
Tabuľka č. 1

Prehľad splnených uznesení za roky 1998 - 2006

hodnotené obdobie
09/2007 - 01/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

93/2006 Návrh na predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok -  zastavaná plocha, Šafránová - Srnčia vklad vlastníckeho práva povolený 27. 9. 2007

94/2006 Návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - záhrada, Drotárska cesta vklad vlastníckeho práva povolený 21. 8. 2007

95/2006 Návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - záhrada, Matúškova ul. vklad vlastníckeho práva povolený 23. 8. 2007

96/2006 Návrh na predaj nehnuteľností - pozemok - vinice, Fialkovo údolie kúpna zmluva daná do katastra 29. 10. 2007

97/2006 Návrh na predaj nehnuteľností - novovytvorený pozemok - ostatná plocha, Šafránová -Srnčia vklad vlastníckeho práva povolený 27. 9. 2007
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2006

hodnotené obdobie
09/2007 - 01/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

729/1998
Návrh na predaj nehnuteľností - bod 3. - pozemok s domom, 
Špitálska 31

neukončený reštitučný spor
prebieha rokovanie o podmienkach 
odpredaja 

122/2001
Informácia o realizácii projektu "Revitalizácia Námestia SNP" - 
časť B. - MZ poveruje starostu prípravou prevodu 
majetkového podielu v spol. SNP Invest, a.s.

uznesením č. 14/2007 časť B. z 27. 3. 2007 zrušené súvisiace uznesenia - č. 
2/2002 (poverený starosta realizáciou verejnej obchodnej súťaže na 
odpredaj akcií MČ BA-SM spoločnosti SNP Invest, a.s.),  č. 170/2003 
(schválený odpredaj 100% akcií spoločnosti SNP Invest, a.s. za cenu 25 
mil. Sk spoločnosti URBIA Holding, s.r.o.), č. 80/2004 (žiada starostu 
zabezpečiť podpísanie zmluvy so spoločnosťou URBIA Holding, s.r.o.) 

27. 3. 2007 uznesením č. 14/2007, 
časť C. - MZ schválený odpredaj 
100 % akcií akciovej spol. SNP 
Invest, a. s. za cenu 25 mil. Sk hl. 
mestu SR Bratislava - čakať na 
stanovisko primátora

163/2002
Návrh na predaj nehnuteľností -  bod 3.- pozemky - zastavaná 
plocha a záhrada, ul. Tichá 1

kupujúci požiadal o zníženie ceny určenej primátorom, 9.2.2007 zaslaná 
požiadavka primátorovi na kt. neprišla odpoveď

bude predložený návrh na zrušenie 
uznesenia

25/2005
Návrh na predaj nehnuteľnosti - bod 1. - pozemok - zastavaná 
plocha, Beskydská ul.

bolo potrebné doriešiť vlastnícke vzťahy ku garáži (dvojgaráž - v minulosti 
bola jedna garáž predaná samostatne a nie ako spoluvlastnícky podiel), 
listom z 12. 7. 2007 požiadané o predĺženie predchádzajúceho súhlasu 
primátora, 10. 9. 2007 kupujúca zomrela

bude predložený návrh na zrušenie 
uznesenia

140/2005
Návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - zastavaná plocha, 
Palisády 43

25. 11. 2005 vyžiadaný predchádzajúci súhlas primátora 
22.02.2007 napísaný urgenčný list, 
čaká sa na udelenie predch. súhlasu 
primátora

79/2006 

Návrh na vysporiadanie investícií spoločnosti TERMING,  
s.r.o. do majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto,                                                                                        
časť C - MZ žiada starostu pokračovať v príprave 
vysporiadania zhodnotenia prenajatého majetku so 
spoločnosťou TERMMING, a.s. po ukončení Zmluvy č. 95001 
do 31. 12. 2006

materiál bol stiahnutý na rokovaní miestneho zastupiteľstva 11. 12. 2007
materiál bude opätovne predložený 
na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva

