
Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
za roky 1998 - 2003

Tabuľka č. 1

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

668/1998
Návrh na predaj nehnuteľnosti -  bod 3.- záhrada, Břeclavská 
ul.

neuzatvorená kúpna zmluva-kupujúca nesúhlasila s navrhovanou cenou, v 
decembri 2004 bol podaný návrh na zrušenie uznesenia, nezískal 
dostatočný počet hlasov

2. 8. 2005 požiadané o predchádzajúci 
súhlas primátora za vyššiu cenu

728/1998
Návrh na predaj nehnuteľností  - bod 13. - novovytvorený 
pozemok - záhrada, Banskobystrická ul.

neukončený súdny spor (odročený na neurčito) vlastníkov bytov v 
osobnom vlastníctve o odčlenený priľahlý pozemok

čakať do ukončenia súdneho sporu

93/1999
Návrh na predaj nehnuteľností - pozemok s domom, Špitálska 
č. 29

neukončený reštitučný  spor týkajúci sa nehnuteľnosti -  súdny spor 
odročený na neurčito čakať do ukončenia súdneho sporu

118/2000
Návrh na predaj nehnuteľnosti - bod 1.- zastavaná plocha,   
Dunajská 28

úmrtie kupujúceho
návrh na zrušenie uznesenia na 26. 
zasadnutí MZ

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

uznesením č. 170/2003 schválený odpredaj akcií spoločnosti URBIA 
Holding, s.r.o., k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedošlo, nepodpísaný 
dodatok k zmluve o vecnom bremene uzatvorený medzi SNP Investom, 
a.s. a hl. mestom

pokračovať v rokovaniach s hl. mestom

54/2002
Návrh na predaj nehnuteľností - bod 7.- pozemky pod 
garážami, ulica B. Němcovej

úmrtie kupujúceho 
návrh na zrušenie uznesenia na 26. 
zasadnutí MZ

160/2002
Návrh na predaj nehnuteľností - bod 1. - zastavané plochy, 
dom, záhrada, Kapitulská ul.

2x nebol daný predchádzajúci súhlas primátora s kúpnou cenou 
predloženie 3. návrhu novej kúpnej 
ceny primátorovi

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

nebol daný predchádzajúci súhlas primátora s kúpnou cenou 
požiadané o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu primátora s 
vyššou cenou

60/2003
Návrh na predaj nehnuteľností - pozemky pod stavbami, bod 
1.na ul. Andreja Plávku 10,  bod 2. na ul. B. Němcovej

bod 1.- predložený chybný geometr. plán kupujúcim, bod 2.- žiadateľka 
kupuje pozemky do výlučného vlastníctva počas trvania manželstva, 
nepredložila dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov z 
notárskeho úradu - kupujúci písomne vyzvaní listom 6. 12. 2004  ku 
splneniu podmienok z ich strany 

písomná výzva s upozornením na 
možnosť zrušenia uznesenia

113/2003
Návrh na prevod nehnuteľností - pozemky pod garážami - bod 
3. na Červeňovej 25, body 5., 8. na Továrenskej 1-3-5

bod 3.- kupujúci nepreukázal stavbu garáže na LV,  bod 5.-kupujúci nie je 
vlastníkom garáže , bod 8.-kupujúci predali garáž novému vlastníkovi, 
ktorému bol predaný pozemok pod garážami uzn.č. 174/2004 

bod 3.- v septembri bude kupujúci 
písomne vyzvaný na vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov ku garáži,  bod 5- 
návrh na zrušenie uznes. do konca roku 
2005, bod 8.-návrh na zrušenie uznes. 
na 26. zasadnutí  MZ

