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Mestská  časť  Bratislava–Nové  Mesto, Junácka  ul. č. 1, Bratislava



Z á p i s n i c a


zo 6. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  27.10.2015

Prítomní: Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník, Ing. Augustinič, Ing. Bielik, Ing. Vítková, Ing. Kollárik, Ing. Gašpierik, Ing. Böhm, MUDr. Dubček, Mgr. Pfundtner, Ing. Tettinger

Ospravedlnení: Ing. Galamboš, Mgr. Kusý




Rokovanie  6. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9,10 hod. otvoril  a  viedol  Ing. Stanislav Winkler – zástupca starostu  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 


Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami:
	stiahnuť z rokovania MAT 06 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa  určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských  zariadeniach  zriadených  mestskou  časťou  Bratislava-Nové  Mesto

do programu zaradiť ako MAT 06 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (uznesenie č. 06/01)



	Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Libora Gašpierika (uznesenie č. 06/02).


Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí:




1.  Správa o plnení uznesení Miestnej rady MČ B-NM

	Správu predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení, splnené  boli uznesenia a rušia sa uznesenia podľa  predtlače. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 06/03 bez pripomienok a konštatuje, že:
1. Trvá plnenie uznesení: 1/28; 03/09; 05/07;05/19; 05/21; 05/24
2. Splnené boli uznesenia: 04/09;05/02; 05/03; 05/04; 05/05; 05/06; 05/08; 05/09; 05/10; 05/11; 05/12; 05/13; 05/14; 05/15; 05/16; 05/17; 05/18; 05/20; 05/22;05/23; 05/25; 05/26; 05/27; 05/28
3. Zrušené boli uznesenia: 
2.  Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Materiál predložil JUDr. Richard Mikulec, spracovateľmi materiálu sú Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu, Mgr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ, Ing. Kristína Štofková, zástupkyňa prednostu, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov, Júlia Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov, Ing. Zuzana Miškovská, vedúca referátu majetku a správy bytov a nebytových priestorov a referátu vnútornej správy oddelenia výstavby a investícií a správy majetku, Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Mgr. Moravcová Tomčíková informovala o predloženom návrhu nového Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sú upravené pravidlá, podmienky, spôsob zvolávania zasadnutí a priebeh rokovania miestnej rady, uznášanie a prijímanie uznesení, spôsob hlasovania a spôsob kontroly plnenia prijatých uznesení ako aj postavenie tajomníka rady. Súčasťou predkladaného návrhu je štandardizácia formy materiálov, ktoré sú určené k prerokovaniu miestnej rade. Navrhuje sa, aby materiály na rokovanie miestnej rade boli predkladané len v elektronickej forme z dôvodu kladného postoja mestskej časti k životnému prostrediu.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Mgr. Moravcová Tomčíková, Ing. Bielik, Ing. Gašpierik, Ing. Kollárik, Ing. Vítková

Miestna rada prijala uznesenie č.06/04 schvaľuje nový Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto prijatý v súlade s čl. 22 bod 2. Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov s pripomienkou:
- zapracovať do materiálu zverejňovanie pozvánky na zasadnutie miestnej rady na webovej stránke mestskej časti a tiež zverejňovanie uznesení.
- Rokovací poriadok Miestnej rady nadobudne účinnosť po zrušení uznesenia MZ, ktorým bol Rokovací poriadok schválený 




3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Materiál predložil Ing. Libor Gašpierik, spracovateľ materiálu je Ing. Libor Gašpierik – poslanec mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Ing. Gašpierik informoval, že predložený návrh všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti určuje metodiku poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, všeobecne subjektom podľa uvedených zákonov. V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa špecifikujú subjekty, ktorým je možné dotácie poskytnúť, účel, na ktorý je možné dotácie poskytnúť a za akých podmienok, určujú sa kompetencie pri schvaľovaní dotácií, forma poskytovania dotácií, ich zúčtovanie po realizácii aktivít, na ktoré boli dotácie poskytnuté.

