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Začiatok: 14.00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: 

OTVORENIE - Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta Mestskej časti 

            Bratislava – Nové Mesto  

     Dámy a páni, želám vám príjemný dobrý deň a zároveň 

otváram 7. mimoriadne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto. 

 

     Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pán poslanec P. Ágoston 

pán poslanec Ing. J. Bielik. 

     Taktiež je ospravedlnený pán prednosta Ing. Kollárik. 

 

 

BOD 2:  

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

 

 

Starosta Ing. R. K u s ý :  

     Návrh na členov komisií na dnešné rokovanie je 

nasledovný: 

 

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Marián Vereš, do funkcie navrhnutého 

predsedu 

pani poslankyňa Dagmar Arvayová 

pán poslanec Mgr. Marek Norovský 

 

     Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Branislav Feješ 
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pani poslankyňa Ing. Andrea Vítková 

 

     Má niekto iné návrhy? Nie. 

     Dávam hlasovať o týchto návrhoch. 

     Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie: Ing. M. Vereš ako zastupujúci predseda, 

D. Arvayová, Mgr. M. Norovský; 

     a overovateľmi záznamu a uznesení boli poslanci: Ing. 

B. Feješ a Ing. Andrea Vítková. 

     Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme.   

      

     (Hlasovanie.) 

 Za:                21 poslancov. 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          0 

 

     Dnes budú skrutátorkami, ak by zlyhalo hlasovacie 

zariadenie pani Milada Kriegl a pani Eva Tomeček Gata. 

     Tlačivá máte u návrhovej komisie.     

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Program rokovania ste dostali v pozvánke:  

 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto za rok 2013 
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5. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, 

a.s., na prenájom pozemkov parc. č. 15113/1845, 

15123/188, 15123/189 

6. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. 

č. 11561/19 k. ú. Nové Mesto pre p. Martina Kiša, 

bytom Kladnianska č. 54, 821 05 Bratislava 

7. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa prenájmu pozemkov „C“ KN parc. č. 

15115/1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov reg. 

„E“ KN č. 15100/1, 15115/3, 15100/102 v prospech 

spoločnosti G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2, 

Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o., 

Šoltésovej č. 12, Bratislava 

8. Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania 

pohľadávky vedenej voči spoločnosti ROYAL GARDEN, 

s.r.o., IČO: 366 11 565, so sídlom Tallerova č. 4, 811 

02 Bratislava z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 

274/2007 v znení jej dodatku vo výške 23.401,70 € plus 

príslušenstvo podľa § 13, ods. 5 písm. d/, Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do 

správy hl. m. SR Bratislavy 

9. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s MEDIAPRESS 

Bratislava, spol. s r.o., na prenájom časti pozemku 

parc. č. 11279/2 

10. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa prenájmu časti nebytových priestorov 

Základnej školy s materskou školou so sídlom Cádrova 

23 v Bratislave pre PaedDr. Janu Asaro, trvale bytom 

Šancová 3576/31 v Bratislave 

11. Návrh na navýšenie príspevku príspevkovej organizácie 

EKO-podnik VPS 

12. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. 
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mesta SR Bratislava – čl. 36b ods. 2 – verejné 

športové podujatia    

13. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. 

mesta SR Bratislava – čl. 91 ods. 1, písm. h() – výnos 

dane za ubytovanie 

14. Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom 

v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom nebytových priestorov na Račianskej ul. č. 

87, Bratislava 

16. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto p. Patrikovi Brandsteterovi, 

trvale bytom Dvory nad Žitavou, na dobu určitú – počas 

výkonu povolania 

17. Návrh na schválenie kapitálovej akcie – vybudovanie 2 

tried materskej školy v priestoroch Základnej školy 

Kalinčiakova a ich zariadenie 

18. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Základnej 

škole s materskou školou Sibírska na nákup 

elektrických rúr 

19. Návrh financovania a spôsob riešenia zabezpečenia 

Kancelárie pre participáciu verejnosti na II. polrok 

2014 

20. Záver. 

21.  

     Na stole máte správu audítora.  

 

     Chcem upozorniť, že keďže ide o mimoriadne 

zastupiteľstvo, tak materiál R/1 tam nemá byť; ani tam nie 

je. 

     Z rokovania sťahujem bod 16 – Návrh na pridelenie 

obecného bytu. 

     Kto má návrh na zmenu alebo doplnenie programu? 
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     Je prihlásený je pán poslanec Korček. Nech sa páči, 

máte slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k   

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja iba takú technickú 

poznámku. My s kolegami, s pánom poslancom Gašpierikom 

a pani poslankyňou Augustinič máme momentálne rokovanie 

mestského zastupiteľstva. Myslím, že všetci sme boli 

prekvapení, že práve rokovanie miestneho zastupiteľstva je 

práve dnes, keď je aj rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Nestáva sa to, že by bolo rokovanie miestneho 

zastupiteľstva vtedy keď je napríklad mestské 

zastupiteľstvo. Takže by som chcel poprosiť, aby sa už 

takéto niečo neopakovalo.  

 

     Program a termíny mestského zastupiteľstva sú nám 

verejne známe. Chodíte na mestskú radu, kde sa vždy 

schvaľuje, kedy sa ďalšie mestské zastupiteľstvo uskutoční. 

Takže by som chcel vás poprosiť s tým, že my s kolegom 

Gašpierikom sa teda budeme musieť vrátiť na mestské 

zastupiteľstvo, pravdepodobne po bode číslo 4. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. My sa vždy snažíme zladiť termíny. 

Teraz je mimoriadne zastupiteľstvo a ako viete pôvodný 

termín bol v pondelok, ktorý nevyhovoval strašnému množstvu 

poslancov. A zase ja tu v piatok nie som. Čiže sme 

nevedeli, ako to inak zladiť. 

     Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči, je prihlásený. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

     Ďakujem pekne.  
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     Ja by som chcel nadviazať na kolegu, pána poslanca 

Korčeka. Ja by som, vážený pán starosta, požiadal vás 

a vážených poslancov, na základe predchádzajúceho 

stretnutia približne pred pol hodinou, pokiaľ by mohlo byť 

upravené rokovanie dnešného zastupiteľstva na základe našej 

žiadosti, pán starosta, že by boli dva body: Záverečný účet 

a prenájom priestorov na ZŠ Cádrova. A to z toho aspektu, 

aby prípadne, ak by to tak   bolo schválené, aby nedochádza 

k určitým obštrukciám, resp. k výkladu že sme znefunkčnili 

zastupiteľstvo. 

