k verejném u vod ovod u
čakajú n iek torí z ob yvateľov  lokality už d esiatky rokov, pričom  n ajneskôr od  roku 2015  m ohla  BVS
výstavbu  realizovať na základe právop latného sta v eb n é h o  p ovo ien ia , ktoré je p la tn é aj 
v  sú časn osti. O dkladanie riešen ia  situ ácie  je ďalej pre n a še  rodiny už n eú n o sn é . Právo na prístup  
k pitnej v o d e  sa považuje za. zák ladné, obzvlášť ak sm e  obyvateľm i zastavanej časti h lavn éh o  
m esta  S lovenskej republiky, kde by tak áto  situácia už v ô b ec  n em ala  nastať.

Za riešenie situácie ďa ku je  m ê ,

S úctou

f«  iÔ > ríí  ' á}'r-.yi
I f

starosta

ástupca petičného výboru

Vážený pán
JUDr. Ivo Nesrovnal
prim átor hlavného m esta  SR
Bratislavy
Primaciálne nám. 1
8 1 4  99 Bratislava

. v



MESTSKÁ CAST BRATISLAVA-VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Bratislava 23,10.2018

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,
Prešovská 48 

826 46 Bratislava

Vec; Žiadosť o vybudovanie vodovodu - URGENCIA

Mestská časť Bratislava -  Vajnory Vám zaslala lisť'É H I ^ B I i^ ^ H p H H Iz o  dňa 19,09.2018 
s požiadavkou na vybudovanie vodovodu na ulici Za humnami /Tomanova D /, stavba : SO 04 Verejný 
vodovod - potrubie z TvL DN ISO dĺžky 477 m z dôvodu pripojenia rodinných domov na verejný 
vodovod.
Nakoťkô do dnešného dňa neevidujeme Vašu písomnú odpoveď, týmto si Vás dovoľujeme opätovne 
požiadať o odpoveď na žiadosť.
Donmievame sa, vzhľadom na dĺžku vodovodného potrubia /477m/, že takáto investfcia nezaťaží 
rozpočet vašej spoločnosti natoľko, že je nutné odkladať vybudovanie tejto stavby na budúci rok. Všetlcy 
podklady, vrátane projektovej dokumentácie, ako aj právoplatného stavebného povolenia máte 
k dispozícii.

S úctou

ľ/i c. 6  t o  h  C  A S  í 
.-u-'íATíSLAVA -  VAJNORY 

w ofnicka ul. c .  109 
•!Si 07 B ra lis lav s

starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory

I



Bratisäavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 4B, S26 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

D ošlo ; - " ' i  ■“ ! ! '  á - H t í  

llc l'j'.

Váš iis t č ís lo /20 dňa isiaše č ís lo

n/lesíská ča sť  Bratislava -  Vajnory 
starosta  Ing. Ján ÍVIrva 
Roľnícka 109 
831 07 Bratislava 36

M iesto a dátum  od oslan ia  

Bratislava, 29.10.2018

Vec; Ž iadosť  o vyb ud ovanie v od ovod u  -  od p oveď •V

Na základe Vášho iistu č. dňa 23,10.2018 Vám oznamujeme, že

vybudovanie vodovodu na ulici Za humnami /Tomanova II/, stavba: SO 04 Verejný v o d o v o d  -  

potrubie z  TvL DN 150 dĺžky 477 m je zaradené v investičnom pláne Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, a .s. na rok 2019.

S  pozdravom
j  a

J  m  ' A ' j f / f V ľ  ; V Q o á R E N S I C Á  I 
SPOLOČí^©SŤa,s.í 

! IN V E S T Ía j I 
S264řnr, cf!Šovská48 |Tí

vedúci o omiky a prípravy stavieb

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 7““-16°“ Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop 
Fax: 02/482 53 510, E-mail: siuzby@bvsas,sk, Web: www.bvsas.sic

http://www.bvsas.sic


Výpis

Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 
dňa 28.1.2019.

Uznesenie k bodu č. 5 „Peticia za výstavbn vodovodn a pripojenie vody na ulici Za 
hnmnami“

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča

a) MsZ zobrať na vedomie petíciu
b) primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, aby uskutočnil stretnutie medzi 

oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a
oprávnenými zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s. predmetom, 
ktorého má byť prerokovanie výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej vody 
na ulici Za humnami v mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Hlasovanie: pritomni 9, za: 9, proti: O, zdržal sa: O 
Komisia bola uznášaniaschopná.

Za správnosť opisu: Adriána Zemenčiková 
V Bratislave, 28.1.2019