159/2003
Návrh na predaj nehnuteľností - zastavaná plocha, Vysoká ul. 
č. 22

nie sú doložené všetky doklady potrebné pre vyhotovenie kúpnej zmluvy  
(dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov z notárskeho 
úradu - kupuje pozemky do výlučného vlastníctva počas trvania 
manželstva)

výzva menovaného na doplnenie 
dokladov



Prehľad splnených uznesení za rok 2004 a I. polrok 2005

Tabuľka č. 2

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

9/2004

Návrh opatrení na zabezpečenie uplatňovania všeobecne záväzného nariadenia hl. 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2001 o nájme bytov a obytných 
miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v znení zmien a doplnkov na 
území mestskej časti 

časť B bod 1. návrh formulára odsúhlasený na bytovej komisii, časť B bod 2. - 
žiadateľom o byt zaslaný list, časť D správa predložená a prerokovaná na MZ v 
júni 2004

15/2004
Návrh na predaj nehnuteľností – pozemkov pod garážami -  bod 1. -  na 
Heydukovej 7 , bod 2. -  na Heydukovej 7,  bod 3. - na Koreničovej  13                                                                           

bod 1.- vklad povolený katastrom 4.1.2005, bod 2. -  vklad povolený katastrom 
22.2.2004, bod 3.- zmena uznesením č. 37/2004

26/2004
Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok - stav k 31. 12. 2003 - 
predložiť na zasadnutie MZ v máji 2004 komplexné riešenie a prehľad prijatých 
opatrení v oblasti vymáhania pohľadávok

v máji 2004 uznesením č. 50/2004 schválený Návrh na  komplexné riešenie a 
prehľad prijatých opatrení v oblasti vymáhania pohľadávok 

29/2004
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku hl. mesta SR Bratislavy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2003  - predložiť na ďalšie zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva sumár vlastného majetku mestskej časti.

sumár vlastného majetku mestskej časti predložený na MZ 26.5.2004

36/2004 Návrh na predaj nehnuteľnosti - záhrada na ul. Za sokolovňou vklad povolený katastrom 9.7.2004, kúpna cena zaplatená 10.5.2004

37/2004
Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva -uznesenie č. 15/2004 - bod 3. 
-návrh na predaj nehnuteľností – pozemok pod garážou  na Koreničovej  13  
(vyššia cena)                                                                         

vklad povolený katastrom 2.7.2004, kúpna cena zaplatená 22.6.2004 

38/2004 Návrh na predaj nehnuteľností - garáž a záhrada na Šulekovej 9 vklad povolený katastrom 13.8.2004, kúpna cena zaplatená 6.7.2004

49/2004
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto-vypracovať a realizovať 
opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v správe auditora. O plnení 
opatrení predkladať správu raz ročne k 30.6. na zasadnutie MZ.

na odstránenie nedostatkov boli navrhnuté opatrenia uvedené v správe o 
inventarizácii predloženej na rokovanie MZ v máji 2005 (uznesenie č. 44/2005), 
podstata opatrení spočíva vo vyškolení zamestnancov v III. štvrťroku  a v skoršom 
termíne začatia inventarizácie - dňom 1. 10. 

59/2004
Program Staromestských hier 2004 -preložiť vyčíslenie nákladov pri realizácii 
Staromestských hier 2004 miestnemu zastupiteľstvu v septembri.

predložené na MZ v októbri 2004 

63/2004 Návrh na predaj nehnuteľností - pozemok - zastavaná plocha na Drotárskej ceste vklad povolený katastrom 13.9.2004, kúpna cena zaplatená 9.9.2004

64/2004
Návrh na predaj nehnuteľnosti – novovytvorený pozemok - zastavaná plocha na 
Korabinského ul.

vklad povolený katastrom 12.11.2004

67/2004
Návrh na odpredaj obchodného podielu mestskej časti v spoločnosti TERMING, 
s.r.o.

obchodný podiel odpredaný spoločnosti Comeron SPS, s.r.o. na  základe kúpnej 
zmluvy 25. 6. 2004, kúpna cena zaplatená vo výške 24 mil. Sk
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Prehľad splnených uznesení za rok 2004 a I. polrok 2005