 

     Myslím si, že tieto dva body, tak ako ste zdôvodnili 

sú vážne z dôvodu toho pojmu mimoriadne zastupiteľstvo, kde 

teda aj v Rokovacom poriadku sa ukladá, že na mimoriadnom 

rokovaní by mali byť naozaj neodkladné veci a súrne, ktoré 

tie dva body sú. Myslím, že ostatné takýto charakter 

nemajú. 

 

     A v prípade, pokiaľ by teda aj tieto dva body neboli 

prerokované a neboli schválené, tak by naozaj mohlo prísť 

aj k pomyselnému možnému nečerpaniu európskych fondov 

a ďalších tendrov, ktorú sú naviazané na tieto body.  

 

     Pán starosta, tak ako povedal pán Korček, myslím, že 

v histórii tohto zastupiteľstva sa nestalo, že by boli 

paralelné zastupiteľstva. Myslím, že asi by bolo veľmi 

nemiestne, pokiaľ by sa konalo zastupiteľstvo počas 

rokovania mestského zastupiteľstva kde ste člen ako 

poslanec, resp. iných takýchto orgánov; takže pokiaľ by sa 

to do ďalšej doby neopakovalo. Žiadali sme to písomne aj so 

zdôvodnením organizačnému útvaru.  

 

     Pokiaľ ste predpísal tento termín zastupiteľstva na 

dnešnú 14 hod., do 14,15 máme prestávku. Pokiaľ by sme aj 

meškali, myslím, že tieto dva body by sa vedeli stihnúť.  
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     A tak ako vravím, že bolo avizované na úrade že má byť 

ďalšie rokovanie zastupiteľstva približne o dva týždne, tak 

si myslím, že tieto ostatné neprerokované body by mohli byť 

v zásade presunuté na toto ďalšie riadne zasadnutie 

zastupiteľstva o tie dva týždne. A tie ostatné body, ako 

ste dnes povedali, že nemohli byť dnes predložené, teda R/1 

a R/2, a ďalšie lebo chceme otvoriť, tie škôlky v 4. 

volebnom obvode, takže potrebujeme to prerokovať, aby sme 

vedeli do toho ísť.  

 

     Takže ten návrh je, pokiaľ by sme dnes prerokovali len 

tie dva body. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

     Prihlásený je pán poslanec Vereš. 

 

 

Poslanec Ing. M. V e r e š :  

     Pán starosta, ja by som len navrhoval do programu 

doplniť bod „rôzne“. 

     (Poznámky z pléna: Nie je to možné.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nikto už nie je prihlásený 

     Takže máme tu návrh pána poslanca Gašpierika na zmenu 

programu. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  
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     Návrh pozmeňujúci pána poslanca Gašpierika je taký, 

aby sa v rámci programu prerokoval iba  

bod 4 „Záverečný účet“  

a bod 10 – „Prenájom priestorov na ZŠ s MŠ Cádrova.“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, nech sa páči, pripravíme sa. 

     Hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:               9 poslancov. 

     Proti:           10 

     Zdržal sa:        3 

     Návrh nebol schválený. 

 

     Hlasujeme o predloženom programe. 

     Nech sa páči, pripravíme sa. 

     Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:                13 poslancov. 

     Proti:              3 

     Zdržal sa:          5 

     Ďakujem pekne.  

     Takže, dámy a páni, ideme podľa programu. 

 

     Máme tu pred sebou bod č. 4. 

 

 

BOD 4:  

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto za rok 2013 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, keďže sme už tento bod preberali 

a ponáhľame sa, ideme bez úvodného slova.  

     A otváram k tomuto bodu diskusiu; nech sa páči. 

     Prihlásený je pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Čakalo sa na audit 

alebo vyjadrenie audítora. Minule bolo prezentované, že 

toto nie je potrebné k záverečnému účtu, dnes je potrebné. 

Trochu sa strácam v tom; je to potrebné, nie je to 

potrebné? Lebo máme tu už dva audity transparentnosti a 

personálne audity, dokopy za 42 900 €, teda milión 300 

tisíc slovenských korún. Teda či to treba, netreba, alebo 

sú to ďalšie vyhodené peniaze.  

     Rád by som bol, keby mi niekto vysvetlil či treba 

audit alebo netreba. Zákon 383 hovorí, že treba.  

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia: 

     Audit je potrebný aby bol. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte prosím, nedal som vám slovo pani vedúca. Pán 

poslanec odpoveď vie, audit treba ale do konca kalendárneho 

roka. Čiže teraz predložený nemusel byť.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :      

     Môžem vedieť, ktorý zákon hovorí, že do konca 

kalendárneho roka? 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prepáčte, už nemáte slovo. Keď chcete, prihláste sa. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, máte slovo. Hlásite sa, či nie? (Nie.) 

     Nech sa páči, kto sa ešte hlási? 

     Keď niekto poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e č  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     po A.  b e r i e   n a  v e d o m i e  

1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť 

Bratislava – Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej 

závierky k 31. 12. 2013 

   2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013. 

 

     po B. s c h v a ľ u j e  

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za 

rok 2013, ktorý vykazuje 

- v bežnom rozpočte príjmy 14 563 463,39 €, výdavky 

14 294 147,26 € a prebytok 269 316,13 € 

- v kapitálovom rozpočte príjmy 285 440,20 €, výdavky 

1 520 408,40 € a schodok 1 234 968,20 € vykrytý 

z rezervného fondu 
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2. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných  

   operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto za rok 2013 vo výške 965 652,07  

   € 

3. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške  

   214 498,00 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

4. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej  

   organizácie za rok 2013 a výsledné usporiadanie  

   finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

5. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto za rok 2013; 

bez výhrad. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.   

     Pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

     Za:                 20 poslancov. 

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           1 

     Ďalším bodom je bod číslo 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., 

na prenájom pozemkov parc. č. 15123/184, 15123/188, 

15123/189 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Máme tu pani vedúcu právneho oddelenia? (Áno.) 

     Pani vedúca, buďte taká láskavá, vysvetlíte 4 vetami 

o čo ide pre istotu.  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov: 

     Nájomná zmluva bola v minulosti uzatvorená na dobu 

určitú do marca tohto roku s možnosťou jej automatického 

predlžovania na základe žiadosti nájomcu o ďalšie obdobie. 

Nájomca takúto žiadosť podal avšak nakoľko na rokovaní 

Miestnej rady som bola požiadaná o vyvolanie rokovania 

ohľadom zvýšenia ceny nájmu, vyvolala som predbežné 

rokovanie. Na rokovaní sa nájomca nemal záujem dohodnúť na 

zvýšení ceny.  

