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Zasadnutia výboru
Zasadnutie 14. marca 2023

Informácia zo 6. zasadnutia výboru zo dňa 14. marca 2023 
Prílohy č.1,2,3 

Zasadnutie 30. novembra 2022

Zápisnica z 5. zasadnutia VPP zo dňa 30. novembra 2022 
Uznesenia výboru zo dňa 30. novembra 2022 
Prílohy 1-7 

Zasadnutie 5. apríla 2022

Informácia zo 4. zasadnutia výboru zo dňa 5. apríla 2022 
Uznesenia výboru zo dňa 5. apríla 2022 

Zasadnutie 1. februára 2022

Informácia z 3. zasadnutia výboru zo dňa 1. februára 2022 
Uznesenia výboru zo dňa 1. februára 2022 

Zasadnutie 14. septembra 2021

Informácia z 2. zasadnutia výboru zo dňa 14. septembra 2021 
Uznesenia výboru zo dňa 14. septembra 2021 

Zasadnutie 29. júna 2021

Informácia z 1. zasadnutia výboru zo dňa 29.júna 2021 
Uznesenia výboru zo dňa 29. júna 2021 
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