
Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Bratislava, 23.3.2010

Z � p i s n i c a

z 35. zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 23. 3. 2010

Pr�tomn�: Doc. RNDr. Milan Ft�čnik, CSc.
Ing. PhD. Marian Miškanin - prednosta
Mgr. Juraj Kov�č
Ing. Viera Kimerlingov�
Oľga Adamčiakov�
PhDr. Ľudmila Farkašovsk�
Ing. Ľudov�t Han�k
Doc. RNDr. M�ria Luck�, CSc.
Ing. Tom�š Mikus
Mgr. Michal Novota
MUDr. Iveta Plšekov�
Mgr. Ing. Michal Radosa

Ospravedlnen�: Mgr. Mari�n Drag�ň, CSc.

Ďalej boli pr�tomn�: PhDr. Denisa Paulenov� – ved. odd. organizačn�ch vec�
Dr. L�dia Lackovičov� – ved. kancel�rie starostu
Ing. PhDr. Ľubom�r Andrassy – tlačov� tajomn�k
Stanislav Fiala - miestny kontrol�r

Prizvan�: Ing. Juli�n Luk�ček - FO
Ing. J�n Kubička - ONsM
Pavol Kleinert - VPS -Petržalka
Vladim�r Heser - VPS Petržalka
Ing. Milan Lezo - SSŠ a ŠZP
Kvetoslava Beňov� - SSS Petržalka
Ladislav Snopko - KZ Petržalka, riaditeľ
Peter Kracina - KZ Petržalka
Iveta Nečesan�  KZ Petržalka
Ernest H�ska MK Petržalka
Ing. Soňa Kyselov� - refer�t kult�ry a športu

Rokovanie viedol starosta p. Ft�čnik, priv�tal členov rady a postupne host�.

N�vrh programu:

1. Kontrola plnenia uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
splatn�ch k 28.2.201.
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2. N�vrh na �pravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 –
pohľad�vky BPP, s.r.o.

3. N�vrh koncepcie racionaliz�cie školsk�ch jed�ln�.
4. N�vrh Dodatku č. 2 Z�sad hospod�renia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
5. N�vrh všeobecn�ch podmienok obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na prevod vlastn�ctva 

nehnuteľn�ho majetku hlavn�ho mesta SR Bratislavy zveren�ho do spr�vy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.

6. N�vrh možnost� odpredaja nebytov�ch priestorov (gar�žov�ch st�t�) na Gercenovej ul. 
č. 8,  Bratislava.

7. N�vrh na pren�jom časti nebytov�ho priestoru na Ambroseho 6 v Bratislave pre 
klubov� činnosť det� a ml�deže.

8. Žiadosť o zn�ženie ceny n�jmu za časť budovy b�valej ZŠ na Vlasteneckom n�m. 
č. 1, Bratislava.

9. N�vrh na pren�jom pozemkov, parc. č. 5418/4, 5418/6 pre spoločnosť P&LKW 
HOLDING s.r.o., Šustekova 37, Bratislava.

10. Žiadosť spoločnosti Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o. o dlhodob� pren�jom 
nebytov�ch priestorov na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave.

11. Vyhodnotenie činnosti miestnych podnikov v roku 2009 a pl�n �loh organiz�ci� na rok 
2010:

1. Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka,
2. Stredisko soci�lnych služieb Petržalka,
3. Kult�rne zariadenia Petržalky,
4. Miestna knižnica Petržalka,
5. Miestny podnik verejnoprospešn�ch služieb Petržalka.

12. Zoznam pam�tihodnost� mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
13. Ods�hlasenie projektov�ch z�merov mestskej časti Bratislava-Petržalka – ISRMO.
14. N�vrh na zvolanie 38. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka.
15. R�zne.

N�vrh na doplnenie a zmenu programu:
- na n�vrh p. starostu bol zaraden� do bodu R�zne:15.A N�vrh na �pravu rozpočtu 
na rok 2010 – MFK, Ergon,
- na n�vrh p. Kov�ča bol zaraden� do bodu R�zne: 15.B N�vrh �pravy rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 pre ZŠ Pank�chova,
- na n�vrh p. Radosu bola zaraden� do bodu R�zne: Žiadosť na rekonštrukciu 
poch�dznej terasy Gessayova 33-47.

Hlasovanie o  programe: za 8, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.

Overovatelia z�pisu: p. Iveta Plšekov�
p. Michal Novota

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh prijat�.
----------

Miestna rada konštatovala spr�vnosť z�pisu uznesen� z rokovania miestnej rady prijat�ch 
dňa 23.2.2010, okrem uznesenia č. 494, uznesen� z rokovania miestneho zastupiteľstva 
prijat�ch dňa 9. 3. 2010 a uznesenia z miestneho zastupiteľstva zo dňa 16.3.2010 
prijat�ho hlasovan�m „per rollam.“.



3

1. Kontrola plnenia uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka splatn�ch 28.2.2010______________________________________________

Hlasovalo sa bez �vodn�ho slova a bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 509
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Kontrolu 
plnenia uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatn�ch 
k 28.2.2010.

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

2. N�vrh na �pravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 –
pohľad�vky BPP, s.r.o.___________________________________________________

Materi�l uviedol starosta. K materi�lu bol prizvan� p. Luk�ček, ved�ci finančn�ho 
oddelenia. 