Tabuľka č. 2

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

92/2004 Návrh na predaj nehnuteľností - pozemok - zastavaná plocha na Timravinej 3 vklad povolený katastrom 23.2.2005

105/2004

Návrh riešenia prechodu práv a záväzkov k strešným vstavbám na Medenej 10, 
Vajanského nábrežie 15,17 - zabezpečiť v termíne do 30.11.2004 predloženie 
návrhu dohody s budúcimi stavebníkmi o prevzatí finančného záväzku k strešným 
vstavbám

rokovanie bolo zvolané 9. 12. 2004, k dohode nedošlo, zúčastnení zamietli návrh 
MČ na vysporiadanie podielov na pozemku s doplatením vynaložených prostr. MČ 
na opravu strechy, žiadali, aby MČ vysporiadala na svoje náklady spoluvl. podiely 
na pozemku predm. nehnuteľnosti

111/2004
Návrh na predaj nehnuteľností – 4 záhrady na Matúšovej ulici (bod 1.-4.) - 
uznesením č. 172/2004 zmenené ceny

bod 1. vklad povolený katastrom 23.2.2005, bod 2.vklad 23.3.2005, bod 3. kúpna 
zmluva podpísaná, kupujúci nezaplatil kúpnu cenu, bod 4. vklad 20.4.2005 - v 
zmysle uznesenia č. 172/2004

112/2004
Návrh na predaj nehnuteľností – garáže na Somolického ulici - body 2., 3., 6., 7., 
8., 9., 10.

bod 2. KZ daná do katastra 23.5.2005, bod 3. vklad povolený katastrom 30.5.2005,  
bod 6. KZ daná do katastra 9.6.2005, body 7. a 8. KZ daná do katastra 29.12.2004,  
body 9. a 10. KZ daná do katastra 23.5.2005

113/2004 Návrh na predaj nehnuteľnosti – záhrada na Údolnej ulici vklad povolený katastrom 16.12.2004 

114/2004
Návrh na predaj nehnuteľností - pozemky -zastavané plochy na Bezručovej 8 - 
body 1., 2., 3., 4., 6., 8.

bod 1. vklad povolený katastrom 4.4.2005, bod 2.vklad do katastra 29.12.2004, 
bod 3.vklad povolený katastrom 11.3.2005, bod 4.vklad povolený katastrom 
24.5.2005,  bod 6.vklad do katastra 29.6.2005,  bod 8. vklad povolený katastrom 
21.4.2005

115/2004 Návrh na predaj nehnuteľnosti - záhrada na ul. Francúzskych partizánov vklad povolený katastrom 20.1.2005
116/2004 Návrh na predaj nehnuteľnosti  - garáže na Továrenskej ulici -body 2., 3., 4. bod 2.,3.,4.- dané do katastra 24.6.2005
117/2004 Návrh na predaj nehnuteľností - záhrada v Kráľovskom údolí vklad povolený katastrom 31.5.2005

124/2004
Návrh územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), rok 2004 - zabezpečiť 
čistopis územného plánu zóny Mudroňova

čistopis je obstaraný u spracovateľa dokumentácie podľa podmienok uznesenia

141/2004
Návrh na predaj nehnuteľností v podielovom spoluvlastníctve - dom a záhrada, 
podiel ½ -na Jedlíkovej ulici

vklad povelený katastrom 1.3.2005

161/2004

Návrh rozpočtu meststkej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2005 -                      
1. prijať opatrenia na zvýšenie kontroly daňových subjektov, 2. prehodnotiť 
uzatvorené nájomné zmluvy na nebyt. priestory  za účelom zvýšenia ceny na 
úroveň bežnú v danej lokalite, 3. prijať opatrenia na urýchlenie procesu prípravy 
schvaľovania a realizácie predaja NM nevýhodného pre hosp. MČ, vrátane 
zaplatenia kúpnej ceny