V diskusii vystúpili: MUDr. Dubček, Ing. Bielik, Ing. Winkler, Ing. Augustinič, Ing. Vítková, Ing. Gašpierik 

Miestna rada prijala uznesenie č. 06/05 a berie na vedomie:
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	žiada tajomníka miestnej rady o jeho ďalšie prerokovanie materiálu v orgánoch mestskej časti 

4.   Návrh zámeru na zverenie majetku do správy pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb, IČO: 00 491 870, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava

Materiál predložil Ing. Róbert Molnár, spracovateľom materiálu je  Ing. Róbert Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS

Ing. Molnár informoval, že mestská časť Bratislava-Nové Mesto je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku o výmere30.606 m2, zapísanom na LV č. 5510, ako parcela registra „C“ parc. č. 12 780/1, druh pozemku - pozemok na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba, slúžiaca lesnému hospodárstvu, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, v katastri nehnuteľnosti vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava III.  Na uvedenom pozemku sa v minulosti nachádzala garážová kolónia, ktorá sa ku koncu roku 2013 nachádza v štádiu absolútnej devastácie a pôvodnými majiteľmi bola de facto nevyužívaná. Na pozemku sa nachádzalo obrovské množstvo odpadu. Územie bolo dlhodobo mimo účelného využitia a efektívnej kontroly, ktorá by znemožňovala ďalšie umiestňovanie odpadu občanmi, firmami, resp. kumuláciu a zanášanie odpadu na pozemku sa zdržujúcimi asociálnymi živlami. V uvedenej lokalite prebehlo niekoľko etáp a aktivít v odstraňovaní nežiaducich skládok, ktoré vyústili v IV.Q. roku 2013 do komplexného vyčistenia a uzatvorenia priestoru. Od daného okamihu je pozemok nevyužitý a z bežne dostupných informácii nie je zaťažený takými ťarchami, ktoré by znemožnili užívanie majetku za daným účelom. Uvedený pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti strediska dopravy EKO - podniku VPS, ktoré je umiestnené v priestore na pozemku prenajatom od súkromného subjektu. Tieto priestory pre potreby podniku sú rozlohovo nedostatočné a stiesnené. Zverením predmetného majetku do správy podniku by tento získal možnosť efektívnejšie organizovať svoje činnosti s prístupom riadneho hospodára.

V diskusii vystúpili:  Ing. Winkler, Ing. Böhm, Ing. Molnár, Ing. Mgr. Baník, Ing. Moravcová Tomčíková, Ing. Vítková, Ing. Kollárik

Miestna rada prijala uznesenie č. 06/06 a berie na vedomie Návrh zámeru na zverenie majetku do správy pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb, IČO: 00 491 870, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava a žiada riaditeľa EKO - podnik verejnoprospešných služieb a žiada riaditeľa EKO – podniku VPS Ing. Molnára o zabezpečenie kompletného procesu zverenia predmetného majetku pre EKO – podnik verejnoprospešných služieb, vypracovanie agendy a následne spracovanie príslušného návrhu uznesenia v termíne do 30.04.2016.




5.  Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a. s., IČO: 35 853 891 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov a Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Národné tenisové centrum, a.s., má záujem o vybudovanie dvoch vonkajších tenisových kurtov, ktoré budú spĺňať požiadavky/kritéria ku konaniu tenisových turnajov – davis cup a fed cup, t. j. o rozmeroch 20x40 m jednotlivo. Výstavbu tenisových kurtov bude NTC realizovať na vlastné náklady. Po vybudovaní tenisových kurtov ich bude NTC aj prevádzkovať. Novovybudované tenisové kurty budú slúžiť vrcholovým športovcom, talentovanej mládeži ale aj širokej verejnosti, ktorá ich bude môcť využívať rovnakým spôsobom ako je tomu v súčasnej dobe v rámci využívania kapacít v AEGON aréne. Keďže NTC bude investorom tenisových kurtov navrhuje sa počas výstavby tenisových kurtov túto skutočnosť zohľadniť proti nájmu a to tak, že v tom čase by výška nájmu predstavovala 0,00 €. Tento návrh je dôvodný aj skutočnosťou, že NTC poskytlo pre účely revitalizácie bývalého cyklistického štadióna časť pozemku registra „C“ KN parc. č.11280/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 864 m2, evidovanom na liste vlastníctva číslo 4835 pre katastrálne územie Nové Mesto (v rozsahu 438 m2). Povolením užívania tenisových kurtov, bude NTC za pozemok pod tenisovými kurtmi uhrádzať nájomné vo výške 4,48 € / m2/ ročne. Výška nájmu je určená Znaleckým posudkom.