 

     Z uvedeného dôvodu bol vykonaný právny rozbor zmluvy, 

na základe ktorého bolo zistené, že zmluva je v časti 

automatického predlžovania neplatná, nakoľko nebola v danom 

čase schválená miestnym zastupiteľstvom.  

 

     Nájomca akceptoval zvýšenie nájomného na cenu 

stanovenú znaleckým posudkom čo je viac o 2,50 €/m2/r.  

 

     V prípade, ak neschválite predmetný materiál mestská 

časť príde o uvedenú sumu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

     Ďakujem pekne. 

     Otváram diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený.  

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia:  

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  (podľa predtlače) 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov parc. č. 

15123/184 vo výmere 466 m2, 15123/188 vo výmere 861 m2, 

15123/189 vo výmere 321 m2 zapísaných na LV č. 2382 

vedených v k. ú. Nové Mesto, ktoré sú v správe mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto a vo výlučnom vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v prospech nájomcu – 

POLUS Tower 2, a.s., IČO: 35 950 854 

     za nájomné vo výške 8,50 €/m2/rok 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, 

 

; z dôvodu, že nájomca má na predmetných pozemkoch 

vybudovanú líniovú stavbu – parkovisko v súlade s Nájomnou 

zmluvou uzatvorenou s Mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto č. 356/2003 zo dňa 13. 11. 2003, a tieto nepretržite 

od roku 2004 užíva 

 

; a to na dobu určitú, na 10 rokov odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy, s možnosťou odstúpenia v súlade s ust. § 

679 Občianskeho zákonníka, ako aj v prípade porušenia 

podmienky tohto uznesenia uvedenej v písm. d) nájomcom. 

 

S podmienkami: 

 

     a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, 

že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 30 dní od 
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schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto 

uznesenie stratí platnosť; 

     b) nakoľko nájomná zmluva č. 356/2003 skončila 

platnosť dňa 18. 03. 2014, nájomca doplatí nájomné za 

obdobie od 19. 03. 2014 do účinnosti tejto zmluvy a zároveň 

uhradí pomernú časť prvého nájomného za obdobie od 

účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014; 

     c) nájomca najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy uhradí nájomné podľa predchádzajúceho písm. 

b) za obdobie od 19. 03. 2014 do 31. 12. 2014; pričom za 

úhradu sa považuje pripísanie predmetnej sumy na účet 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V prípade, ak 

predmetné nájomné nebude nájomcom v stanovenej lehote 

uhradené nájomná zmluva zanikne (rozväzovacia podmienka); 

     d) nájomca bude užívať pozemky výlučne za účelom 

prevádzkovania, údržby a opráv parkoviska so záväzkom, že 

parkovisko bude prístupné verejnosti bezplatne počas 

sviatkov a dní pracovného voľna: 

 

- aspoň 20 z vybudovaných parkovacích státí na parkovisku 

nachádzajúcom sa na parcele č. 15123/184 bude počas 

sviatkov a/alebo dní pracovného voľna v mesiacoch jún, júl 

a august prístupných verejnosti 

 

- aspoň 7 z vybudovaných parkovacích státí na parkovisku 

nachádzajúcom sa na parcele č. 15123/184 bude počas 

sviatkov a/alebo dní pracovného voľna v mesiacoch 

september, október, november, december, január, február, 

marec, apríl a máj prístupných verejnosti; 

 

     e) nájomné bude jednostranne zvýšené formou písomného 

oznámenia o zvýšení nájomného za užívanie pozemku 

v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:               14 poslancov. 

     Proti:             0 

     Zdržal sa:         1 

     Ideme ďalej, máme tu bod 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

11561/19. k. ú. Nové Mesto, pre Martina Kiša, bytom 

Kladnianska 74, 821 05 Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :      

     Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu. 

     Materiál poznáme.  

     Nie je nikto prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  prenájom (podľa predtlače) 
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časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11561/19, zastavané 

plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 31 v katastrálnom 

území Nové Mesto 

 

; v rozsahu 30 m2  

 

; na dobu určitú dvoch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej 

zmluvy pre Martina Kiša, trvale bytom Kladnianska 74, 821 

05 Bratislava 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

     z dôvodu dočasného umiestnenia stavebného výťahu, 

ktorý bude slúžiť stavbe podkrovného bytu č. 18 na IV. a V. 

poschodí bytového domu na ul. Osadná č. 8 v Bratislave, 

ktorá je povolená Rozhodnutím ÚKaSP-2010-12/139-MZS-AFA-14 

zo dňa 21. 02. 2013, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

24. 04. 2013 

     za nájomné vo výške 346,20 €/rok 

 

; za podmienky, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná 

v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca 

platnosť, 

- bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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     (Hlasovanie.) 

     Za:                14 poslancov 

     Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

     Máme pred sebou ďalší bod číslo 7. 

 

 

BOD 7:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 

15115/43, 15115/62 a 15115/63 a pozemkov registra „E“ parc. 

č. 15115/3, 15100/101 a 15100/102 pre spoločnosť G.S.B.V., 

s.r.o., so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava zastúpenej 

spoločnosťou MONTBET, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 12, 811 

08 Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Pani vedúca, poviete nám k tomu pár slov, prosím vás, 

o akú čiastku ide? 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov: 

     Navrhovaná cena nájmu na dané obdobie za dané pozemky 

je cca 80 000 €. Pozemky, ktoré sa týkajú navrhovaného 

nájmu sú pozemky prevážna priľahlé k cestám, pozemky pod 

chodníkmi a podobne, pričom tieto nie je možné iným 

spôsobom prenajať, ani nejako inak využiť. Tieto pozemky sa 

nachádzajú pri Vajnorskej ulici a má byť na nich zriadené 

stavenisko pre stavbu nájomcu, kde sa okrem iného bude 

rozširovať cesta, posúvať chodník, budovať prípojky na 

inžinierske siete k danej stavbe, prekladať siete 

trolejového vedenia, dopravné značenia, a podobne.  
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     Opakujem, predmetné pozemky sa nedajú inak využiť.  

      

     Príjem z nájmu ako aj z následného vecného bremena je 

cca 80 000 €. A v prípade, ak tento materiál neschválite, 

bude to pre mestskú časť znamenať stratu týchto finančných 

prostriedkov.    