80/2006
Rekonštrukcia a modernizácia objektu na ulici Lazaretská 3 
pre potreby školstva - schválenie výberu investora a finančné 
vyrovnania

MZ súhlasilo uznesením č. 16/2007 z 27. 3. 2007 s vrátením objektu 
bývalej ZŠ na ulici Lazaretská, ktorý má zverený do správy MČ BA-SM 
späť hl. mestu SR spolu so zmluvnými záväzkami 

čakať na stanovisko primátora

88/2006
Návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané plochy, 
spoluvlastnícky podiel, Lešková 5

udelený súhlas hl. mesta SR Bratislavy k prevodu vlastníctva podľa zákona 
č. 182/1993 Z. z., listom z 5. 4. 2007 predaj odstúpený na realizáciu 
oddeleniu nakladania s majetkom

bude predložený návrh na zrušenie 
uznesenia 
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2006

hodnotené obdobie
09/2007 - 01/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

90/2006

Návrh na schválenie vstavby a stavebníka - schválená v byt. 
dome na Medenej ul. 35 vstavba na rovnej streche, mezonet. 
byt na na 5. a 6. posch., stavebník a vyrovnanie 
spoluvlastníckeho podielu hl. mesta SR na pozemkoch

listom z 18. 7. 2007 vyzvaní stavebníci, listom z 26. 9. 2007 vyzvaní 
stavebníci  a podieloví spoluvlastníci na predloženie zmluvy o vstavbe 
podľa zákona č.182/1993 Z.z.

po vydaní právoplatného stavebného 
povolenia a po začatí stavby bude 
daný návrh na vklad do katastra
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Tabuľka č. 3

Prehľad splnených uznesení za rok 2007

hodnotené obdobie
 09/2007-01/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

15/2007

Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto hl. mestu 
SR - objekt Amfiteáter 40. výročia SNP na Búdkovej ceste - MZ súhlasí, aby MČ vrátila hl. mestu 
SR nehnut. majetok na Búdkovej ceste - pozemky parc. č. 4410/1 - 4410/14,  4410/21, stavebný 
objekt amfiteátra

4. 7. 2007 Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy uznes. 
č. 170/2007 schválilo v bode 1.odňatie nehnuteľností zverených 
do správy MČ BA - SM  (pozemky parc. č. 4410/1 - 4410/14, 
4410/21, stavby amfiteátra súp. č. I.4752 na parc. č. 4410/1,  
odovzdávací protokol bol podpísaný MČ a 11.12. 2007 zaslaný 
na hl. mesto SR Bratislava, podpísaný odovzdávací protokol  zo 
strany hl. mesta SR Bratislava doručený na MČ 16. 1. 2008

61/2007
Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok MČ BA-SM k 31.12.2006, časť B.- MZ žiada 
starostu 1. predložiť kritériá posudzovania nevymožiteľnosti pohľad., 2. predložiť návrh na další 
postup nakladania s nevymožiteľnými pohľadávkami 

1. MZ vzalo na vedomie 16. 10. 2007 uznesením č. 88/2007 - 
časť A. kritériá posudzovania nevymožiteľnosti pohľadávok;           
2. MZ schválilo 16. 10. 2007 uznesením č. 88/2007 -  časť B. 
ďalší postup nakladania s nevymožiteľnými pohľadávkami v 
zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ BA -SM 

69/2007

Návrh na zmenu uznesenia č. 57/2007 (Pisztoryho palác), časť B.- MZ žiada starostu:  2. zahájiť 
rokovanie s Nemocnicou MV SR o ukončení vykurovania prostredn. kotolne v Piszt. paláci, 
ukončenie zmluvy s TERMMINGOM, zabezpečiť vykurovanie paláca efekt. spôsobom,                       
3. predložiť materiál "Koncepcia kultúrnej politiky MČ BA-SM na roky 2007-2010"