1. vedúca odd. daní a poplatkov vypracovala a predložila návrh opatrení,                
2. prehodnocujú sa nájmy a  upravujú sa výšky nájmu formou dodatku, v prípade 
potreby sa uzatvárajú nové zmluvy, 3. v priebehu II. polroka 2005 sa vykonáva 
inventarizácia NM a postupne je navrhovaný na odpredaj NM ktorý je pre MČ 
ekonom. nerentabilný
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Prehľad splnených uznesení za rok 2004 a I. polrok 2005

Tabuľka č. 2

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

173/2004
Návrh na predaj nehnuteľností v podielovom spoluvlastníctve - dom, pozemok, 
zastavaná plocha podiel 14/18 - na Jelenej 7

vklad povolený katastrom 3.6.2005, kúpna cena zaplatená 30.5.2005

174/2004
Návrh na predaj nehnuteľností - bod 4.- pozemok - zastavaná plocha na 
Továrenskej 5 

bod 4.- vklad povolený katastrom 13.7.2005

175/2004
Návrh na predaj nehnuteľnosti – novovytvorený pozemok - ostatná plocha na 
Sklenárskej ulici

vklad povolený katastrom 31.3.2005

25/2005 Návrh na predaj nehnuteľnosti – bod 2. - zastavaná plocha na Sokolskej 2 - 6 kúpna zmluva daná do katastra 13.7.2005

29/2005
Návrh na predaj nehnuteľnosti – dom, pozemok, zastavané plochy a nádvoria na 
Sedlárskej 1

vklad povolený katastrom 11. 5. 2005, kúpna cena uhradená 22. 4. 2005

44/2005
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto k 31. 12. 2004 - prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov pri výkone 
inventarizácie zistených audítorom

začiatok inventarizácie je stanovený na 1. 10. 2005, vyškolenie zamestnancov 
zabezpečí ekonomický úsek
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Prehľad nesplnených uznesení za rok 2004 a I. polrok 2005

Tabuľka č. 3

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

35/2004

Návrh na predaj nehnuteľnosti – pozemok-ostatná plocha v 
Kráľovskom údolí na Radvanskej ulici za cenu 1,- Sk s 
podmienkou, že v kúpnej zmluve bude zakotvená povinnosť 
vybudovať na   pozemku schody pre verejnosť a zriadené 
vecné bremeno práva prechodu cez 

záujemca odstúpil od zmluvy, predaj nerealizovaný, je pokus predať 
pozemok susedom (problém s vybudovaním schodov)

v prípade nezáujmu - návrh na 
zrušenie uznesenia

65/2004
Návrh na predaj nehnuteľností – prevádzková budova, 
zastavaná plocha, záhrada na Nám. 1.mája č. 15 (dvorný 
trakt)

zmluva o budúcej kúpnej zmluve podpísaná, kupujúci nepreukázal 
splnenie podmienky bodu č. 1 (poskytnutie bytových náhrad nájomcom 4 
bytov v lehote do 12 mesiacov od schválenia uznesenia )

návrh na zmenu uznesenia na 26. 
zasadnutí MZ

112/2004
Návrh na predaj nehnuteľností – garáže na Somolického ulici - 
body 1., 4., 5., 11., 12.

1.KZ v príprave,  4.KZ v štádiu podpisu, 5. ,11. a 12.kupujúci vybavujú v 
katastri LV na garáž

114/2004
Návrh na predaj nehnuteľností – pozemky -zastavané plochy 
na Bezručovej 8 - body 5., 7.

kupujúci vybavujú v katastri zápis stavby na LV 

116/2004
Návrh na predaj nehnuteľnosti  - garáže na Továrenskej ulici - 
bod 1.

nepodpísaná kúpna zmluva, 18. 7. 2005 bol kupujúci vyzvaný k podpisu 
zmluvy

130/2004
Návrh na schválenie spoluvlastníckych podielov na pozemku 
patriacich k bytom - v bytovom dome na ul. Drotárska 7          
(31 bytov)

zmluvy o prevode sa postupne realizujú (predaj realizovaný podľa 
zákona č. 182/1993 Z. z. o vl. bytov a nebyt. pr.), 27 kúpnych zmlúv 
zrealizovaných