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto 

     s c h v a ľ u j e  prenájom 

 

časti pozemkov registra „C“ KN: 

- parc. č. 15115/1, ostatné plochy, v rozsahu 38 m2 

- parc. č. 15115/43, zastavené plochy a nádvoria, v rozsahu 

43 m2 

- parc. č. 15115/62, zastavené plochy a nádvoria, v rozsahu 

352 m2 

- parc. č. 15115/63, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 

43 m2 

; všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č. 2382 

a  

časti pozemkov registra „E“ UO: 

- parc. č. 15100/1, vodné plochy, v rozsahu 374 m2 

- parc. č. 15100/102, trvalé trávne porasty, v rozsahu 24 

m2 
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- parc. č. 15115/3, trvalé trávne porasty, v rozsahu 1946 

m2 

; všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č. 5667 

 

; na dobu určitú troch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej 

zmluvy pre spoločnosť G.S.B.V., s.r.o., so sídlom Vansovej 

2, 811 03 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, 

s.r.o., so sídlom Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov   

(podľa predtlače) 

 

z dôvodu zriadenia staveniska slúžiaceho stavbe „GLOBAL 

BUSINESS CENTER“ situovanej na rohu ul. Vajnorskej a ul. Za 

stanicou, ktorej stavebníkom je žiadateľ a za účelom 

výstavby jednotlivých pripojení stavby na inžinierske siete 

a prekládky už existujúcich inžinierskych sietí, ako aj za 

účelom rozšírenia existujúcej miestnej komunikácie 

Vajnorská v zmysle Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 

ÚKaSP-2012-11/382/LPN-UR-10 zo dňa 20. 04. 2012, 

právoplatného dňa 05. 06. 2012 

 

za nájomné: 

; pre pozemky registra „C“ KN parc. č. 15115/1m 15115/43, 

15115/62 a 15115/63 vo výške 22,062 €/m2/rok 

 

; pre pozemky registra „E“ UO parc. č. 15115/3, 15100/101 

a 15100/102 vo výške 6,334 €/m2/rok 

s týmito podmienkami:  

 

     A: nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 

dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; ak 

nájomná zmluva nebude zo strany nájomcu podpísaná 
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v uvedenej lehote, uznesenie miestneho zastupiteľstva 

stráca platnosť, 

 

     B: nájomca najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy predloží návrh zmluvy o budúcej zmluve 

k zriadeniu vecného bremena / vecných bremien, ktoré budú 

vybudované v rámci stavby „GLOBAL BUSINESS CENTER“ na 

základe Rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2012-

11/382/KON-UR-10 zo dňa 20. 04. 2012, právoplatného dňa 05. 

06. 2012 spolu s predpokladaným rozsahom budúceho / 

budúcich vecného bremena / vecných bremien; 

 

B1: ak nájomca v lehote 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy nepredloží prenajímateľovi návrh zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena / vecných bremien 

podpísaný oprávnenou osobou zo strany nájomcu, nájomná 

zmluva zanikne (rozväzovacia podmienka); 

 

B2: cena zriadenia vecného bremena / vecných bremien bude 

vychádzať zo znaleckého posudku; 

 

B3: nájomca spolu so žiadosťou o kolaudáciu stavby predloží 

prenajímateľovi porealizačné geodetické zameranie všetkých 

sietí a súčasne predloží podpísanú realizačnú zmluvu 

o zriadení vecného bremena / vecných bremien oprávnenou 

osobou zo strany nájomcu; pod sankciou zmluvnej pokuty vo 

výške ročného nájomného za predmet nájmu; 

      

     C: nájomca bude užívať pozemky výlučne na účet 

schválený miestnym zastupiteľstvom; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne.   
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 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                14 poslancov 

     Proti:              0 

 Zdržal sa:          3 

  

     Poprosím vás, ideme na bod 10, aby sme umožnili pani 

poslankyni Augustinič odísť, pretože tam potrebujeme 15 

poslancov celkom určite.  

 

 

 

BOD 10:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti nebytových priestorov Základnej školy 

s materskou školou so sídlom Cádrova 23 v Bratislave pre 

PaedDr. Janu Asaro, trvale bytom Šancová 3573/31 

v Bratislave 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Máme tu zástupkyňu Základnej školy Cádrova? (Áno.) 

     Prosím vás, mohli by ste veľmi rýchlo a v stručnosti 

vysvetliť o čo ide? 

 

 

Mgr. L.  M a c e j k o v á, zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ 

Cádrová: 

      Naša základná škola spolupracovala s francúzskou 

školou. Nakoľko hľadala finančné prostriedky a pani Jana 

Asaro chce zriadiť vzdelávacie centrum pre deti, čo by bolo 

pre nás veľkou výhodou, že by sme získali finančné 

prostriedky. Veľkou výhodou je aj to, že je to vzdelávacia 



 

 

 

                                                             7.  mimoriadne MZ MČ B-Nové Mesto 26.6.2014 

23 

oblasť. Nakoľko neplánujú základnú školu, taktiež deti by 

zostali aj u nás. Takže to je prijateľné. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

     Otváram diskusiu. 

     Do diskusie je prihlásený pán poslanec Rácz, nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Mgr. B. R á c z : 

     Ja by som sa chcel spýtať: V žiadosti sa uvádza, že na 

prvé dva roky nájmu navrhuje ročné nájomné 12 000,00 €. Keď 

som si pozeral návrh uznesenia, na prvé dva roky nájom 

vychádza iné ročné nájomné. 

     To je prvá otázka, ako došlo k tej zmene?  

 

     A tiež v návrhu uznesenia sa hovorí o výške nájomného 

na m2, ale nehovorí sa za aké obdobie. Bolo by to potrebné 

upresniť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Viete odpovedať? Nech sa páči. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísel a správy pozemkov: 

     Čo sa týka tej výšky nájomného, je tu nejaký plánik, a 

teda ide o prvý a druhý výpočet.  
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     Nájomca bude platiť najnižšie nájomné prvé dva roky 

trvania nájomného vzťahu, keď nájomné bude predstavovať  

1 m2/50,00 €.  

     A za tretí až piaty rok trvania nájomného vzťahu bude 

výška nájomného 1 m2/80,00 €.  

 

     A čo sa týka toho obdobia, ide o výšku nájomného 1 m2 

„ročné“. 

     Nájom prebieha od 1. 8. s tým, že keď vlastne začneme 

prevádzku od 1. 9., ale priestory by boli sprístupnené aj 

počas prázdnin, pretože sú dôležité stavebné úpravy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Čiže autoremedúrou, na základe pripomienky pána 

poslanca Rácza dopĺňame, že ide o:  

50,00 €/m2/r za trvania prvého až druhého roka nájomného 

vzťahu a  

80,00 €/m2/r za trvania tretieho až piateho roka nájomného 

vzťahu.  