2. výsledkom rokovaní prednostu MiÚ v auguste 2007 so 
zástupcom Nemocnice s poliklinikou MV SR je ukončenie 
dodávky tepla z kotolne Piszt. paláca k 19. 10. 2007, k 12. 12. 
2007 ukončený zmluvný vzťah o prevádzkovaní kotolne s firmou 
Termming, a.s., následne sa pristúpilo k výmene kotlov prostr. 
firmy Triangel, s.r.o., kt. súčasťou bude vyvložkovanie komína a 
odstránenie starých kotlov, takto bolo dosiahnuté ekonomické 
vykurovanie - temperovanie objektu pri zachovaní existujúceho 
vykurovacieho systému;                                                                                           
3. "Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré 
mesto na roky 2008 -2010" schválená MZ uznesením č. 
113/2007 z  11. 12. 2007 

74/2007
Návrh na reštrukturalizáciu VEPOS Staré Mesto, časť B. - MZ ukladá riaditeľovi VEPOS 
predložiť na odsúhlasenie novú organizačnú štruktúru VEPOS Staré Mesto do 30. 9. 2007

25. 9. 2007 odsúhlasená starostom MČ nová organizačná 
štruktúra VEPOS Staré Mesto  

97/2007
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Staré Mesto na rok 2007, časť C.- MZ 
žiada vicestarostu  spracovať správu o svojej činnosti za obdobie prvého volebného roka a 
predložiť ju na najbližšie zasadnutie MZ (t. j. 11. 12. 2007)

11. 12. 2007 predložená na zasadnutie MZ Správa o činnosti 
zástupcu starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za 
obdobie prvého volebného roka - návrh uznesenia v časti A. MZ 
berie na vedomie - návrh nezískal dostatočný počet hlasov
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za rok 2007

hodnotené obdobie
09/2007 - 01/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

14/2007

Návrh na schválenie odpredaja akcií MČ BA-SM v 
obchodnej spoloč. SNP Invest a.s., časť C.- MZ schvaľuje 
odpredaj 100% akcií akciovej spol. SNP Invest a.s. za cenu 
25 mil. Sk hl. mestu SR Bratislava

10. 4. 2007, 14. 8. 2007 zaslaný list primátorovi so žiadosťou o 
zaujatie stanoviska a určenie ďalšieho postupu, v novembri 2007 
osobné rokovanie s riaditeľkou III. Sekcie Magistrátu hl. mesta 
SR - Správy nakladania s nehnut. majetkom mesta

čakať na stanovisko primátora, odpoveď od 
primátora ani na jeden list neprišla

16/2007

Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy MČ BA-
SM hl. mestu SR Bratislava - objekt bývalej ZŠ Lazaretská 
3 - MZ súhlasí, aby MČ vrátila objekt bývalej ZŠ na ul. 
Lazaretská 3, kt. má zverený do správy späť hl. mestu SR 
Bratislava spolu so zmluvnými záväzkami

10. 4. 2007, 14. 8. 2007 zaslaný list primátorovi so žiadosťou o 
zaujatie stanoviska a určenie ďalšieho postupu, v novembri 2007 
osobné rokovanie s riaditeľkou III. Sekcie Magistrátu hl. mesta 
SR - Správy nakladania s nehnut. majetkom mesta

čakať na stanovisko primátora, odpoveď od 
primátora ani na jeden list neprišla

47/2007

Informácia o implementácii informačného systému Mobil 
Parking, časť B. - MZ poveruje starostu  zabezpečiť 
rokovania o prevádzke informormačného systému Mobil 
Parking s dodávateľom v zmysle predlož. materiálu

rokovania o prevádzke IS Mobil Parking s jeho dodávateľom 
intenzívne prebiehajú od júna 2007, práce na projekte prebiehajú 
podľa hamonogramu schválenom MVRR SR a budú ukončené v 
zmysle harmonogramu do 31.1.2008, zároveň pebiehajú 
rokovania s dodávateľom o prevádzkovaní systému a o zmluve o 
prevádzke po dokončení projektu s MVRR SR

dokončiť projekt s MVRR SR tak, aby bol 
systém pripravený do ostrej prevádzky do 
31. 1. 2008 a uzatvoriť s dodávateľom 
zmluvu o prevádzke do 31. 1. 2008 