Z�ver: Uznesenie č. 510
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka požiadať starostu
a) upraviť dodatkom uzatvoren� mand�tnu zmluvu o zabezpečen� v�konu spr�vy 

nehnuteľnost� zo dňa 17.12.2008,
b) zabezpečiť po podpise mand�tnej zmluvy �hradu BPP s.r.o. vo v�ške 19 928 €.

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

3. N�vrh koncepcie racionaliz�cie školsk�ch jed�ln�.___________________________

Materi�l uviedol prednosta p. Miškanin. K materi�lu bol prizvan� p. Luk�ček, ved�ci 
finančn�ho oddelenia. 

Diskusia:
p. Plšekov� – pouk�zala na probl�m nižšej n�vštevnosti stravn�kov 2. stupňa,
p. Kimerlingov� – ch�ba zn�ženie energetickej n�ročnosti kuch�ň,
p. Kov�č – odporučil centr�lny n�kup pre MŠ,.

Z�ver : Uznesenie č. 511
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

I. schv�liť Koncepciu racionaliz�cie školsk�ch jed�ln� v p�sobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

II. uložiť
1) riaditeľom z�kladn�ch šk�l
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Prijať opatrenia na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch jed�ln� pri z�kladn�ch 
škol�ch z�skavan�m klientov z radu obyvateľov a firiem v okol� školy.

Term�n: 30.4.2010
2) prednostovi miestneho �radu
a) zabezpečiť stravovanie pre stravn�kov v r�mci oddelenia soci�lnych vec� 

z vybran�ch z�kladn�ch šk�l po prerokovan� v komisii soci�lnej a bytovej.
Term�n: 1.9.2010

b) prehodnotiť počty stravn�kov z�kladn�ch šk�l a v pr�pade poklesu ako aj 
benefitn�ho využ�vania školsk�ch jed�ln� navrhn�ť spojenie v�daja obedov 
z bl�zkych šk�l do jednej vybranej školskej jed�lne,

Term�n: 31.12.201
c) zaviesť od školsk�ho roka 2010/2011 centr�lne verejn� obstar�vanie v školsk�ch 

jed�lňach.

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

4. N�vrh Dodatku č. 2 Z�sad hospod�renia s bytmi v mestskej časti Bratislava-
Petržalka.______________________________________________________________

Materi�l uviedol prednosta p. Miškanin - potrebn� vypracovanie tohto materi�lu 
z d�vodu zos�ladenia so s�časn�m stavom. Prizvan� p. Podolayov� – ved�ca bytov�ho 
oddelenia.
Hlasovalo sa bez diskusie.

Z�ver: Uznesenie č. 512
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť N�vrh Dodatku 
č. 2 Z�sad hospod�renia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

5. N�vrh všeobecn�ch podmienok obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na prevod vlastn�ctva 
nehnuteľn�ho majetku hlavn�ho mesta SR Bratislavy zveren�ho do spr�vy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka._________________________________________________

Materi�l uviedol prednosta p. Miškanin, vzor od hlavn�ho mesta, podklady od p. 
Dyttertovej predklad� sa v zmysle uveden�ho.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci oddelenia nakladania s majetkom.

Z�ver: Uznesenie č. 513
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
A. schv�liť
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Všeobecn� podmienky obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na prevod vlastn�ctva nehnuteľn�ho 
majetku hlavn�ho mesta SR Bratislavy zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-
Petržalka nasledovne:
Všeobecn� podmienky obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na prevod vlastn�ctva nehnuteľn�ho 
majetku hlavn�ho mesta SR Bratislavy zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-
Petržalka sa použij� pri každom prevode nehnuteľn�ho majetku formou obchodnej 
verejnej s�ťaže.
Obchodn� verejn� s�ťaž vyhl�si mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Kutl�kova ul. č. 17, 
852 12 Bratislava, IČO: 00603201, podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov o najvhodnejš� n�vrh na uzavretie k�pnej 
zmluvy na prevod vlastn�ctva k nehnuteľnostiam za t�chto podmienok:

1. Pred�vaj�ci (ďalej aj „vyhlasovateľ“):
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Kutl�kova ul. č. 17, 852 12 Bratislava, 
IČO: 00603201, zast�pen� starostom
a
Hlavn� mesto SR Bratislava, Primaci�lne n�m. č. 1, 814 99 Bratislava, 
IČO: 00603481, zast�pen� prim�torom.

2. Predmet obchodnej verejnej s�ťaže:
Bude definovan� v osobitne schv�lenom uznesen� Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „osobitne schv�len� uznesenie“).