      

     Keďže už nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia:  

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e                            I. 

prenájom častí stavby základnej školy – Cádrová ul. súpisné 

číslo 1021 na parc. č. 6128/5, evidovanej na liste 

vlastníctva č. 3686 pre katastrálne územie Vinohrady, a to  

- suterénu o výmere podlahovej plochy 154,64 m2 
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- učebne na I. nadzemnom podlaží o výmere 56,07 m2 

 

; za účelom zriadenia talianskeho centra pre detí vo veku 2 

až 6 rokov 

na dobu určitú od 01. 08. 2014 do 31. 07. 2019 

pre PaedDr. Janu Asaro, trvale bytom Šancová 3573/31 

v Bratislave 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

; z dôvodu, že PaedDr. Jana Asaro, ako jedna zo 

spoluzakladateľov občianskeho združenia Primo Centro 

Italiano – Prvé talianske centrum „IL FIORELLINO“ vo fáze 

založenia, ponúka výučbu taliančiny s poldennou / 

celodennou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 6 rokov 

vo forme tematických celkov v rámci hier a cielených 

aktivít prispôsobených veku detí, s dôrazom na rozvoj 

komunikácie, pričom ponúkané služby sú určené pre všetkých 

obyvateľov danej lokality. PaedDr. Jana Asaro zároveň 

pristúpi k úprave prenajatých priestorov, pričom hodnota 

realizovaných investícií bude predstavovať sumu 25 000 € 

vrátane DPH 

 

; za nájomné vo výške  

za obdobie 1 a 2 rokov trvania nájomného vzťahu 1 m2/50,00 

€/r 

za obdobie 3 až 5 rokov trvania nájomného vzťahu 1 m2/ 

80,00 €/r 

 

s týmito podmienkami: (podľa predtlače) 

A. Nájomca v lehote 3 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve predloží doklad o podaní 

žiadosti o registráciu občianskeho združenia Primo 
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Centro Italiano – Prvé talianske centrum „IL 

FIORELLINO“ na Ministerstve vnútra SR; ak nájomca 

v uvedenej lehote nepredloží doklad o podaní 

žiadosti o registráciu občianskeho združenia, 

uznesenie miestneho zastupiteľstva stráca platnosť, 

B. po B. nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná 

v lehote 5 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve, ak nájomná zmluva nebude v uvedenej 

lehote zo strany nájomcu podpísaná, uznesenie 

miestneho zastupiteľstva stráca platnosť, 

C. nájomca bude užívať nebytové priestory výlučne na 

účel schválený miestnym zastupiteľstvom, 

D. nájomca si nebude po skončení nájmu uplatňovať voči 

prenajímateľovi výšku vložených investícií. 

 

                          II. 

Postúpenie práv a povinností z uzatvorenej nájomnej zmluvy 

s PaedDr. Janou Asaro na občianske združenie Primo Centro 

Italiano – Prvé talianske centrum „IL FIORELLINO“, ktoré má 

byť založené za účelom prevádzkovania talianskeho centra 

pre deti vo veku 2 – 6 rokov, ako aj s tým spojenú zmenu 

účelu nájmu; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne.  

     Poprosím vás, ide o peniaze pre školu; skúste hlasovať 

za.   

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem, páni poslanci. 

     Za:               20 poslancov. 
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     Proti:             0 

     Zdržal sa:         0 

 

     Pani poslankyňa Augustinič, ďakujem za vašu účasť 

a želám pekný zvyšok dňa. 

 

     Ak dovolíte, ideme ďalej podľa programu. 

 

 

BOD 8:  

Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania 

pohľadávky vedenej voči spoločnosti ROYAL GARDEN, s.r.o., 

IČO: 36361565, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava 

z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení 

jej dodatku vo výške 23.401,70 Eur plus príslušenstvo podľa 

§ 13 ods. 5 písm. d) zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, materiál poznáme, takže otváram diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči 

spoločnosti ROYAL GARDEN, s.r.o., IČO: 36611565, so sídlom 
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Tallerova 4, 811 02 Bratislava z titulu uzatvorenej 

Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení jej dodatku vo výške 

23.401,70 € plus príslušenstvo v súlade s § 13 ods. 5 písm. 

d) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do 

správy hlavným mestom SR Bratislavou z 

 

d ô v o d u, že zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že 

ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné a hospodárne, 

nakoľko spoločnosť od roku 2010 nemá konateľa a spoločníci 

spoločnosti dlžníka sú z Izraela, a spoločnosť nedisponuje 

majetkom na uspokojenie pohľadávky; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:               11 poslancov. 

     Proti:             0 

     Zdržal sa:         7 

     Máme pred sebou ďalší materiál č. 9. 

 

 

BOD 9:  

Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s MEDIAPRESS 

Bratislava, spol. s r.o., na prenájom časti pozemku parc. 

č. 11279/2 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     
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     Ide o myslím novinový stánok na ulici Odbojárov, ktorý 

je tam roky. Myslím, že bez úvodného slova. 

     Otváram diskusiu. 

     Prihlásený je pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem pekne. My na finančnej komisii, tam bola 

určitá disproporcia medzi navrhovaným a momentálnym 

nájomným. Uznesenie komisie bolo také, dať to do súladu, 

teda dať tam presné znenie alebo rokovať ďalej s nájomcom. 

Neviem, ako to dopadlo, či sa niečo konalo? Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ja predpokladám, že v materiáloch máme 

už novú sumu. Nemáme novú sumu? 

 

 

J. Č e r v e n k o v á, vedúca oddelenia organizačného 

a evidencie obyvateľov: 

     Nemáme. Prepáčte nemáme, lebo to sa nestihlo upraviť. 

Ale upravilo sa to na Rade podľa pripomienok z finančnej 

komisie a tie sa zapracujú. Takže to, čo bolo na finančnej 

komisii. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ja neviem teraz, za čo hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne, pán poslanec, za vaše upozornenie. To 

je potom naša chyba. Čiže; 

     (Poznámka Mgr. Moravcovej Tomčíkovej: Už je to 

upravené.) 
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J. Č e r v e n k o v á, vedúca oddelenia organizačného 

a evidencie obyvateľov: 

     Prepáčte, pán starosta, ale je to už upravené. Pani 

doktorka hovorí, že materiál je už upravený. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Takže je to v poriadku.  

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísel a správy pozemkov: 

     Je to všetko v súlade s komisiou; prerokované a 

odsúhlasené.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Takže beriem späť; pre istotu si to radšej pozriem.  

