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U Z N E S E N I A



z  18. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  11. septembra  2012


Miestna rada prerokovala : 
 	
   1.   Schválenie programu rokovania
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
   4.    Návrh na zriadenie dozornej rady pri EKO-podniku VPS, Hálkova č. 11, Bratislava (ústny)
    5.   Návrh riešenia kumulovania finančných prostriedkov mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Vajnory a Rača zo zúčtovania výnosov Tržnice počnúc rokom 2011, s  cieľom opravy  a  rekonštrukcie Tržnice 
    6.    Aktualizácia Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  Operačného programu  bratislavský kraj – mestská oblasť Nové Mesto 
     7.   Návrh na zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2012
     8.  Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej časti  Bratislava-Nové  Mesto  o  poskytovaní  a úhradách za  sociálne  služby 
     9.  Informácia  o  preskúmaní Územného plánu  zóny  Podhorský  pás v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
  10.  Informácia o  preskúmaní Územného plánu zóny Horný Kramer v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
  11.  Informácia o  preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v  zmysle  § 30 ods. 4 Stavebného zákona
  12.    Správa  o činnosti škôl a školských zariadení  za školský rok 2011/2012
  13.    Návrh na prevod obecného bytu na Višňovej č. 14, Bratislava
  14.   Návrh  na  schválenie predaja pozemkov registra. „C“ KN  parcely č. 19477/28 a parcely č. 19477/17  v  k.. ú. Vinohrady pre Národný onkologický ústav, Klenová č. 1, 833 10 Bratislava
  15.  Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a  záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
   16.  Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  17.  Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beatu Podobovú, Úprkova č.  39, 811 04  Bratislava
  18.  Zámer kúpy nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a. s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesta SR Bratislava na LV č. 477 pre k.ú. NM ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1
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  19.  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k  návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o dani za ubytovanie 
   20.   Stanovisko Miestneho zastupiteľstva  MČ B-NM k  návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy
   21.   Návrh  na schválenie predaja pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN parc.č. 5934/2 pre Ota Orbana s manželkou, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava, parc.č. 5934/3 pre Antona Ružičku s manželkou, bytom Ambrova 4, 831 01 Bratislava, parc.č. 5934/5 pre Mariana Vitteka s manželkou, bytom Hlavná 362/80, 900 61  Gajary, parc.č. 5934/6 pre Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava a parc. č. 5934/7 pre Róberta Fekára s manželkou, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava
  22.  Návrh  na  schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa  prenájmu  kancelárskeho priestoru č. 404 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej č.  11 v  Bratislave pre  Novomestskú  parkovaciu spoločnosť s. r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO 46 816 992 
  23. Zámer k uzavretiu  dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ust. § 585 a nasledujúceho Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova č. 4, 851 01  Bratislava
  24.  Návrh na zaradenie akcie výmena okien na budove Gymnázia na Českej ulici do rozpočtu MČ B-NM na rok 2013

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1- 24 nasledovné uznesenia: 

18/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkami: do programu rokovania zaradiť body:
-     Návrh na zriadenie dozornej rady pri EKO-podniku VPS, Hálkova č. 11, Bratislava(ústny)
	Návrh  na  odpredaj pozemku registra „C“ KN  parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beatu Podobovú, Úprkova č.  39, 811 04  Bratislava

 Zámer kúpy nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s. so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesta SR Bratislava na LV č. 477 pre k.ú. NM ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1
	Stanovisko  MZ MČ B-NM k  návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR  Bratislavy o dani za ubytovanie 
	Stanovisko  MZ MČ B-NM k  návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hl. m. SR Bratislavy 

Návrh na schválenie predaja pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN parc.č. 5934/2 pre Ota Orbana s manželkou, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava, parc.č. 5934/3 pre Antona Ružičku s manželkou, bytom Ambrova 4, 831 01 Bratislava, parc.č. 5934/5 pre Mariana Vitteka s manželkou, bytom Hlavná 362/80, 900 61  Gajary, parc.č. 5934/6 pre Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava a parc. č. 5934/7 pre Róberta Fekára s manželkou, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava
-     Návrh  na  schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa  prenájmu  kancelárskeho priestoru č. 404 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej č.  11 v  Bratislave pre  Novomestskú  parkovaciu spoločnosť s. r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO 46 816 992 
	Zámer k uzavretiu  dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ust. § 585 a nasledujúceho Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova č. 4, 851 01  Bratislava
	Návrh na zaradenie akcie výmena okien na budove  gymnázia na Českej ulici do rozpočtu na rok 2013

Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
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18/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  Ing.  Katarínu  Augustinič
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
18/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
1.    trvá plnenie uznesení:
     	14/09, 16/14
2.   splnené boli uznesenia:   
 7/12, 10/08, 13/12,13/15, 14/04 ,14/17,14/18,    15/04,15/05,15/08,15/09,15/10,15/11,15/12,15/14,
16/03,16/04,16/05,16/06,16/07,16/08,16/09,16/10,16/11,16/12,16/13,16/15,16/16,16/17,   16/18,16/19,16/20,16/21,16/22,16/23,16/24,16/25,16/26,16/27,16/28,
1MMR/03, 1MMR/04, 1MMR/05, 1MMR/06, 1MMR/07,
17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/07, 17/08, 17/09, 17/10
3.   ruší uznesenie:   
	14/11
	- bez pripomienok 
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
										          zdržali sa : 0
18/04   Miestna rada
p o v e r u j e
prednostu MÚ B-NM
preveriť možnosť zriadenia dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu v  rozpočtovej  alebo príspevkovej organizácii a v súčinnosti s poslancom MZ MČ B-NM Ing. Liborom Gašpierikom dodať typy na organizácie, ktoré majú zriadený uvedený kontrolný orgán. V prípade, ak zákon neumožní vytvorenie uvedeného vzťahu, vytvoriť 5-člennú pracovnú komisiu v zložení zástupca každého politického klubu a 2 odborní pracovníci MÚ B-NM. 
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0


18/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh riešenia kumulovania finančných prostriedkov mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Vajnory a  Rača zo zúčtovania výnosov Tržnice počnúc rokom 2011, s  cieľom opravy  a  rekonštrukcie Tržnice
- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
18/06   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
1.   ISRMO pod názvom  „ISRMO OPBK- Mestská oblasť Nové Mesto“ a jej predloženie v rámci Oznamu o možnosti predkladania ISRMO,
2.  ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
	vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: „ISRMO OPBK- Mestská oblasť Nové Mesto“,
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	projektové návrhy, ktoré sú súčasťou ISRMO:
	„Revitalizácia verejného priestranstva“ Rešetková – Osadná ",