3. Kontaktn� osoba vyhlasovateľa:
Bude uveden� v s�ťažn�ch podkladoch.

4. Požadovan� n�ležitosti s�ťažn�ho n�vrhu na uzavretie k�pnej zmluvy:
S�ťažn� n�vrh, t. j. n�vrh na uzavretie k�pnej zmluvy podľa � 588 a nasl. 
Občianskeho z�konn�ka mus� obsahovať najm�:

4.1.
a) Identifikačn� �daje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatut�rov, označenie 

bankov�ho spojenia.
b) Identifikačn� �daje �častn�ka s�ťaže (ďalej aj „kupuj�ci“):
1. ak ide o pr�vnick� osobu: obchodn� meno, meno a priezvisko štatut�ra, adresu 

s�dla, IČO, označenie bankov�ho spojenia, z ktor�ho bude pouk�zan� k�pna cena, 
č�slo telef�nu, e-mail,

2. ak ide o fyzick� osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, rodn� priezvisko, 
adresu miesta podnikania, č�slo živnostensk�ho opr�vnenia, IČO, označenie 
bankov�ho spojenia, z ktor�ho bude pouk�zan� k�pna cena, č�slo telef�nu, e-mail,

3. ak ide o fyzick� osobu: meno a priezvisko, rodn� priezvisko, adresu trval�ho 
pobytu, rodn� č�slo, označenie bankov�ho spojenia, z ktor�ho bude pouk�zan� 
k�pna cena, č�slo telef�nu, e-mail.

c) Predmet obchodnej verejnej s�ťaže.
d) N�vrh k�pnej ceny.
e) Sp�sob a lehota �hrady k�pnej ceny tak, že cel� k�pna cena bude uhraden� na 

�čet vyhlasovateľa najnesk�r do dvoch mesiacov odo dňa podp�sania k�pnej 
zmluvy oboma zmluvn�mi stranami, ak v osobitnom uznesen� nebude uveden� 
inak, a to na z�klade fotok�pie k�pnej zmluvy podp�sanej oboma zmluvn�mi 
stranami. Vyhlasovateľ najnesk�r do 10 dn� po prip�san� k�pnej ceny na svoj �čet 
pod� n�vrh na vklad vlastn�ckeho pr�va do katastra nehnuteľnost�. Origin�l k�pnej 
zmluvy vyhlasovateľ odovzd� kupuj�cemu najnesk�r do 10 dn� od zaplatenia 
k�pnej ceny.
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f) Ustanovenie o zmluvnej pokute pre pr�pad nedodržania term�nu splatnosti k�pnej 
ceny vo v�ške 0,1 % z k�pnej ceny za každ� deň omeškania z nezaplatenej sumy.

g) Ustanovenie, ktor�m si pred�vaj�ci vyhradzuje pr�vo odst�piť od k�pnej 
zmluvy, ak kupuj�ci nedodrž� zmluvn� z�v�zky o zaplaten� k�pnej ceny v lehote 
do 1 mesiaca od term�nu splatnosti k�pnej ceny. Možnosť odst�penia od zmluvy 
pri nedodržan� zmluvn�ho z�v�zku o zaplaten� k�pnej ceny mus� byť formulovan� 
ako podstatn� n�ležitosť k�pnej zmluvy. 

h) Vyhl�senie �častn�ka s�ťaže (len fyzick� osoba) o s�hlase so spracovan�m 
osobn�ch �dajov v zmysle z�kona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn�ch �dajov.

ch) Z�v�zok kupuj�ceho uhradiť pred�vaj�cemu n�klady spojen� s �hradou 
spr�vneho poplatku za podanie n�vrhu na vklad vlastn�ckeho pr�va do katastra 
nehnuteľnost�, ako aj n�klady za vyhotovenie znaleck�ho posudku 
a geometrick�ho pl�nu.

4.2.
a) Vzor s�ťažn�ho n�vrhu k�pnej zmluvy bude pr�lohou konkr�tnych s�ťažn�ch 

podmienok. �častn�k s�ťaže je povinn� spracovať n�vrh v zmysle predložen�ho 
vzoru. Z predložen�ho vzoru bude vypl�vať, ktor� ustanovenia zmluvy s� pre 
�častn�ka s�ťaže z�v�zn� a ktor� m�že doplniť.

b) N�vrh k�pnej zmluvy mus� byť spracovan� v slovenskom jazyku. Treba ho 
predložiť minim�lne v štyroch vyhotoveniach podp�san�ch �častn�kom s�ťaže.

5. Podmienky �časti v s�ťaži a s�ťažn� podmienky:
5.1. Minim�lna cena bude uveden� v osobitne schv�lenom uznesen� a nesmie byť 

nižšia ako cena stanoven� znaleck�m posudkom.
5.2. �častn�k s�ťaže je povinn� zložiť finančn� z�bezpeku minim�lne vo v�ške 

20 % z minim�lnej k�pnej ceny, ktor� bude uveden� v osobitnom 
schv�lenom uznesen�, a to prevodom na �čet vyhlasovateľa s�ťaže, 
uvedenom v konkr�tnych s�ťažn�ch podkladoch. O tomto prevode predlož� 
spolu so s�ťažn�m n�vrhom doklad o �hrade z banky. Zložen�m finančnej 
z�bezpeky sa rozumie deň jej prip�sania na �čet vyhlasovateľa.

5.3. �častn�ci s�ťaže s� povinn� pred podan�m s�ťažn�ho n�vrhu zaplatiť 
pauš�lnu n�hradu v�davkov vyhlasovateľovi vo v�ške, ktor� bude 
uveden� v osobitne schv�lenom uznesen� a to v hotovosti v pokladni 
Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Origin�l alebo k�piu 
potvrdenia o zaplaten� pauš�lnej n�hrady v�davkov s� �častn�ci s�ťaže 
povinn� priložiť k s�ťažn�mu n�vrhu do zalepenej ob�lky s označen�m podľa 
ods. 5.13 t�chto všeobecn�ch podmienok. T�to n�hrada sa �častn�kovi 
nevracia.

