
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,pľ:fr,p 
~ 

Zápisnica a uznesenia 

zo 17. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
12. marca 2013 

Prítomní členovia miestnej rady: : Ing. Ján Krta, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Ing. Kam il 
Procházka, Ing. Martin Borguľa 
Ostatní prítomní: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Oliver Paradeiser, Mgr. Kami l Homoľa, 

Ing. Tomáš Halán, Mgr. PhDr. Štefan Jaška, Ing. Július Papán, Mgr. Jašková 
Ospravedlnen)': MUDr. Peter Osuský, CSc. 

PROGRAM: 
I . Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Slaré 

Mesto za rok 201 2 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i Bratislava-Slaré Mesto 

Č . .. .. 120 \3 o výške úhrad , spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej 
služby na podporu rodiny s deťmi 

3. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 
a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2013 

4. Návrh na poskytnuti e dotácií z rozpočtu mestskej čas ti Brati slava- Staré Mesto na rok 
2013 - sociálna oblasť 

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 
20 13 - oblasť kultluy 

6. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodn)' osobitného zreteľa , parc. 
č.4289/16 

7. Návrh na nájom pozemku parc. Č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný 
osobitného zre teľa 

8. ávrh na nájom pozemku pod garážou, čast' parcely registra "E", parc. Č. 7248/ 1 
na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 

9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č. 7674/7 na Čajkovského ulici ako prípad 
hodný osobitného zre teľa 

IO. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č. 2491/25 na Drotárskej ceste ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

ll. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č . 37 18/7 na Sokolskej ulici ako prípad 
hodný osobitného zre te ľa 

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grosslingovej uli ci Č . 28 
13. Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici Č . 19 
14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici Č. 21 
15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej uli ci Č. 7 
16. Návrh na predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici Č . 13 
17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta Č. 34 
18. Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici Č. 7 
19. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej uli ci Č . 8 
20. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici Č. IO 
21 . Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. I . mája, parc. Č . 7731 /3 



22. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici S lávičie údolie, parc. č. 2330/ 17 
23. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto k 31 .12.2012 
24. Správa o výs ledku kontroly hospodárenia v Centre divadla, literatúry a vzdelávania za 

rok 20 II 
25. Informácia o realizácii invest ičného zámeru výstavby zariaden ia sociálnych s lužieb 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratis lava 
26. Rôzne 

Rokovanie miestnej rady otvorila a vied la PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Starostka mestskej čast i do programu rokovania miestnej rady doplnila body: 
č.26/A - Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitá lskej ulici č. 3 1 
č. 26/8 - Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 29. 

Z programu rokovania miestnej rady na zák lade odporučenia Komisie pre nakladanie s maj etkom 
a financie starostka stiahla body: 
č . 12 - Návrh na predaj nebytového priesto ru na Orässlingovej uli ci č . 28 
č. 13 - Návrh na predaj nebytového priesto ru na Kozej ulici č. 19 
č. 14 - Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 2 1 
č. 15 - Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej ulici č . 7 
č. 16 - Návrh na predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici č. 13 
č. 17 - Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta č. 34 
č . 18 - Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici č. 7 
č. 19 - Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č . 8 
č. 20 - Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č . 10. 

Hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: l 
členov i a miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním : za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: l 
za overovatel'a záp isnice bol schválený zástupca starostky Ing. Ján Krta, č len miestnej rady. 

K bodu l: Správa o stave bezpečnosti a vere jného poriadku v mestskej časti Bratislava
Staré Mesto za rok 2012 

Riaditeľ okresného riaditeľstva PZ Bratislava I plk. Mgr. Milan Jajcaj - uviedol Informáciu 
o stave bezpečnosti na území mestskej časti Staré Mesto Bratislava I za rok 2012. 
VeIitel' OS MsP Staré Mesto J. Hitka - uviedol Správu o stave verejného poriadku v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a činnosti OS MsP Staré Mesto za rok 20 12. 

Uznesen ie č. 32/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 
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odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o stave bezpečnosti a verejného poriadku 
v mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto za rok 201 2. 

K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Star'é Mesto 
č .... ./2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskvtovanie 
sociálnej službv na podporu rodinv s det'mi 

Mgr. Jašková - uvied la Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Č . .. .. 120 13 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby 
na podporu rodiny s deťmi . 

PaedDr. Oráčová, PhD. - informovala členov miestnej rady, že Komisia pre nakladanie s 
majetkom a financie prerokovala materiál bez pripomienok. 