     Pán poslanec, je to tu. Vy ste nečítal materiál, že? 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Čítal. 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

     Ani vy. 

 

J. Č e r v e n k o v á, vedúca oddelenia organizačného:  

     Ja sa ospravedlňujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ja sa snažím veriť. Dobre.  

     Takže, dámy a páni, hovoríme o stánku MEDIAPRESS na 

ulici Odbojárov. Bol tam zvýšený nájom na 663,88 €/ za 10 

m2 prenajatej plochy.  
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     Nikto už nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.    

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 11279/2, ostatné plochy, vedeného 

na LV č. 2382, k. ú. Nové Mesto, ktorý je v správe mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto a vo výlučnom vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v prospech nájomcu – 

MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Muchovo nám. 

č. 8, 851 05 Bratislava, IČO: 31 384 421 

     za ročné nájomné vo výške 663,88 € za 10 m2 prenajatej 

plochy 

 

, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  

 

; z dôvodu, že nájomca má na časti predmetného pozemku 

v rozsahu 10 m2 (ulica Odbojárov) umiestnený novinový 

stánok, a tento pozemok už v minulosti – od 11. 5. 2001 do 

11. 5. 2011, riadne užíval v súlade s Nájomnou zmluvou č. 

108/2001 vrátane jej dodatkov. 

 

S podmienkami: (podľa predtlače) 

a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od  

   schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.  

   V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote  

   do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom  
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   zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť, 

b) nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú  

   s výpovednou lehotou 3 mesiacov s možnosťou odstúpenia  

   v súlade s ust. 679 Občianskeho zákonníka, 

c) nakoľko nájomná zmluva č. 108/2001 skončila platnosť dňa  

   11. 05. 2011, nájomca doplatí nájomné za obdobie dvoch  

   rokov spätne a zároveň uhradí pomernú časť prvého   

   nájomného za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.  

   12. 2014, 

d) nájomca najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej  

   zmluvy uhradí nájomné podľa predchádzajúceho písm. c);  

   pričom za úhradu sa považuje pripísanie predmetnej sumy  

   na účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

   V prípade, ak predmetné nájomné nebude nájomcom  

   v stanovenej lehote uhradené, nájomná zmluva zanikne  

   (rozväzovacia podmienka), 

e) nájomca bude užívať pozemky výlučne za účelom  

   prevádzkovania novinového stánku, 

d) nájomné bude jednostranne zvýšené formou písomného  

   oznámenia o zvýšení nájomného za užívanie pozemku  

   v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za                19 poslancov. 

     Proti:             0 

     Zdržal sa:         0 

     Môžeme ísť ďalej. 
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BOD 11:  

Návrh na navýšenie príspevku príspevkovej organizácie EKO-

podnik VPS 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Len pre istotu chcem prízvukovať, časť vecí ide 

o presun z mestskej časti na EKO-podnik. Napríklad je to 

otázka čistenia vpustí, kde EKO-podnik má za úlohu, ale 

peniaze sú u nás. Je nezmyselné, aby si mestská časť 

objednávala nejakú cudziu firmu, keď sme zakúpili v minulom 

roku stroj multifunkčný, ktorý je aj na čistenie vpustí. Ak 

by ste cítili potrebu tento materiál ešte raz prebrať, 

samozrejme, sme k dispozícii.  

     Ak nie, otváram diskusiu. 

     Keďže nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

 

1. Navýšenie príspevku na orezy stromov, najmä gaštanov 

z dôvodu ošetrenia vo výške 20 000 €. 

Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov 

z položiek (tak ako je uvedené v predtlači) 

FK 0510  EK 633006 2  zdroj 41 program 5.1.3 HS 0251 vo 

výške 4 000 € 
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FK 0510  EK 644002      zdroj 41 program 5.1.3 HS 0251 vo 

výške 5 000 € 

FK 0510  EK 637004       zdroj 41 program 5.1.3 HS 0251 vo 

výške 700 € 

FK 0560  EK 637011 1      zdroj 41 program 5.3.3 HS 0252 vo 

výške 300 € 

FK 0540  EK 637004        zdroj 41 program 5.2.1 HS 0252 vo 

výške 3 468 € 

FK 0540  EJ 633006        zdroj 41 program 5.2.2 HS 0252 vo 

výške 5 000 € 

FK 0443  EK 636001        zdroj 41 program 4.1.3 HS 0230 vo 

výške 1 000 € 

FK 0443  EK 637005 8      zdroj 41 program 4.1.3 HS 0230 vo 

výške 213 € 

FK 01116 EK 633006        zdroj 41 program 1.1.2 HS 0010 vo 

výške 319 € 

     Spolu 20 000 €. 

 

2. Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO-podniku 

VPS v časti bežných výdavkov pre rok 2014 o 13 192 € za 

účelom doriešenia financovania odstraňovania havarijnej 

situácie kanalizačného systému bytových jednotiek vlastníka 

– MČ B-NM na Bojníckej ulici v Bratislave. 

 

Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov 

z položiek:     

FK 01116  EK 653006 zdroj 41 program 1.1.2 HS 0010 vo výške 

1 064 € 

FK 01116  EK 635006 zdroj 41 program 1.1.2 HS 0010 vo výške 

1 064 € 

FK 01116  EK 637011 zdroj 41 program 1.1.2 HS 0010 vo výške 

1 064 € 

FK 0451    EK 635004 zdroj 41 program 4.3  HS 0610 vo výške 

10 000 €  

     Spolu 13 192 €  
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3. Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO-podniku 

VPS v časti bežných výdavkov pre rok 2014 o 15 000 € na 

opravy a údržbu komunikácií, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM 

v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy 

miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO-podnikom 

VPS. 

 

Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov 

z položky: 

FK 0451  EK 635006/1 zdroj 41 program 4.3 HS 0611 vo výške 

15 000 €. 

 

4. Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO-podniku 

VPS v časti bežných výdavkov pre rok 2014 o 10 000 € na 

čistenie a údržbu vpustí, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM  

programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych 

komunikácií, avšak realizovaná bude EKO-podnikom VPS.  

 

Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov 

z položky: 

FK 0451  EK 635004 zdroj 41 program 4.3 HS 0610 vo výške 

10 000 € 

 

5. Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO-podniku 

VPS v časti bežných výdavkov pre rok 2014 o4 000 € na 

všeobecné služby (elektrikárske práce, sťahovanie a iné), 

ktoré sú v rozpočte MÚ B-NM v programe 6.3 – Správa bytov, 

avšak práce bude realizovať EKO-podnik VPS.  