48/2007

Návrh na indikatívne možnosti čerpania fondov EÚ v 
programovacom období 2007-2013 v podmienkach MČ 
BA-SM a na spracovanie Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja (PHSR) MČ, časť B. - MZ poveruje 
starostu: 1. zabezpečiť prípravu projektov tematicky 
zameraných v zmysle predloženého materiálu a podmienok 
určených schválenými operačnými programami pre obd. 
2007-2013;                                                                                         
2. zabezpečiť prípravu a spracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ

1. úloha sa plní priebežne, v zmysle operačných programov 
shválených v EK koncom r. 2007 a v zmysle rozvojových priorít 
MČ, kt. budú stanovené v PHSR MČ budú priebežne 
pripravované projekty hlavne v oblasti sociálnej infraštruktúry 
(zvyšovanie sociálnej inklúzie, poradenské služby pre občanov, 
vzdelávanie seniorov, skvalitňovanie a rozširovanie sociálnych 
služieb a komunitnej práce vrátane vzdelávania opatrovateľov a 
sociál. pracovníkov, vzdelávanie učiteľov a pedagog. 
pracovníkov) a v oblasti technickej infraštruktúry (údržba 
verejných plôch a údržba a  obnova verejnej zelene, 
informatizácia, internetizácia a elektronizácia materských škôl a 
škol. stravovacích zariadení);                                                                 
2. úloha sa plní priebežne, prípravné práce pre vypracovanie 
PHSR boli započaté v júni 2007, v súčasnosti prebieha výber 
dodávateľa PHSR, ktorý by mal byť ukončený do polovice 
februára 2008                             

1. stanovenie priorít rozvoja MČ v rámci 
PHSR a postupné vypracovanie projektov  v 
zmysle výziev, ktoré budú vyhlasované k 
jednotlivým relevantným operačným 
programom;                                                                                                                                                                           
2. uzatvorenie zmluvy s dodávateľom 
PHSR, postupné spracovanie tohto 
programu s predpokladaným termínom 
ukončenia 31. 5. 2008

57/2007

Návrh na zriadenie staromestského centra súčasného 
umenia - koncepcia riešenia ďalšieho využitia Pisztoryho 
paláca, časť B.- MZ poveruje Mgr. Svena Šovčíka, 
predsedu komisie kultúry, spracovať projekt organizačného 
zabezpečenia tohto zámeru a predložiť ho na ďalšie 
zasadnutie MZ, t.j. 26. 6. 2007- uznesením č. 69/2007, 
časť A. - schválená zmena termínu na október 2007

k spracovaniu Projektu revitalizácie Piszt. paláca bolo potebné 
prijatie Koncepcie kult. politiky MČ BA-SM na r. 2008-2010 - 
schválená uznesením č. 114/2007 z 11. 12. 2007 a schválenie 
rozpočtu MČ na r. 2008 - uznesením č. 107/2007 schválený 
rozpočet MČ na r. 2008, v kt. bolo schválených v kapit. rozpočte 
15 mil. Sk na revitalizáciu Piszt. paláca (pol. 08.2.0.) -ich 
použitie viazané do schválenia Projektu revitalizácie Piszt.paláca

návrh na zmenu uznesenia č. 57/2007 časť 
B. - zmena termínu predloženia Projektu 
revitalizácie Pisztoryho paláca 
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za rok 2007

hodnotené obdobie
09/2007 - 01/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