5.4. Vybran�mu �častn�kovi s�ťaže bude v�ška z�bezpeky započ�tan� do k�pnej 
ceny.

5.5. Ne�spešn�m �častn�kom bude z�bezpeka vr�ten� najnesk�r do 15 dn� odo 
dňa ukončenia s�ťaže. V pr�pade zrušenia s�ťaže a v pr�pade odmietnutia 
s�ťažn�ho n�vrhu bude z�bezpeka vr�ten� �častn�kovi najnesk�r do 15 dn� 
odo dňa vyhl�senia s�ťaže za zrušen� alebo odo dňa odmietnutia s�ťažn�ho 
n�vrhu.

5.6. V pr�pade, že po ukončen� s�ťaže nebude uzavret� k�pna zmluva s vybran�m 
�častn�kom s�ťaže z d�vodu, že z jeho strany neboli dodržan� s�ťažn� 
podmienky, alebo z in�ch d�vodov, na z�klade ktor�ch on sp�sobil 
neuzavretie k�pnej zmluvy, z�bezpeka prepad� v prospech vyhlasovateľ.
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5.7. �častn�ci, ktor� s� pr�vnick�mi osobami, s� povinn� predložiť spolu so 
s�ťažn�ch n�vrhom v�pis z obchodn�ho registra, alebo in� doklad 
preukazuj�ci pr�vnu subjektivitu uch�dzača v s�ťaži – nie starš� ako 1 
mesiac. Doklad mus� byť predložen� v origin�li.

5.8. �častn�ci, ktor� s� fyzick�mi osobami, musia najnesk�r v deň pod�vania 
s�ťažn�ho n�vrhu dovŕšiť vek 18 rokov.

5.9. �častn�ci s� povinn� predložiť čestn� prehl�senie (štatut�rneho z�stupcu 
v pr�pade pr�vnickej osoby) o tom, že �častn�k nem� z�v�zky voči mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, hlavn�mu mestu SR Bratislave a voči pr�slušn�mu 
daňov�mu �radu.

5.10. Predložen� n�vrh nie je možn� odvolať po uplynut� lehoty určenej na 
predkladanie s�ťažn�ch n�vrhov.

5.11. Každ� �častn�k s�ťaže m�že podať len jeden n�vrh na uzatvorenie zmluvy. 
N�vrh podan� nesk�r t�m ist�m �častn�kom s�ťaže ruš� jeho predch�dzaj�ce 
podan� n�vrhy. Predložen� n�vrh nie je možn� meniť a dopĺňať, ani ho 
upravovať po lehote určenej na predkladanie s�ťažn�ch n�vrhov.

5.12. N�vrhy, ktor�ch obsah nebude zodpovedať podmienkam s�ťaže, alebo bud� 
doručen� po term�ne stanovenom vo vyhl�sen� s�ťaže, bud� odmietnut�.

5.13. S�ťažn� n�vrh m�že byť doručen� osobne do podateľne Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutl�kova ul. č. 17, 852 12 Bratislava 
v zalepenej ob�lke s uveden�m mena, poštovej adresy �častn�ka, slova: 
„NEOTV�RAŤ“, s označen�m a v term�ne, ktor� bude uveden� v osobitne 
schv�lenom uznesen�. V pr�pade doručenia n�vrh poštou sa za deň doručenia 
n�vrhu považuje deň doručenia poštovej z�sielky vyhlasovateľovi.

5.14. S�ťažn� podmienky a podklady bude možn� z�skať:
a) na internetovej str�nke mestskej časti: www.petrzalka.sk,
b) na �radnej tabuli Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

5.15. V�sledky vyhodnotenia s�ťaže bud� zverejnen� na �radnej tabuli Miestneho 
�radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako aj na internetovej str�nke 
www.petrzalka.sk v lehote do 15 dn� odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej 
s�ťaže.

5.16. Vybrat�mu �častn�kovi s�ťaže bude v lehote do 15 dn� odo dňa vyhodnotenia 
s�ťaže odoslan� list s ozn�men�m o prijat� n�vrhu a podpise k�pnej zmluvy.

5.17. Vyhlasovateľ s�ťaže si vyhradzuje pr�vo kedykoľvek do podpisu k�pnej 
zmluvy zrušiť t�to obchodn� verejn� s�ťaž. O zrušen� s�ťaže bud� �častn�ci 
s�ťaže, ktor� podali n�vrhy, p�somne vyrozumen�. Zrušenie s�ťaže bude 
uverejnen� na �radnej tabuli Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-
Petržalka, na internetovej str�nke www.petrzalka.sk.

5.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pr�vo odmietnuť všetky predložen� n�vrhy. 
Odmietnutie predložen�ch n�vrhov odošle vyhlasovateľ �častn�kom listom do 
15 dn� odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej s�ťaže.

5.19. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pr�vo v pr�pade zistenia ne�plnosti s�ťažn�ho 
n�vrhu z hľadiska vyhl�sen�ch požiadaviek vyradiť s�ťažn� n�vrh z obchodnej 
verejnej s�ťaže.