K materiálu bola prizvaná aj Ing. Dáša Effenbergerová, vedúca štrukturálnych fondov a verejného obstarávania.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Mgr. Moravcová Tomčíková, Ing. Augustinič, Ing. Bielik, Ing. Kollárik, Ing. Effenbergerová

Miestna rada prijala uznesenie č. 06/07 a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 15616 m2, ktorý je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vedený na liste vlastníctva č.5148, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35 853 891 a to
; v rozsahu 1 432 m2 v zmysle priloženej vyznačenej kópie katastrálnej mapy (ďalej v texte aj ako „predmet nájmu“)
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
; a to za nájomné:
	za počas výstavby tenisových kurtov vo výške 0,00 € / m2/ rok
	po právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania tenisových kurtov vo výške 4,48€ / m2 / rok 

; pričom osobitný zreteľ odôvodňujeme skutočnosťou, že predmet nájmu je súčasťou bývalého cyklistického štadióna, pričom v súčasnej dobe mestská časť pripravuje jeho celkovú revitalizáciu, a to vytvorením mestského parku s dominantou funkciou športu, rekreácie a mestskej zelene. Národné tenisové centrum, a.s. má záujem o vybudovanie dvoch tenisových kurtov, ktorých parametre budú spĺňať požiadavky pre usporiadanie davis cupových a fed cupových turnajov. Výstavbu a aj následné prevádzkovanie novovybudovaných tenisových kurtov bude realizovať Národné tenisové centrum, a.s., pričom tenisové kurty budú prístupné širokej verejnosti. 
; na dobu 10 rokov
; za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.




6.   Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12807/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 12807/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov a Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Mgr. Moravcová Tomčíková informovala, že vykonaným majetkovým šetrením a po vykonanej miestnej obhliadke bolo zistené, že na  parc. č.12807/2 sa nachádza stavba garáže so súpisným číslom 2895 a na parc. č.12807/3 sa nachádza stavba garáže so súpisným číslom 2896, pričom obe stavby sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom evidované na listoch vlastníctva č.5089 a č.1028 pre katastrálne územie Nové Mesto. Žiadateľ má k dnešnému dňu k vyššie uvedeným pozemkom s mestskou časťou uzavretú platnú nájomnú zmluvu, pričom nájomné za rok 2015 má riadne uhradené. V súvislosti s podanou žiadosťou z hľadiska ďalšieho užívania citovaných pozemkov nie je pre mestskú časť výhodné zaťaženie pozemkov vecným bremenom. Žiadateľovi bolo v rámci vykonanej miestnej obhliadky navrhnuté ich odkúpenie. Žiadateľ s uvedeným návrhom súhlasil. Podľa Znaleckého posudku č.109/2015 zo dňa 14.04.2015 všeobecná hodnota pozemkov predstavuje celkovo sumu 10 000,00 €. 

V diskusii vystúpili: Ing. Vítková, Ing. Gašpierik, Ing. Böhm, Ing. Pfundtner

Miestna rada prijala uznesenie č. 06/08 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok predaj pozemkov registra „C“ KN:
	parc. č. 12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
	parc. č. 12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

zapísaných na liste vlastníctva č. 2382 pre katastrálne územie Nové Mesto
a 
- parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, katastrálne územie Nové Mesto, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014, úradne overenom dňa 12.12.2014
; pre JUDr. Petra Profanta, bytom Sabinovská 9 v Bratislave
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
; za kúpnu cenu vo výške 200,00€/m2 za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.




7.   Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezka 3 v Bratislave 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov a Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Mgr. Moravcová Tomčíková stručne informovala o predloženom materiály. Žiadateľka požadovala kúpu pozemku za symbolickú cenu vo výške 1,00 €; keďže, ako v odstúpenej žiadosti uviedol jej právny zástupca, je priamou právnou nástupkyňou posledne známej PKV vlastníčky pani Ľudmily Matysovej, rod. Ferákovej, ktorej bolo vlastnícke právo  Výmerom zo dňa 26.08.1950, zn. 550-29/3-1950-VIII/3-c-HO odňaté a bola naň uvalená národná správa, potom ako v 50-tich rokoch minulého storočia nelegálne opustila územie vtedajšej Československej republiky. Zo strany MČ bolo vykonané rozsiahle šetrenie vo veci preukázania prechodu vlastníctva na základe tvrdení žiadateľky, t. j. že je právnou nástupkyňou poslednej PKV vlastníčky záujmového pozemku. Vo vzťahu k ďalšiemu užívaniu záujmového pozemku, teda do úvahy prichádza jeho prenájom. Za uvedeným účelom bol vypracovaný Znalecký posudok č.173/2014 zo dňa 24.06.2015, ktorý určil všeobecnú výšku nájmu.