66/2007

Návrh na schválenie zámeru opätovne zriadiť DJ a MŠ na 
ul. Javorinská 9 v Bratislave, časť C. - MZ žiada starostu 
predložiť pred začatím čerpania fin. prostr. na realizáciu 
zariadenia DJ a MŠ celkový rozpočet v členení: 1.náklady 
na rekonštrukciu, 2. náklady na prevádzku;                                      
časť D. - uložené uvoľn. poslancovi MR predložiť návrh 
koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariad. a 
zariad. soc.služieb v MČ BA-SM na základe posúdenia 
trendov demografického vývoja 

časť C.-23. 10. 2007 komisia výstavby a územ. plán.odporučila 
pokračovať v zabezpečení objektu v zmysle opravy strechy a 
zateplenia fasády, po prieskume trhu na vyhľadanie dod. staveb. 
prác konštatované, že doručené ponuky neobsahujú projektové 
riešenie, kt. by garantovalo požadované stavebno-fyzikikálne 
vlastnosti opravenej strechy;                                                              
časť D.- 9. 10. 2007 predložený na rokovanie MR "Návrh 
Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a 
zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na základe posúdenia trendov demografickékého vývoja" - 
návrh nezískal dostatočný počet hlasov, na rokovaní MZ 
predkladateľ stiahol materiál 

časť C. - na opravu celého objektu bude 
spracovaná zjednodušená PD v takom 
rozsahu, aby náklady na rekonštrukciu 
nepresiahli limit schválený v rozpočte na r. 
2008, PD bude zároveň podkladom pre 
určenie predmetu obstarávania pri výbere 
zhotoviteľa stavebných prác;                           
časť D. - materiál  predložený na rokovanie 
MZ pod názvom " Návrh optimalizácie 
rozmiestnenia predškolských zariadení a 
zariadení sociálnych služieb"

67/2007

Návrh na zmenu stanoviska MČ BA - SM k aktualizácii 
územného plánu zóny A 6 Bratislava 2006 sektor č. 10a  - 
časť B. MZ žiada starostu zahájiť rokovanie s primátorom 
hl. mesta a s Kanceláriou prezidenta SR o definitívnom 
umiestnení rezidencie prezidenta SR

rokovania zahájené s primátorom hl. mesta SR
rozhodujúce budú rokovania o vlastníctve 
Rusoveckého areálu

69/2007

Návrh na zmenu uznesenia č. 57/2007 časť. B (Pisztoryho 
palác), časť B.- starosta požiadaný: 1. zabezpečiť v 7., 8. a 
9. mesiaci 2007 z prostriedkov schválených v kapit. 
rozpočte na revitalizáciu Piszt. paláca stavebnotechnické a 
zabezpečovacie práce v Piszt. paláci                                      

1. v 7. až 9. mesiaci 2007 bol spracovaný statický posudok 
arkiera na dvornej fasáde Piszt. paláca, z kt. vyplýva, že táto časť 
objektu nie je v havarijnom stave a nevykazuje ďalšie deformácie 
a trhliny nosného muriva, nevyžadovala teda okamžité zabezp. 
práce, kt. by predchádzali rekonštrucii paláca                                                                                                                                                             

1. ďalšie stavebno-technické a 
zabezpečovacie práce je možné efektívne 
vykonať až po schválení Projektu 
revitalizácie Pisztoryho paláca                                                           

97/2007

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto na rok 2007, časť D.- MZ konštatuje že, 
uznes. č.35/2007 bod 3a ods.2 nebolo splnené, a preto 
žiada o jeho predloženie do najbližšieho MZ (t. 
j.11.12.2007)