5.20. Vyhlasovateľ neuhr�dza �častn�kom s�ťaže n�klady spojen� s ich �časťou 
v tejto obchodnej verejnej s�ťaži a �častn�ci s�ťaže v plnej miere zn�šaj� všetky 
n�klady spojen� s ich �časťou v s�ťaži.
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6. Krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov:
6.1. Krit�riom pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov m�že byť:

a) n�vrh, ktor� vyhlasovateľovi najlepšie vyhovuje (� 258 ods. 2 Obchod. 
z�konn�ka),

b) in� krit�ri�, o ktor�ch sa rozhodne v osobitnom schv�lenom uznesen�.
6.2. V pr�pade schv�lenia viacer�ch krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov bude 

v osobitnom schv�lenom uznesen� uveden� v�ha jednotliv�ch krit�ri� v percent�ch.
6.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje pr�vo s�ťažn� n�vrhy post�piť na v�ber cestou 

elektronickej aukcie.
7. Osobitne schvaľovan� podmienky

Pri prerokovan� konkr�tneho prevodu vlastn�ctva nehnuteľn�ho majetku formou 
obchodnej verejnej s�ťaže sa bud� osobitne schvaľovať tie podmienky s�ťaže, ktor� 
sa vzťahuj� na konkr�tny prevod s t�m, že predložen� n�vrh, t. j. n�vrh k�pnej 
zmluvy bude spracovan� v zmysle pr�slušn�ch ustanoven� Občianskeho 
z�konn�ka, Obchodn�ho z�konn�ka a v zmysle „Všeobecn�ch podmienok 
obchodnej verejnej s�ťaže na prevod vlastn�ctva majetku hlavn�ho mesta SR 
Bratislavy, zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka“ 
schv�len�ch Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
uznesen�m č. ....... zo dňa .........................
Osobitn�m uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sa 
bude schvaľovať najm�:

1. predmet obchodnej verejnej s�ťaže,
2. term�n vyhl�senia obchodnej verejnej s�ťaže,
3. term�n zverejnenia a prevzatia s�ťažn�ch podmienok a podkladov,
4. term�n predkladania s�ťažn�ch n�vrhov,
5. term�n otv�rania ob�lok a vyhodnotenia s�ťažn�ch n�vrhov,
6. term�n ozn�menia v�sledku vyhodnotenia,
7. pauš�lna n�hrada v�davkov,
8. minim�lna k�pna cena,
9. v�ška finančnej z�bezpeky,
10. krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov,
11. heslo obchodnej verejnej s�ťaže,
12. sp�sob zverejnenia obchodnej s�ťaže.

B. u l o ž i ť
prednosti miestneho �radu
postupovať pri prevodoch nehnuteľnost� formou obchodnej verejnej s�ťaže podľa bodu A. 
tohto uznesenia.

Term�n: trval�
Term�n kontroly: polročne k 30. 6. a k 31. 12.

Hlasovanie: za 10, proti 0 , zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

6. N�vrh možnost� odpredaja nebytov�ch priestorov (gar�žov�ch st�t�) na Gercenovej 
ul. č. 8,  Bratislava._______________________________________________________

Materi�l uviedol prednosta p. Miškanin.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci oddelenia nakladania s majetkom.
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Diskusia:
p. Kimerlingov� upozornila na konflikt z�ujmov v pr�pade fy KIMAL,
p. Plšekov� – odpor�ča odpredať všetky gar�žov� st�tia,
p. Radosa –postupovať podľa stanoviska komisie spr�vy majetku.

Z�ver: Uznesenie č. 514
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť 
a) podľa � 9a ods. 1 p�sm. c) z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon 
SNR č- 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov odpredaj: nebytov�ch 
priestorov - gar�žov�ch st�t� doterajš�m n�jomcom
- Gercenova ul. 8G, Bratislava o ploche 12, 18 m� jedno gar�žov� st�tie,
- Gercenova ul. 8G, Bratislava o ploche 10, 80 m� sedem gar�žov�ch st�t�
za cenu stanoven� znalcom s podmienkami:

1. K�pna zmluva bude kupuj�cim podp�san� do 30 dn� od schv�lenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr�pade, že k�pna zmluva nebude 
kupuj�cim v uvedenom term�ne podp�san�, toto uznesenie str�ca platnosť.

2. Kupuj�ci uhrad� k�pnu cenu do 15 dn� naraz po podp�san� k�pnej zmluvy obidvomi 
zmluvn�mi stranami.

b) ak n�jomca neprejav� z�ujem o odk�penie gar�žov�ho st�tia, mestsk� časť Bratislava-
Petržalka prist�pi k p�somnej v�povedi v zmysle podmienok dohodnut�ch v n�jomnej 
zmluve a vyp�še podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� 
a dopĺňa z�kon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov 
obchodn� verejn� s�ťaž na odpredaj nebytov�ch priestorov uveden�ch v bode a/.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

7. N�vrh na pren�jom časti nebytov�ho priestoru na Ambroseho 6 v Bratislave pre 
klubov� činnosť det� a ml�deže._________________________________________

Materi�l uviedol prednosta p. Miškanin.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci oddelenia nakladania s majetkom.