Uznesenie č. 33/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto Č ..... 12013 o výške úlu'ad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnej služby na podporu rod iny s deťmi . 

K bodu 3: Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 a zmenu tvorbvapoužitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Ing. Papán - uviedol Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-S taré Mesto na 
rok 2013 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 20 13. 
PaedDr. Oráčová, PhD. - informovala č lenov miestnej rady o pripomienkach Komisie pre 
nakladanie s majetkom a financie - navrlU1uté finančné prostriedky na umývačku riadu pre ZS 
Dubová považujú za neekonomické z dôvodu prebiehajúcej koncesie na prevádzkovanie 
stravovacích prevádzok, ďalej žiadajú, aby komunikácie, ktoré majú byť opravené boli 
špecifikované v súčilU10 st i s Komisiou pre dopravu, manažment verejnej správy a verejn)' 
poriadok. 
PhDr. Rosová - uviedla, že s investíciou pre ZŠ sa uvažuje len v prípade neúspešnej súťaže, 
pretože ak by finančné prostriedky neboli schválené v rozpočte , nemohli by sa použiť, ďalej 

uviedla, že komunikácie budú špecifikované po prerokovaní v Komisii pre dopravu, manažment 
verejnej správy a verejný poriadok. 
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Uznesenie č. 34/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 3, proti O, zdržal sa l , neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na rok 2013 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 201 3. 

K bodu 4: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2013 - sociálna oblasť 

Ing. Papán - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 20 13 - sociálna obl asť. 

PaedDr. Oráčová, PhD. - poukázala na di sproporčnosť dotácií navrlmutých Komisiou pre 
sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu vzhľadom na uveden)' počet členov z mestskej časti 

Bratislava-S taré Mesto pri jednotlivých ž iadate ľoch , ďalej v skupine občanov so ZP a žiadala 
vysvetli ť, podľa akého kľúča sa postupovalo pri prideľovaní jednotlivých dotácií. 
Ing. Krta - informoval, že komisia brala do úvahy skutočnosť, č i žiadatelia využívajú bezplatne 
priestory mestskej časti , tzn. že v prípade ak áno, tak nimi požadovaná výška dotácie bola 
znižovaná. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za l , proti 3, zd ržal sa O, neprítomný: 

Návrh nezískal súhlas nadpolov ičnej väčši ny všetkých č lenov miestnej rady na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve . 

Uznesenie č. 3512013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 3, proti O, zdržal sa l , neprítomný: 

od por ú č a, 

aby Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu opätovne prerokovala materiál s c ieľom 

proporčnejšie rozdeliť dotácie medzi jednotlivých žiadateľov. 
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K bodu 5: Návrh na poskvtnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2013 - oblať kultúry 

Ing. Pap án - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2013 - oblasť kultúry. 

Uznesenie č. 36/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava·S taré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratis lava- Staré Mesto na rok 20 \3 - oblasť kultÚlY. 

K bodu 6: Návrh na nalom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného 
zretel'a, parc. č. 4289/16 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zretel'a, parc. Č. 4289/16. 
Ing. Borgul'a - informoval, že uvedený materiál nepodporí, kým nebude preukázané, že boli 
oslovení všetci dotknutí vlastníci pozemkov, pretože aj po odovzdaní komunikácie hl. mestu SR 
inžinierske siete ostanú vo vlastníctve stavebníka a aby v budúcnosti nenastala situácia, že 
ostatným vlastníkom v prípade potreby nebude poskytnutý prístup k týmto inžinierskym s ieťam. 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol , že 1,5 roka komunikujú so všetkými vlastníkmi a tí, ktorí prejavili 
záujem sú uvedení v návrhu uznesenia. 

Uznesenie č. 37/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 3, proti O, zdržal sa l , neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad 
hodný osobitného zretel'a, parc. Č . 4289/ 16. 

K bodu 7: Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom pozemku parc. Č. 428911 na ulici Na stráni ako 
prípad hodn)' osobitného zretel'a. 
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Ing. Borguľa - informoval , že uvedený materiál nepodporí, kým nebude preukázané, že boli 
oslovení všetci dotknutí vlastníci pozemkov. 
Ing. Procházka - upozornil, že v časti B. návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva nie je 
uvedené, že žiadate!' po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do 
vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy. 
PhDr. Rosová - uviedla, že autoremedúrou si osvojuje zmenu uznesenia v časti B. - doplnenie, 
že žiadate!' po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva hl. 
mesta SR Bratislavy. 