4 žiadatelia písomne vyzvaní            
k podpisu zmluvy do 30. 9. 2005

166/2004
Návrh Zásad činnosti Klubov dôchodcov meststkej časti 
Bratislava - Staré Mesto - zabezpečiť zriaďovacie listiny pre 
Kluby dôchodcov

zriaďovacie listiny sú pripravené v pracovnej verzii stanovisko právneho poradcu

174/2004
Návrh na predaj nehnuteľností - bod 1.- novovytvorené 
pozemky - ost. plocha v Slávičom údolí, body 2.a 3.pozemky - 
zastavané plochy na Nábr.arm.gen.L.Svobodu

kúpne zmluvy predložené kupujúcim 23. 5. 2005

7/2005
Návrh na predaj nehnuteľností – bod 1.- zastavaná plocha na 
Brnianskej 27, bod 2. - spoluvlastnícky podiel k pozemku -  
zastavaná plocha na Somolického ul.

bod 1. kúpna zmluva v štádiu podpisu, bod 2. - kupujúci vybavuje v 
katastri  LV na garáž  

11/2005

Petícia proti aplikácii dane za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta na obyvateľov s trvalým 
pobytom v historickej časti mesta - pripraviť vecný návrh 
riešenia predmetu petície ako východiska pre zmenu VZN o 
miestnych daniach na rok 2006 a predložiť ho na zasadnutie 
MZ v septembri 2005

v priebehu roka dane nie je účelné meniť, novela zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov je upravená tak, že 
správcom všetkých miestnych daní má byť od 1.1.2006 hlavné mesto

predložené v decembri 2005 pri 
schválení rozpočtu na rok 2006, 
ak budú Štatútom  hl. mesta 
zverené miestne dane do správy 
mestských častí 
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Prehľad nesplnených uznesení za rok 2004 a I. polrok 2005

Tabuľka č. 3

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

25/2005
Návrh na predaj nehnuteľností – bod 1.- zastavaná plocha na 
Beskydskej ul.

zmena vlastníckych vzťahov ku garáži - výmaz z katastra, vzhľadom k 
tomu, že je to dvojgaráž a v minulosti bola 1 z nej predaná samostatne a 
nie ako spoluvlastnícky podiel

v predaji možno pokračovať až po
doriešení vlastníckych vzťahov ku
garáži

26/2005
Návrh na predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve - 
dom na Vetvovej 8 v podieli 3/12

úprava kúpnej zmluvy v zmysle pripomienok kupujúceho 

27/2005
Návrh na predaj nehnuteľností - bytu a 3 nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa vo dvore bytového domu na 
Bezručovej 8

kupujúci nezabezpečil opravu znaleckého posudku formou dodatku
uzatvorenie kúpnej zmluvy po 
doplnení potrebných dokladov 
kupujúcim

28/2005
Návrh na predaj nehnuteľností - 2 garáže na ulici              
Palisády č. 43

konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva prerušené katastrom z 
dôvodu skoršieho podania zápisu vlastníctva k predmetným garážam 
hlavným mestom 

konanie prerušené do doriešenia 
vlastníctva garáží katastrom

54/2005
Návrh na predaj nehnuteľnosti - novovytvorený pozemok -
zastavaná a ostatná plocha na Lovinského ulici

návrh kúpnej zmluvy pripravený, kupujúci musí zabezpečiť 
prepracovanie geometrického plánu, ktorý bude tvoriť prílohu KZ

uzatvorenie kúpnej zmluvy po 
doplnení potrebných dokladov 
kupujúcim

61/2005

Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do spoločnosti 
BPS, s.r.o.- bod B. schválený nájom parkovacích miest na 
komunikáciách III. a IV. triedy v zóne s dopr. obmedzením 
medzi prenajímateľom VEPOS a nájomcom B.P.S., s.r.o. na 
dobu 20 rokov- pri príprave nájomnej zmluvy zabezpečiť 
účasť 3 poslancov v zmysle uznesenia