Z�ver: Uznesenie č. 515
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
1. s�hlasiť s uzatvoren�m n�jomnej zmluvy na už�vanie 1/3 nebytov�ho priestoru na 
Ambroseho ul. 6 v Bratislave na klubov� činnosť det� a ml�deže pre Evanjelick� 
cirkev metodistick�, farnosť Petržalka, Pansk� 10, Bratislava za t�chto podmienok:

a) nebytov� priestor bude využ�van� na klubov� činnosť det� a ml�deže,

b) n�jom za už�vanie nebytov�ho priestoru na klubov� a z�ujmov� činnosť det� 
a ml�deže na dobu neurčit� za 1 €/m�/rok, podľa � 9a ods. 1 p�sm. a) z�kona 
č. 258/2009 Z. z. v znen� neskorš�ch predpisov a o zmene a doplnen� niektor�ch 
z�konov,
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c) povinnosť n�jomcu uhr�dzať všetk�ch n�klady za služby spojen�ch s už�van�m 
nebytov�ho priestoru stanoven�ch spr�vcom bytov�ho fondu a spoločenstvom 
vlastn�kov bytov.

2. zrušiť uznesenie č. 464 v časti: odstavec 2. p�smena a), aa), zar�žka tretia 
(spoločenstvo kresťanov - Jednota Bratsk�, Černyševsk�ho 11, Bratislava) 
z d�vodu nepodp�sania n�jomnej zmluvy s mestskou časťou Bratislava-Petržalka.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

8. Žiadosť o zn�ženie ceny n�jmu za časť budovy b�valej ZŠ na Vlasteneckom n�m. 
č. 1, Bratislava._______________________________________________________

Prednosta Miškanin uviedol materi�l, finančn� komisia neodpor�ča zn�ženie ceny n�jmu.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci oddelenia nakladania s majetkom.

Z�ver: Uznesenie č. 516
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
neschv�liť
zn�ženie ceny n�jmu o 50 % ceny n�jmu na obdobie 2 rokov, žiadateľovi S�kromn� 
stredn� umeleck� škola animovanej tvorby, za časť budovy b�valej ZŠ na 
Vlasteneckom n�mest� č. 1, postavenej na pozemku parc. č. 4430 k. �. Petržalka 
o v�mere 2826 m� s�pisn� č�slo 1251, z d�vodu zabezpečenia statickej poruchy 
nosnej konštrukcie objektu.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

9. N�vrh na pren�jom pozemkov, parc. č. 5418/4, 5418/6 pre spoločnosť P&LKW 
HOLDING s.r.o., Šustekova 37, Bratislava.

Materi�l uviedol prednosta p. Miškanin.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci oddelenia nakladania s majetkom.

Z�ver: Uznesenie č. 517
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje,
že predmetn� pozemky, parc. č. 5418/4,5 tvoria s�časť are�lu „Parking gar�že“ a na 
parc. č. 5418/6 je umiestnen� stavba so s�pisn�m č�slom 3304 vo vlastn�ctve 
žiadateľa. Z d�vodu usporiadania už�vacieho vzťahu
o d p o r � č a
1. schv�liť pren�jom pozemkov, parc. č. 5418/4 o v�mere 124 m�, ostatn� plocha,
parc. č. 5418/5 o v�mere 3.496 m�, ostatn� plocha, parc. č. 5418/6 o v�mere 1.334 
m�, zastavan� plocha, o celkovej v�mere 4.954 m� pre spoločnosť P&LKW 
HOLDING s.r.o., so s�dlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava na dobu 10 rokov za 
nasledovn� cenu:
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a) 4,05 €/m� ročne za parc. č. 5418/4 a parc. č. 5418/5 o celkovej v�mere 3620 m�, ost. 
plocha

b)10,13 €/m� ročne za parc.č. 5418/6 o v�mere 1.334 m�, zastavan� plocha (pozemok 
pod stavbou)

v zmysle � 9a, 9 p�sm. c) z�k. č. 138/1991 Zb. o majetku v znen� neskorš�ch 
predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa,

2. riešiť v n�jomnej zmluve odklad platby rozdielu n�jomn�ho medzi v�škou 
n�jomn�ho 10,13 €/m2/rok a v�škou 4,05 €/m2/rok u pozemku p.č. 5418/6 o dva 
roky. Doplatok n�jmu vo v�ške 16 221,44 € bude rozdelen� na zost�vaj�ce 
obdobie n�jmu, t.j. na obdobie 8 rokov.

Hlasovanie: za 7, proti  0 , zdržal sa 0 ,  - n�vrh bol prijat�.
----------

10. Žiadosť spoločnosti Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o. o dlhodob� 
pren�jom nebytov�ch priestorov na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave.

Prednosta Miškanin uviedol materi�l n�vrh v troch variantoch M� odpor�ča schv�liť 
alternat�vu C.
K materi�lu bol prizvan� Ing. Kubička, ved�ci oddelenia nakladania s majetkom.

Diskusia:
p. Novota – odporučil pren�jom pre MRK agency ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa 

a na pren�jom kadern�ctva vyp�sať verejn� obchodn� s�ťaž,
p. Plšekov� – odpor�ča variant C,
p. Adamčiakov� – odpor�ča variant A.

Hlasovanie o variante C: za 2, proti 5, zdržal sa 1 – n�vrh nebol prijat�.
Hlasovanie o variante A: za 6 proti 0, zdržali sa 2 – n�vrh bol prijat�.