„Revitalizácia verejného priestranstva“ Ľudové námestie",
„Obnova ZŠ s MŠ  Odborárska",
„Obnova ZŠ s MŠ  Za kasárňou",
„Obnova ZŠ s MŠ  Česká ",
„Obnova ZŠ s MŠ  Riazanská ",
„Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská",
„Obnova bytového domu Odborárska"
	predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu).
	predbežné zaradenie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  na roky 2013  a 2014 v celkovej výške  729.913,64 EUR, ktoré sú viazané na ISRMO
	- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
18/07   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2012 v celkovej výške 10.000 € podľa predloženého materiálu 
- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									         zdržali  sa:  1
18/08   Miestna  rada
A.  s c h v a ľ u j e 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za  sociálne služby
s pripomienkou: upravený materiál predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách  za sociálne služby 
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
										          zdržali sa : 0
18/09   Miestna rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
informáciu  o  preskúmaní Územného plánu  zóny  Podhorský  pás v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok   
Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  1
18/10   Miestna rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
informáciu  o  preskúmaní Územného plánu zóny Horný Kramer v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok   
Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  1
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18/11   Miestna rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
informácia o  preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v  zmysle  § 30 ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  1
18/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
správu  o činnosti škôl a školských  zariadení  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za  školský  rok 2011/2012
- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  0
18/13   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
prevod obecného bytu č. 10  na Višňovej č. 14, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o prevode bytov a nebytových priestorov v znení neskorších  zmien a doplnkov do vlastníctva súčasného nájomcu Pavla Pavlíka za cenu 907,35 €
- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  1
18/14   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 19477/17, ostatné plochy o výmere 11 m2 a parcely č. 19477/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, zapísané na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre Národný onkologický ústav, Klenová č. 1, 833 10 Bratislava za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 63/2012 zo dňa 23. 3. 2012 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. b), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 12.300,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  0
18/15   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Protokol o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb č. ..., predmetom ktorého sú pozemky registra „C“ KN:
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parc. č. 15132/1	ostatné plochy			o výmere 10.178 m2
parc. č. 15132/7	ostatné plochy			o výmere   4.702 m2
parc. č. 15132/53	ostatné plochy 			o výmere   9.794 m2
parc. č. 15132/57	ostatné plochy			o výmere      411 m2
parc. č. 15132/58	ostatné plochy 			o výmere        19 m2
parc. č. 15132/63	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere      643 m2
parc. č. 15132/64	ostatné plochy			o výmere   4.950 m2
parc. č. 15132/65	ostatné plochy 			o výmere   2.302 m2
parc. č. 15132/66 	ostatné plochy 			o výmere      986 m2
zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre k.ú. Nové Mesto na LV č. 5522, celkovo v  hodnote 198.028,28 € (slovom: jednostodeväťdesiatosemtisícdvadsaťosem EUR 28/100), a to v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  ustanovením Čl. 82 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s Článkom 7 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom vlastným   		
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :  1
									          zdržali sa:  2
18/16   Miestna rada
A.   b e r i e   n a   v e d o m i e
	žiadosť PhDr. Igora Hanesa, člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM o uvoľnenie z funkcie ku dňu 8. 7. 2012
o d p o r ú č a 
  	miestnemu zastupiteľstvu
1.    o d v o l a ť 
     	PhDr. Igora Hanesa z funkcie člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
2.   z v o l i ť 
     	Ing. Silviu Švecovú, PhD., za členku odborníčku Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
-   bez  pripomienok
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  1
18/17   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto manželom - Ing. Tibor Podoba a RNDr. Beata Podobová, Úprkova 39, 811 04  Bratislava, v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, za cenu znaleckého posudku č. 142/2012 zo dňa 2. 7. 2012 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 97,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
-  bez  pripomienok
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  0
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18/18   Miestna rada
s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a
zámer kúpy nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B, vedených Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 477 pre katastrálne územie Nové Mesto ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13440/66, 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1
s pripomienkou: dopracovaný materiál opätovne predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012

18/19   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie
- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  0
18/20   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o  prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy
- bez pripomienok
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  0
18/21   Miestna rada
s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a
návrh na schválenie predaja pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN č. 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manželkou, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava, parcely č. 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc. s manželkou, bytom Ambrova 4, 831 01  Bratislava, parcely č. 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manželkou, bytom Hlavná 362/80, 900 61 Gajary, parcely č. 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava a parcely č. 5934/7  pre RNDr. Róberta Fekára  s manželkou, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava
s pripomienkou: dopracovaný materiál opätovne  predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012

18/22   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
prenájom kancelárskeho priestoru č. 404 na 4. poschodí  o výmere podlahovej plochy 14 m2, nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej č. 11, so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 12738/10 a zapísanej na LV č. 31 v k. ú. Nové Mesto pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova č. 11, 831 03 Bratislava, IČO 46 816 992 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú, za nájomné 1 €/ rok
 - bez pripomienok
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  0
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18/23   Miestna rada
s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a
zámer k uzavretiu Dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ust. § 585 a nasledujúceho Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova č. 4, 851 01  Bratislava
s pripomienkou: dopracovaný materiál opätovne predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012

18/24   Miestna rada
s c h v a ľ u j e
zaradenie akcie výmeny okien na budove  prenajatej Gymnáziu na Českej ulici do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013 vo výške 50.000 €
- bez pripomienok 
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa:  0







	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta




Ing.  Katarína Augustinič
overovateľ








Bratislava 11. 9. 2012   
Spracovala : Anna Zachová  
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