 

Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov 

z položky: 

FK 0660  EK 637004 zdroj 41 program 6.3 HS 0012 vo výške  

4 000 € 
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     Celková suma navýšenia finančných prostriedkov činí: 

62 192 €;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Ďakujem pekne.  

     Pripravíme sa. 

     Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                    19 poslancov. 

     Proti:                  0 

     Zdržal sa:              0 

     Nasleduje bod číslo 12. 

 

 

 

BOD 12:    

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného  

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 

36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, bez úvodného slova a bez diskusie by sme 

prešli k hlasovaniu. Tam veľmi niet o čom rozprávať.  

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 
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     s c h v a ľ u j e  

stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b 

ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                 19 poslancov. 

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           0 

     Pred sebou máme ďalší bod číslo 13. 

 

 

 

BOD 13:  

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 

91 ods. 1 písm. h), v oblasti prerozdelenia príjmov 

z výnosov dane za ubytovanie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Chcem vás požiadať o 100 %-nú podporu. Účelom tohto 

stanoviska, tohto návrhu nie je nič iné, aby dane ktoré 

doteraz išli iba do kasy mesta sa prerozdelili tak, aby 

polovica z týchto daní išla v prospech mestských častí. 

Čiže získame ako mestská časť v budúcom roku, ak tento 

návrh prejde, získame viac peňazí. 
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     Otváram diskusiu.  

     Pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

     Ja som sa chcel opýtať  ale to musia ešte mestskí 

poslanci schváliť? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Samozrejme. Ak to prejde mestským zastupiteľstvom 

a ešte predtým miestnymi zastupiteľstvami, tak v takom 

prípade naozaj mestské časti budú mať viac peňazí, pretože 

získajú polovicu dane za ubytovanie.  

     Nikto už nie je prihlásený; prosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

 Návrh uznesenia:     

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 91 

ods. 1 písm. h), v oblasti prerozdelenie príjmov z výnosov 

dane za ubytovanie; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem. 

     Pripravíme sa. 

     Prosím, hlasujeme. 
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     (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           0 

     Ďakujem za podporu materiálu. 

     Máme pred sebou bod číslo 14. 

 

 

BOD 14: 

Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom 

v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Dámy a páni, ako viete Sociálna výdajňa je úspešným 

projektom našej mestskej časti, pričom zistili sme, že 

v rámci pomoci občanom obchádzame skutočnosť, že sa stáva, 

že okrem mladých rodín nie sú len osamelí dôchodcovia, môžu 

žiť znevýhodní aj v pároch, môže ísť o manželov, tiež môže 

ísť o matku alebo rodiča so synom. A toto bola práve 

skupina ľudí znevýhodnená tým, že nemohla získať podporu zo 

Sociálnej výdajne. 

 

     Vzhľadom na to, že tovaru máme dosť, za čo patrí veľká 

vďaka všetkým dámam sociálneho oddelenia, ktoré sa týmto 

zaoberajú a sústavnou komunikáciou s reťazcami, tak sme 

schopní zabezpečiť to aby naozaj sme obslúžili vyšší počet 

ľudí, ktorí by boli klientmi našej Sociálnej predajne. Aj 

preto sme  napokon prenajali väčší priestor.  

 

     Pani vedúca, chcem navrhnúť a opýtať sa vás: Je tu 

v ods. 3 posledný riadok: navrhujeme zvýšiť hranicu 

dôchodku na poskytovanie tejto služby do výšky 380 Eur; to 

sedí, a pre manželskú dvojicu do výške 700 €. 
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     Vzhľadom na to, že to problém povedzme matka alebo 

otec so synom, navrhujem zmeniť a opraviť to autoremedúrou  

na rodinu žijúcu v jednej domácnosti, pretože rodina môže 

byť aj neúplná; matka s dieťaťom je tiež rodina.  

 

Ing. Gabriela V o j t e c h o v á, poverená vedením 

oddelenia sociálnych služieb:  

     Dobre.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne aj ja.  

     Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Prosím, návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

     1. s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej 

výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

     2. ž i a d a  

Mgr. Rudolfa Kusého, starostu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     u p r a v i ť  

Organizačnú štruktúru Miestneho úradu na oddelení 

sociálnych služieb a riešiť personálne obsadenie Sociálnej 

výdajne; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

     Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

     Za:                 19 poslancov. 

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           0 

     To je dobrá správa pre viacerých sociálne 

znevýhodnených občanov našej mestskej časti. 

     Máme tu bod číslo 15. 

 

 

 

BOD 15: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č. 87 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Bez úvodného slova.       

     Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Pán poslanec Szusčík.  

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

     Ja by som sa chcel opýtať:  

     Na miestnej rade sme schvaľovali zmenu nájomcu pre 

tento priestor pred nejakou dobou; tam nedošlo k dohode pri 

tej zmene nájomcu, alebo  čo sa stalo?  
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Starosta Mgr. M. K u s ý : 

     Stalo sa, pokiaľ sa nemýlim to, že sme to 

rešpektovali. Ale potom došlo k tomu, že nájomca prestal 

platiť a tak sme mu ten nájom vypovedali.   

     Pán poslanec Galamboš.  

  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Chcem sa opýtať, vznikla mestskej časti z titulu tých 

priestorov nejaká pohľadávka? 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Mám za to, že pohľadávka nevznikla, že bola 

vysporiadaná; tam bolo nejakých 150 €. Ale pani vedúca má 

môže doplniť.  

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia: 

     Dohoda vznikla až po uhradení pohľadávky. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dobre. Ďakujem pekne. 

     Ešte niekto? Nikto nie je prihlásený. 

     Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia:  

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     1. s c h v a ľ u j e  

vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom nebytového priestoru č. 12-902 nachádzajúceho sa 

na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1528 na 
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Račianskej ul. č. 87 v Bratislave, postavenom na pozemku 

registra „C“ KN parcele č. 12160, 12163 a 12168, 

nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto, evidovanom na LV č. 

2902, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 

a v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

     2. priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej 

súťaže; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

     Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne 

     Za:                  19 poslancov. 

     Proti:                0 

     Zdržal sa:            0 

     Ideme na bod 17. 

 

 

Bod 16: 

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto p. Patríkovi Brandsteterovi, trvale 

bytom Dvory nad Žitavou, na dobu určitú – počas výkonu 

povolania 

     (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.)      