Uznesen ie č. 38/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 3, proti O, zd ržal sa l , neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupite!'stvu prerokovať Návrh na nájom pozemku parc. Č. 4289/1 na ulici Na stráni 
ako prípad hodný osobitného zrete!'a so zmenou v časti B návrhu uznesenia miestneho 
zastupitel'stva. 

K bodu 8: Návrh na nalOm pozemku pod garážou, časť parcely registra 
Č. 7248/1 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 

E" l' , parc. 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom pozemku pod garážou, časť parcely regi stra "E", 
parc. Č. 7248/1 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zretel'a . 

Uznesenie č. 39/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupite!'stvu prerokovať Návrh na nájom pozemku pod garazou, časť parcely 
registra "E", parc. Č. 7248/1 na Dobšinského ulici ako prípad hodn)' osobitného zrete!'a. 

K bodu 9: Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7674/7 na Čajkovského ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č. 7674/7 na 
Čaj kovského ulici ako prípad hodný osobitného zrete!'a. 

6 



Uznesenie č. 40/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č. 7674/7 
na Čajkovského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

K bodu 10: Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 2491/25 na Drotárskej ceste 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č . 2491 /25 na 
Drotárskej ceste ako prípad hodný osobitného zre teľa . 

Uznesenie č. 41/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporú č a 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č. 249 1/25 na 
Drotárskej ceste ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

K bodu ll: Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3718/7 na Sokolskej ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č . 37 18/7 na 
Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 42/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním : za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č. 37 18/7 na 
Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zre teľa. 
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K bodu 12: Návrh na predaj nebytového priestoru na Griisslingovej ulici č. 28 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 13: Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 14: Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 15: Návrh na predaj nebvtového priestoru na Leškovej ulici Č. 7 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 16: Návrh na predaj nebvtového priestoru na Podjavorinskej ulici Č. 13 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 17: Návrh na predaj nebvtového priestoru na Ulici 29.augusta Č. 34 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 18: Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici Č. 7 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 19: Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinske ulici Č. 8 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 
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K bodu 20: Návrh na predaj nebvtového priestoru na Žilinske ulici č. 10 

Predkladatel' stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 21: Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. I. mája, parc. 
č.773 1 /3. 

Uznesenie č. 4312013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdrža l sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 
l. mája, parc. Č . 7731/3. 

K bodu 22: Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie Údolie, parc. 
č.2330/17 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie 

údolie, parc. Č. 2330/ 17. 

Uznesenie č. 44/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdrža l sa O, neprítomný: 

odporúča 

míestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici 
Slávičie údolie, parc. Č. 2330/ 17. 

K bodu 23: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012 

Ing. Paradeiser - uviedo l Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto k 31.1 2.20 12. 
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Uznesenie č. 45/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdrža l sa O, neprítonU1Ý: 

ber i ena ved o mie, 

že na rokovanie miestneho zastupitel'stva predloží miestny kontrolór mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto k 3 1.1 2.20 12. 

K bodu 24: Správa o výsledku kontroly hospodárenia Centra divadla, literatúry 
a vzdelávania Bratislava-Staré Mesto za rok 2011 

Ing. Paradeiser - uviedol Správu o výs ledku kontroly hospodárenia Centra divadla, literatlllY 
a vzde lávania Bratislava-Staré Mesto za rok 20 ll. 

Uznesenie č . 46/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

berie na ved omi e, 

že na rokovanie miestneho zastupitel'stva predložÍ miestny kontrolór mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Správu o výsledku kontroly hospodárenia Centra divadla, literatúry a vzdelávania 
Bratislava-Staré Mesto za rok 20 ll. 

K bodu 25: Informácia o realizácii investičného zámeru yýstavbv zariadenia sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Informáciu o reali zácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke. 

Uznesenie č. 47/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 
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berie na vedomie, 

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva predloží prednosta Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke. 

26. Rôzne 

K bodu 26/A: Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 31 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č . 31. 

Uznesenie č. 48/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č . 31. 

K bodu 261B: Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 29 

Mgr. PhDr. J aška - uviedol Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č . 29. 

Uznesenie č. 49/2013 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici Č. 29. 

/ .7, 
PhDr. Tatiana R~V'A 
starostka mestskej čast i 

Zapísala: Ing. Schmidto7~ I, il . 
V Bratislave, 1 3.3.20 1~ ~ 
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