V diskusii vystúpili: MUDr. Dubček, Mgr. Moravcová Tomčíková, Ing. Augustinič, Ing. Winkler, Ing. Pfundtner, Ing. Bielik

Miestna rada prijala uznesenie č. 06/09 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2, ktorý je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vedený na liste vlastníctva č. 31 pre katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú obaja bytom Sliezka 3 v Bratislave
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
; za ročné nájomné vo výške 2 654,58 €
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že MUDr. Marta Dobrovičová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného domu so súpisným číslom 44 nachádzajúcej sa na pozemku „C“ KN parc. č. 11410, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č. 1314
	rodinný dom nadobudla do svojho výlučného vlastníctva z titulu dedenia po svojich rodičoch;

nebohá matka MUDr. Marty Dobrovičovej bola nevlastnou sestrou posledne známej vlastníčky pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2, pani Ľudmily Matysovej, rod. Ferákovej;
	Výmerom zo dňa 26.08.1950, zn. 550-29/3-1950-VIII/3-c-HO bola na domový majetok pani Ľudmily Matysovej, rod. Ferákovej uvalená národná správa (vyvlastnenie)
	MUDr. Marta Dobrovičová je po svojej nebohej matke neterou pani Ľudmily Matysovej rod. Ferákovej a pozemok užíva spolu so svojim manželom 
; na dobu neurčitú
; za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Nájomné za rok 2015 bude zo strany nájomcov uhradené do 31.12.2015.
Nájomné, titulu bezdôvodného obohatenia, za rok 2014 vo výške 2 575,38 € a za rok 2013 vo výške 2 528,90 € bude nájomcami uhradené do 31.12.2015.






Rôzne:

Ing. Augustinič informovala, že primátor hl. mesta Ivo Nesrovnal navrhuje získané finančné prostriedky zo zvýšenia daní využiť na opravu ciest hl. mesta a časť finančných prostriedkov rozdeliť medzi poslancov na realizáciu ich poslaneckých priorít.


Ing. Gašpierik tlmočil žiadosť občianskeho združenia Jumping Joe, ktoré požiadalo mestskú časť o úpravu a vykonania zmien znenia v schválenom Koncepčnom zámere rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM pre školský rok 2015/2016. Občianske združenie sa svojou aktivitou zameriava na deti všetkých kategórií za účelom vzbudiť záujem detí o pohyb. Organizuje kurzy korčuľovania pre prvákov a škôlkarov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ale aj pre dospelých. Svoju žiadosť o zmenu odôvodňuje tým, že poklesol počet žiakov v triedach a o.z. Jumping Joe nie je schopné pokryť celkové fixné náklady.
Ing. Vítková reagovala, že ide o aktivitu školy, nie mestskej časti. 
Ing. Mgr. Baník poznamenal, že medzi o.z. Jumping Joe a mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto neexistuje žiaden právny vzťah a mestská časť Bratislava-Nové Mesto nefinancuje aktivity o.z. Jumping Joe, len prispieva školám na aktivity v rámci čoho ZŠ Riazanská zastrešuje tieto aktivity prostredníctvom o.z. Jumping Joe. 
Ing. Vítková odporúča o.z. Jumping Joe požiadať mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o poskytnutie dotácie.




Po prerokovaní materiálov Ing. Stanislav Winkler – poverený vedením rokovania miestnej rady poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      







Ing. Mgr. Ľubomír Baník 				     Mgr. Rudolf   Kusý  
       	   prednosta MÚ B-NM					     starosta MČ B-NM  






	
Ing. Libor Gašpierik
overovateľ





Bratislava 28.10.2015
Zapísala: Mária Juhásová