  

BOD 17: 

Návrh na schválenie kapitálovej akcie – vybudovanie 2 tried 

materskej školy v priestoroch Základnej školy Kalinčiakova 

a ich zariadenie 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Len drobné na vysvetlenie: Ako viete získali sme 

prostriedky z programu ISRMO. V rámci toho máme investičné 

akcie na 5 materských škôl. Vzhľadom na to, že všetky tieto 

investičné akcie nie je možné robiť tak, aby v priestoroch 

materskej školy boli tie detí, teda nie je možné robiť za 

pochodu, potrebujeme upraviť priestory, mať k dispozícií 

priestory, kde môžeme tie deti dočasne umiestniť. 

 

     Vzhľadom na to, že v minulom roku sme tieto priestory 

už využili a bola požiadavka hygienika, aby sme ich 

upravili, ak ich chceme využívať dlhodobejšie, túto 

požiadavku rešpektujeme, a teda priestory upravujeme. 

Získali sme na materskú školu, na toto vybudovanie 8 000 € 

od Bratislavského samosprávneho kraja, kde chcem poďakovať 

aj našim poslancom v kraji, ktorí za to hlasovali; prítomný 

je pán poslanec Galamboš, ďakujem. 

     Dámy a páni, otváram diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

     1. Použitie čiastky vo výške 60 000 € z rozpočtovanej 

čistky v rámci investičných akcií – „Realizácia – 

Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení“ na realizáciu 

akcie: Vybudovanie 2 tried materskej školy v priestoroch 

Základnej školy Kalinčiakova   
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     2. Presun v časti bežných výdavkov vo výške 23 000 € 

z programov: (tak ako sú uvedené v predtlači) 

Funkčná klasifikácia 0612 položka 635006 ZŠ – Rezerva na BV 

ZŠ kód zdroja 41 program 8.2 hospodárske stredisko 0400 vo 

výške 5 000,00 € 

Funkčná klasifikácia 011 16 položka 633006 Všeobecný 

materiál (Správa úradu) kód zdroja 41 program 1.1.2 

hospodárske stredisko 0010 vo výške 5 000,00 €  

Funkčná klasifikácia 011 16 položka 635006 Údržba budov, 

priestorov, objektov (Správa úradu) kód zdroja 41 program 

1.1.2 hospodárske stredisko 0010 vo výške 5 000,00 € 

Funkčná klasifikácia 011 16 položka 637011 Štúdie, 

expertízy, posudky (Správa úradu) kód zdroja 41 program 

1.1.2 hospodárske stredisko 0010 vo výške 8 000,00 € 

 

na obstaranie zariadenia pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova – 

novovybudovanú materskú školu, a to:  

1. Nákup detských stolov a stoličiek 

2. Nákup detských postieľok 

3. Nákup hračiek pre deti 

4. Nákup skriniek, skriňovej zostavy do triedy 

5. Nákup zariadenia pre stravovanie detí (taniere, príbory,  

   poháre a pod.) 

6. Nákup vyučovacích pomôcok; 

bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

     Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                19 poslancov. 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          0 
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BOD 18: 

Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Základnej 

škole s materskou školou Sibírska na nákup elektrických rúr 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :       

     Je to požiadavka základnej školy vzhľadom na to, že 

rúry ktoré sú tam, majú desiatky rokov a v súčasnosti sú 

vyťažené podstatne viac ako v minulosti, nakoľko základná 

škola varí aj pre dve materské školy. Okrem toho 

od minulého roku varí pre tri materské školy, to znamená ak 

reálne chcú fungovať tak potrebujú nakúpiť 2 elektrické 

rúry a my to musíme odhlasovať.  

     Otváram diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

1. Presun v časti kapitálových výdavkov vo výške 5 000 € z 

„Programu 4.3 Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych 

komunikácií, investičné akcie“ z akcie: 0912 717002/165 43 

4.3 0410 – Realizácia – rekonštrukcia MČ Legerského na 

obstaranie – zakúpenie 2 elektrických rúr na pečenie pre 

jedáleň Základnej školy s materskou školou Sibírska; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 
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 Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

     Za:                   19 poslancov. 

     Proti:                 0 

     Zdržal sa:             0 

     Ideme ďalej, bod číslo 19. 

 

 

 

BOD 19:  

Návrh financovania a spôsob riešenia Kancelárie pre 

participáciu verejnosti na II. polrok 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dostali ste materiál, dôvodovú správu, v ktorej sa 

podrobne píše o tom, čo všetko sa očakáva od Kancelárie pre 

participáciu. Hovorí sa tam o riešení jednak peňazí, ktoré 

získavame od investora ako investície v rámci výstavby 

bytového súboru Škultétyho vo výške 230 000 €. Ďalej 

v rámci plánovania verejných priestorov, ako je 

cykloštadión, park Biely kríž a ďalšie, prípravu procesu 

participácie na rozpočet, ktorý sa bude schvaľovať na rok 

2015 a na verejné priestranstvo, ktoré bude schválené 

v nasledovnom období. 

     Nech sa páči, otváram diskusiu.  

     Pán poslanec Galamboš? Nie.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. V e r e š  

     Návrh uznesenia: 
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     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

     s c h v a ľ u j e  

1. Finančné prostriedky na dohody o pracovnej činnosti 

s odvodmi pre pracovníkov kancelárie na druhý polrok 2014 

vo výške 13 833 € 

2. Presun finančných prostriedkov vo výške 13 833 € sa 

vykoná (ako sú v predtlači) z: 

FK 01116 položka 633006 zdroj 41 program 1.1.2 HS 0010 vo 

výške 3 000 € 

FK 08209 položka 637002/2 zdroj 41 program 7.5 HS 0060 vo 

výške 3 833 € 

FK 0451 položka 635006/1 zdroj 41 program 4.3 HS 0611 vo 

výške 7 000 €. 

 

3. Plán činnosti a spôsob riešenia Kancelárie pre 

participáciu verejnosti; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne.  

     Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                12 poslancov. 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          1 

 

 

 

BOD 20:  

Záver 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Dámy a páni, je 15,04 hod., čiže zastupiteľstvo trvalo 

l hodinu.  

 

     Chcem vám poďakovať za vašu aktivitu, a najmä za 

rýchlosť.  

     Želám vám príjemné leto, resp. teším sa na ďalšie 

zasadnutie.  

     Všetko dobré. 

 

(ZNELKA MČ) 

 

                         x             x 

 

 

 

..........................       .......................... 

prednosta Ing. Ľ. Kollárik         starosta Mgr. R. Kusý  

   

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Ing. B. Feješ           .......................... 

poslankyňa Ing. A. Vítková       .......................... 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr.   ....................... 

 