11. 12. 2007 na rokovaní MZ uložená úloha zástupcovi starostu 
uznesením č. 109/2007, bod C. - aby vypracoval a predložil po 
prerokovaní vo Fin. komisii a Kom. naklad. s majetkom na 
najbližšie zasadnutie MZ materiál na rozdelenie majetku - na 
taký, kt. si chce MČ ponechať spolu s cieľmi, na kt. má slúžiť, a 
na taký, kt. je určený na predaj 

materiál predložený na rokovanie MZ

105/2007

Návrh VZN č.10/2007, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 
9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005, č. 2/2006, č. 
2/2007, časť B.- MZ žiada prednostu MiÚ pripraviť 
materiálno-techn. a organizačné zabezpečenie vjazdu a 
výjazdu do pešej zóny s kontrolou vjazdu a výjazdu 24 h 
denne s účinnosťou od 1. 1. 2009

uznesením stanovená účinnosť od 1. 1. 2009 priebežne sa pripravuje 
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za rok 2007

hodnotené obdobie
09/2007 - 01/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

107/2007

Návrh rozpočtu MČ na r. 2008-2010 a návrh tvorby a 
použitia mimorozp. fondov MČ na r. 2008-2010,               
časť C.- MZ viaže použitie fin. prostr. kapit. rozp. v pol. 
08.2.0.-revitalizácia Pisztoryho paláca vo výške 15 mil. Sk 
do schválenia Projektu revit. Piszt. paláca miest. zastupit.;                             
časť D. - MZ žiada starostu MČ, aby každé navýšenie 
príjmov MČ, alebo úspora výdavkov v priebehu r. 2008 
boli pri návrhoch na zmenu rozpočtu prioritne smerované 
na čistotu kumunikácií a údržbu zelene do úrovne rozp. 
VEPOS na r.2007, po zohľadnení pozit. dopadov reštrukt. 
VEPOS; časť E. - MZ ukladá riaditeľovi VEPOS aby 
súčasne s novým plánom rekonštr. komunikácií a údržby 
ver. zelene predložil na rokovanie MZ vo februári 2008 
plán frekvencie čistenia komunik. III.a IV. tr. na r. 2008 a 
presný harmonogram s uvedením presného času čistenia 

časť C.- realizácia revitaliz.Piszt. paláca začne až po schválení 
Projektu revit. Piszt. paláca miestnym zastupiteľstvom;                                                                        
časť D.- platnosť uznesenia trvá celoročne, zatiaľ neboli 
vykázané žiadne úspory výdavkov ani navýšenie príjmov MČ;                  
časť E.- uznesením stanovený termín predloženia plánu - 
rokovanie MZ vo februári 2008, t. j. 12. 2. 2008 

časť D. - v prípade navýšenia príjmov MČ, 
alebo úspory výdavkov v priebehu r. 2008 
bude postupované v súlade s uznesením;                                        
časť E. - plán frekvencie čistenia 
komunikácií III. a IV. tr. na rok 2008 
predložený na rokovanie MZ

109/2007

Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto za obdobie prvého volebného 
roka, časť C. -  MZ ukladá zástupcovi starostu aby 
vypracoval a predložil po prerokovaní vo Fin. komisii a 
Kom. naklad. s majetkom na najbližšie zasadnutie MZ 
materiál na rozdelenie majetku - na taký, kt. si chce MČ 
ponechať spolu s cieľmi, na kt. má slúžiť, a na taký, kt. je 
určený na predaj 

uznesením stanovený termín predloženia matriálu - najbližšie 
zasadnutie MZ, t. j. 12. 2. 2008 

materiál predložený na rokovanie MZ

112/2007

Návrh na vyradenie hnuteľného majetku (mobilnej ľadovej 
plochy) z dôvodu neupotrebiteľnosti, časť A. - MZ súhlasí 
s vyradením mobilnej ľadovej plochy z účtovnej evidencie a 
so zabezpečením jej fyzickej likvidácie do 31. 1. 2008, časť 
B. - MZ splnomocňuje riaditeľa VEPOS ku všetkým 
úkonom potrebným k realizácii tohto uznesenia

riaditeľ VEPOS-u vykonal všetky potrebné kroky k likvidácii 
mobilnej ľadovej plochy, nakoľko sa našiel subjekt, ktorý o túto 
plochu prejavil záujem, bude mu  prevedená do vlastníctva

zmena uznesenia
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