75/2005

Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a 
rozhodnutia o veci samej  - uloženie pokuty poslancovi a 
povinnosť uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto 
rozhodnutia

k 19. 8. 2005 pokuta neuhradená
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Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
za roky 1998 - 2003

Tabuľka č. 4 

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

103/2000 
časť E

Urbanistická štúdia Patrónka - časť E  - Zabezpečiť v zmysle 
schváleného výroku k pripomienkam a námietkam 
uplatneným pri prerokovaní urbanistickej štúdie Patrónka 
spracovanie zadania pre spracovanie územného plánu zóny 
Patrónka

zrušené uznesením č. 30/2005 -  obstaranie novej dokumentácie bude 
zahrnuté až po schválení ÚPN hl. mesta 

59/2001
Návrh na predaj obch. podielu mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto v spol. MESFEND, s.r.o.

zrušené uznesením č. 31/2005 - na spol. MESFEND, s.r.o. bol vyhlásený 
konkurz, prebiehajú súdne konania

155/2001

Riešenie problematiky krytov civilnej obrany - zabezpečiť 
administratívne a právne usporiadanie kompetencií a 
vzájomných vzťahov medzi mestskou časťou Bratislava – 
Staré Mesto a užívateľmi  krytov civilnej obrany

KÚ v Bratislave vydal usmernenie č. KR-269/2/2004 pre Obv.úrad 
Bratislava, ktorému riešenie patrí do kompetencie, aby v súčinnosti s MČ 
BA-SM a  hl. mestom vykonal odovzdanie krytov MČ BA-SM - 
starostom vymenovaná preberacia komisia začala 16. 8. 2005 s fyzickým 
preberaním krytov na území Starého Mesta (cca 70 krytov)

124/2002
Návrh na predaj nehnuteľnosti -predaj spoluvlastníckeho 
podielu 1/2 domu s pozemkom na Obchodnej 26 

18. 7. 2005 podpísaná kúpna zmluva

164/2002
Návrh na predaj nehnuteľnosti -obytný dom s pozemkom na 
Dunajskej 42

zrušené uznesením č. 52/2005 - neukončený súdny spor, predaj sa 
uskutoční až po skončení sporu a po poskytnutí náhradných bytov 
nájomcom v dome

173/2002
Informácia o plnení uznesenia 112/2002 - dopracovať 
materiál so zameraním na efektívnosť vymoženia a prípad. 
odpredaja pohľadávok s term. plnenia 28. 2. 2003

splnené uzneseniami č. 69/2003 -Inf. o stave a postupe vymáhania 
pohľadávok k 31. 12. 2002, č. 101/2003- schválený návrh na zreálnenie 
stavu pohľadávok, č. 26/2004 - Inf. o stave a postupe vymáh. pohľ. k 31. 
12. 2003, č. 50/2004-schválený návrh na komplexné riešenie a prehľad 
prijatých opatrení v oblasti vymáhania pohľadávok

101/2003 
časť C

Návrh opatrení na zreálnenie stavu pohľadávok - ukladá 
finančnej a podnikateľskej komisii prerokovať návrhy 
nakladania s pohľadávkami v hodnote 30 tis. Sk

splnené uznesením č. 64/2005 - MZ súhlasilo s trvalým upustením  od 
vymáhania pohľadávok a s ich odpísaním z účtovnej evidencie 
pohľadávok nad 30 tis. Sk v celkovej hodnote 4 723 tis. Sk

113/2003
Návrh na prevod nehnuteľností - pozemky pod garážami - bod 
10. -  na Továrenskej 1-3-5

14. 4. 2005 vklad do katastra