Z�ver: Uznesenie č. 518
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť variant A, t.j.:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje,

že predĺženie doby n�jmu zmluvy o pren�jme nebytov�ho priestoru na Rovniankovej ul. 
4 v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi, spoločnosti Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. 
s r.o. so s�dlom na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave na obdobie od 01.05.2010 do 
31.12.2025 je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa

schvaľuje

predĺženie zmluvy o pren�jme nebytov�ho priestoru na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave 
doterajšiemu n�jomcovi spoločnosti Vydavateľstvo M.R.K. agency, spol. s r.o. so s�dlom 
na Rovniankovej ul. 4 v Bratislave na obdobie od 01. 05. 2010 do 31. 12. 2025 ako 
pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa podľa � 9a) odseku 9 p�smeno c) z�kona č. 258/2009 
Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch 
predpisov. V�ška n�jomn�ho za prenaj�man� predmet n�jmu je stanoven� v sume 
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7 954,63 €/rok (239 641,00 Sk/rok). Zmluva o n�jme bude s n�jomcom podp�san� do 
30. 04. 2010. V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť. 

---------

11. Vyhodnotenie činnosti miestnych podnikov v roku 2009 a pl�n �loh organiz�ci� na 
rok 2010:______________________________________________________________

11A. Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka,

Ing. Lezo - riaditeľ SSŠaŠZ Petržalka uviedol pripraven� materi�l.

Z�ver: Uznesenie č. 519
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka po prerokovan� materi�lu 
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia �loh na rok 2009, finančn� hodnotenie a činnosť organiz�cie 
za rok 2009 a pl�n �loh na rok 2010 Strediska služieb škol�m a školsk�m 
zariadeniam Petržalka.
oceňuje
činnosť Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka a v�sledky, ktor� 
v roku 2009 dosiahlo.

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

11B. Stredisko soci�lnych služieb Petržalka._________________________________

PhDr. Beňov� - riaditeľka SSS uviedla materi�l.

Z�ver: Uznesenie č. 520
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
berie na vedomie
a) Vyhodnotenie plnenia �loh za rok 2009
b) Pl�n �loh organiz�cie na rok 2010
oceňuje
činnosť Strediska soci�lnych služieb Petržalka a v�sledky, ktor� v roku 2009 dosiahlo.

Hlasovanie: za 10, proti 0,  zdržal sa 0,  - n�vrh bol prijat�.
---------

11C. Kult�rne zariadenia Petržalky:

Riaditeľ KZP Mgr. Snopko materi�l.

Z�ver: Uznesenie č. 521
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie

Vyhodnotenie činnosti Kult�rnych zariaden� Petržalky za rok 2009 a pl�n na rok 
2010.

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
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---------

11D. Miestna knižnica Petržalka.____________________________________

P�n Huska, riaditeľ MK Petržalka informoval o činnosti v roku 2009 a pl�noch na rok 
2010.

Z�ver: Uznesenie č. 522
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia �loh na rok 2009 a pl�n činnosti na rok 2010 Miestnej 
knižnice Petržalka.
oceňuje
činnosť Miestnej knižnice Petržalka a v�sledky, ktor� v roku 2009 dosiahla

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
---------

11E. Miestny podnik verejnoprospešn�ch služieb Petržalka._____________________

Ing. Kleinert - riaditeľ MP VPS Petržalka uviedol materi�l, hlavn�m �spechom roka 
2009 bolo otvorenie zbern�ho dvora.

Z�ver: Uznesenie č. 523
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka po prerokovan� 
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia �loh v roku 2009 a hlavn� �lohy na rok 2010 Miestneho 
podniku verejnoprospešn�ch služieb Petržalka.

Hlasovanie: za 8, proti 0,  zdržal sa 0,  - n�vrh bol prijat�.
---------

12. Zoznam pam�tihodnost� mestskej časti Bratislava-Petržalka.___________________

Materi�l uviedol prednosta, Ing. Miškanin. Prizvan� bola p. Kyselov� za refer�t kult�ry 
a športu.

Diskusia:
p. Novota – požiadal rozš�riť zoznam o zaniknut� nehnuteľn� pamiatky, ch�baj� trivi�lne 

n�zvy,
p. Kov�č – schv�liť zoznam a priebežne ho dopĺňať.

N�vrh uznesenia predložen� p. Novotom:
Vr�tiť materi�l na dopracovanie a prerokovať v septembri 2010.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 3 – n�vrh nebol prijat�.

Hlasovanie o p�vodnom n�vrhu uznesenia: za 3 –n�vrh nebol prijat�.
Z�ver:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka neprijala hlasovan�m 
k prerokovan�mu materi�lu uznesenie.

----------
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13. Ods�hlasenie projektov�ch z�merov mestskej časti Bratislava-Petržalka –
Integrovan� strat�gia rozvoja mestsk�ch oblast�___________________________

Materi�l uviedol starosta, p. Ft�čnik. Prizvan� k materi�lu bol Ing. V�vra za refer�t 
štruktur�lnych fondov.

Diskusia:
p. Radosa sa zauj�mal, o ak� typ soci�lneho zariadenia na Čapajevovej ide ?
odp. : pre d�chodcov
p. Miškanin - informoval, že počas rekonštrukcie by n�jomn�ci boli ubytovan� 

v unimobunk�ch BENE,
p. Kimerlingov� – odpor�ča ich umiestniť do ubytovne na Kopčiansku ul.,
p. Novota – odpor�ča ponechať objekt na Čapajevovej ako bytov� dom, treba riešiť 

centrum seniorov a s�hlas� s využit�m objektu LUDUS-u ako komunitn�ho 
centra

Z�ver: Uznesenie č. 524
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu schv�liť zhotovenie projektovej dokument�cie s p�vodn�m 
�čelom v bodoch:
3. Čapajevova ul. č. 6 ako bytov� dom
4. Ludus, Tupolevova ul. č. 7 ako Soci�lno - komunitn� centrum
za �čelom vypracovania projektov k z�meru Integrovan� strat�gia rozvoja mestsk�ch 
oblast�.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 1,  - n�vrh bol prijat�.
----------

14. N�vrh na zvolanie 38. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka._____________________________________________

Hlasovalo sa bez �vodn�ho slova a bez diskusie..

Z�ver: Uznesenie č. 525
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schvaľuje
zvolanie 38. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na deň 7.4.2010 podľa predložen�ho n�vrhu.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, - n�vrh bol prijat�.
----------

15. R�zne.
15A. N�vrh na �pravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010.

Starosta p. Ft�čnik uviedol materi�l.

Diskusia:
p. Plšekov� – odporučila pr�spevok na koncert komornej gitary z prostriedkov komisie,
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op�tala sa, odkiaľ bud� peniaze na MFK,
p. Ft�čnik – zo sponzorsk�ch prostriedkov,
p. Han�k – upozornil na nepriazniv� situ�ciu v pr�jmovej oblasti, potreba šetrenia vo 

v�davkoch,
p. Kimerlingov�, za klub KDH – podpora dot�cie pre komorn� gitaru.

Z�ver: Uznesenie č. 526
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
Miestnemu zastupiteľstvu schv�liť n�vrh na zmenu rozpočtu, a to:

1. v prvku 12.2. Deti a ml�dež MFK Petržalka 10.000 Eur s t�m, že sa o sumu 10.000 
zv�šia pr�jmy z grantov.

2. v prvku 12.2. Festival Komorn� gitara 2010 2.500 Eur s t�m, že 2.000 Eur sa vyčlen� 
z prvku 12.1.5. Kult�ra a 500 Eur z rezervn�ho fondu. 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

15B. N�vrh �pravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 pre ZŠ 
Pank�chova 4.________________________________________________________________

Starosta p. Ft�čnik uviedol predkladan� materi�l.

Diskusia:
p. Kimerlingov� – vyjadrila s�hlas s uznesen�m,
p. Plšekov� – navrhla požiadať ministerstvo školstva o pr�spevok, cez poslancov riešiť 

až po vyjadren� MŠ SR.

Z�ver: Uznesenie č. 527

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor�ča
riešiť požiadavku ZŠ Pank�chova č. 4 o pridelenie finančn�ch prostriedkov na 
odstr�nenie hav�rie v baz�ne vo v�ške 3710,- € formou žiadosti na Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. V pr�pade ne�spešn�ho vybavenia žiadosti predložiť 
materi�l opakovane na rokovanie miestnej rady v mesiaci j�n 2010.

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

15C. Žiadosť na rekonštrukciu poch�dznej terasy Gessayova 33-47.

Člen rady, p. Radosa informoval o žiadosti vlastn�kov gar�ž� na Osusk�ho ul. 
o pr�spevok na rekonštrukciu terasy Gessayova 33 – 47, v pr�pade 
poskytnutia pr�spevku odpor�ča zriadiť vecn� bremeno – vložen�m do 
katastra,

p. Ft�čnik – informoval, že mestsk� časť požiadala ministerstvo v�stavby o vyjadrenie, 
či je terasa s�časťou domu.

----------
15D.
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p. Radosa – požiadal o inform�ciu ohľadom pozemkov pod domami na L�kach 7 a 8,
odporučil vyvin�ť kolekt�vny tlak na magistr�t a žiadať vysporiadanie 
pozemkov v danej lokalite. Navrhol uznesenia:.

Z�ver: Uznesenie č. 528
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na z�klade �stnej žiadosti člena 
miestnej rady p. Michala Radosu
ž i a d a
prim�tora hl. mesta SR Bratislavy o inform�ciu o tom, ak� kroky mesto podniklo 
ohľadom vysporiadania zatiaľ nevysporiadan�ch pozemkov v lokalite L�ky VII 
a VIII.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

Z�ver: Uznesenie č. 529
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na z�klade �stnej žiadosti člena miestnej 
rady p. Michala Radosu
u k l a d �
prednosti miestneho �radu
predložiť inform�ciu o riešen� vlastn�ckych vzťahov k pozemkom v lokalite L�ky VII
a L�ky VIII vo vzťahu k školsk�m objektom,. ktor� sa na nich nach�dzaj�.

Term�n: MR apr�l/2010

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 - n�vrh bol prijat�.
----------

Po vyčerpan� bodov rokovania starosta poďakoval pr�tomn�m za �časť a ukončil 
rokovanie miestnej rady.

Overovatelia z�pisu: ___________________________
MUDr. Iveta Plšekov�

___________________________
Mgr. Michal Novota

Zap�sala: ___________________________
Helena Čiern�kov�


