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Vážený pán Stamsta. Mgr. Rudolf Kusý

Dovoľujem si Vás, prostredníctvom tejto žiadosti v predmetnej veci oslovif ako vedúci orgán
mestskej časti, ktorá spravuje a prenjíma kancelárske priestory v objekte na Hálkovej ul. 11.

Dňa 27.11 .2017 soru elektronicky požiadala uvedená zodpoveclnú p. Petrikovu o urgcntn‘ prenájom
samostatnej kancelárskej miestnosti 314 v tomto objekte. liviedla som stručne ‘šctky potrehné
informácie, svoj štatút fyzickej osoby a zároveň ju požiadala. aby ma v tejto veci bezodkladne
kontaktovala. prípaclne ma požiadala o doplňujúce informácie atd.

Čakala som máme. Pani Petríková moju žiadosť úpne ignorovala, rovnako. ako aj moje
viacnásobné urgencie.\‘edeiť1 pracovnú pevná linku nik ncdvihal. Žial. nepriek moj im
rigenciám, absolútna ignorácia zo strany p. Petríkovej, aj zo strany MČ. V zťifalstve som sa
následne pokúsila moju urgenciu poslaf na viacero elektronických adries zamestnancov MČ asi 2-3.
Až po viac ako mesiaci ma prostrednictvom emailu kontaktoval p. Csomor, vedúci oddelenia správy
majetku a vnútornej správy, ktorý velmi ochotne zodpovedal moje technické dotazy a doporučil mi
podaf si túto pisomnú žiadosť o nájom.

Prenájom tohto samostatného. termoregulovateFnčho priestoru 314. je momentálne mojou jedinou
možnost‘ou na riešenie akútneho def citu životného priestoru. Sum ZTP upúlaná na invalidný vozík
a od narodenia žijem s matkou v 1 izbovom byte (asi 25m2). Pricstor jc stiesnený. Som obklopená
množstvom kníh, študijneho materiálu, ale najma veľkým množstvom objemný ortopedických a
zdravotníckych pomocok rozneho druhu. Pristor miestnosti 314 je úplne vyhovujáci, mohli by tu
byť uskladnené teumoplastové, železné aj mé pomock ako aj knihy bez ujmy. kedze priesto1y sú
vvkurované. Nepotrebujem nič viac. ani sociálne zariadenie. iha čiste kanceláriu 314 na
uskladnenie, ale zároveň v dostatočnej blízkosti keclvkoľvek nadosah prostredníctvom matky. či
asistenta aj pešo.

Je to pre mňa jediné a ideálne ľiešenie. Ale bobužial nekoľko mám jediný príjem invalidný
dochodok vo výške cca. 300 eur, nie je pre mňa eXistenčne možné, platif za tieto priestory
stanovený poplatok. Vel‘mi Vás prosím touto formou o pomoc, či by holo možné požiadať Vás o
nájom tniestnosti 314 zdarma, ako výpomoc od MC n to aspoň na jeden rok.

Vel‘mi Vám vopred ďakujern a prosím o písomné stanovisko. pokiaF možno do 3 pracovnýcb dní.
Ďakujem za pochopenie mojej urgencie a niojej situácie vopred.

S úctou, Petra Mikulová

V Bratislave, 11.01.2018

Prílohy, súčasti : kópia ztP-S, kópia potvrdenia o príjme - invalidný dochodok.
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Milá pani Mikulová,

V Bratislave, 16. januára 2018.

ospravedlňte prosím mojich kolegov na úrade. Vaša žiadosť je taká neob
vyklá, že nevedeli, čo s ňou robiť. Úrad (vrátane starostu) nemöže prenajať pne-
story bez rozhodnutia zastupiteľstva, resp. v rozpore so schváleným cenovým vý
merom.

Nemám námietky voči ročnému prenájmu kancelánie za 1,— Euro ročne +

energie. V prípade, že Vám táto ponuka vyhovuje, dám pripraviť materiál na za
stupitel‘stvo, aby to poslanci schválili.

S úctou

Vážená pani
Petra Mikulová
Pluhová 10
831 03 Bratislava

ĺ7 ĺv !
‚‘/ 1/

;
/ĺ /

ĺ

/

j/ĺ



Petra Mikulova, Pluhova 10. 83103 Bratislava. kontakt : PMIKULOVA‘äl-IOTMAlL.COM

LO)Lf ‘

l‘L J Č\ 1 ‘ r
‚ Va,‘n‘ vin taiosta

Mar. Rudolf Kus‘ý
2 4 ii 2O1 MU Bratislava - Nové Mesto

Junácka I
83291 Biatslaa

Vec : Stanovisko k žiadosti
Vážený pán Starosta, Mgr. Rudolf Kusý

Dovol‘ujem si Vám poďakovat za čas, ochotu a ústretovosť a okamžite reagujem na Váš list zo dňa
16. januára. ktorý som ohdržala obyčajne, dnes dňa 23. januára 201 8.

V predmetnom liste súhlasíte s nájmom miestnosti c. 314 v objekte na Halkovej ulici Č. 11 . za I
Euro (slovom jedno euro) ročne + energie. S podmienkami samozrejme s vďakou súhlasím a prosím
iba o najotn miestnosti c. 3 14 (nic inej miestnosti). Po odsúhlasení zastupiteľstvom prosím ďalej o
špecifikáciu energii.

Ja budem potrebovat jedine kúrenie. teda aby miestnost bola patrične odvlhčená a aby v nej hola
taká konštantná teplota, aby priestor a veci ‘ ňom uložené, neznehodnotila plieseň. či príbuzné javv.

Ako sim už uviedla v rnojej žiadosti, priestor miestnosti 314 je úplne vvhovujúci. mohli by tu byť
uskladnené termoplastové. železné aj mé moje zdravotnícke a rehabilitačně pomocky, ako aj knihy
bez ujmy, kedze priestory sú vykurované. Nepotrebujem nič viac. ani sociálne zaľiadenie. iha čiste
kanccláriu 314 na uskladnenie. ale zároveň v dostatočnej blízkosti keclykoľvek nadosah
prostredníctvom matky, či asistenta aj pešo.

Veľmi Vám ďakujem

Prosím pekne. aby holo by možné klúč prevziaf clo konca mesiaca jnnuár. To by holo ideálne.

Každopádne, v záujme veci sa rada v rámci možnosti prisposohím.
Ďakujem za pochopenie mojej urgencie a mojej situácie vopred.

S úctou, Petra Mikulová

V Bratislave. 23.01.2018

Prílohy‘. súčasti : neobsahuje
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Mikulová Petra
Pluhová 10
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Vážená pani
Petra Mikulová
Pluhová 10

‚ 831 03 Bratislava

Váš list číslo/zo
dňa

Vec

Naša značka

11 175/4024/201 8/SMVS/PETB

Vybavuje//

Petríková Bronislava Mgr.
02/49253 135!bronislava.petrikova®banrn.sk

Bratislava

27,03.2018

Odpovcd‘ na žiadosť o nájom kancelárie Č. 314 na 1-Iálkovej 11 v Bratislave

Vážená pani Mikulová,

na základe Vašej žiadosti o nájom kancelárie Č. 314 na I-Jálkovej 11 v Bratislave Vám
oznamujeme nasledovné:

Vo svojej žiadosti zo dňa 24.01.2018 požadujete, aby rniestnost‘ bola patrične odvlhčená
a aby v nei bola taká konštantná teplota, aby priestor a veci v ňorn uložené nezhodnotila pleseň,
či príbuzné javy.

S pol‘utovanírn Vám musíme oznámit‘, že toho času mestská čast‘ ako prenajírnatel‘
vzhl‘adom na technický stav v akom sa nachádza nehnutel‘nost‘, v ktorej si chcete prenajat‘
kanceláriu nevie zabezpečit‘ splnenie Vami požadovaných podmienok.

/

i Mgr. Rudolf KUSÝ
starosta mestskej časti

IČO Strtinkovč dni
00603317 Pondelok 8°°- 12°°

Cfl OOStreda 8 - 12
DIČ Piatok 8°° - 12°°
2020887385

S pozdravom

jí; /

‘‘fax Bankové spojenie
02/49253 135 Prima banka Slovensko. a. s.
02/45 529 459
e-mail: twlnaub:oimk

banm.sk

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007 13°°- j700

13°°- j700
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Vec : Stanovisko k žiadosti
Vážený pán Starosta, Mgr. Rudolf Kusý — OSOBNE

Dovol‘ujem si Vám poďakovat‘ za čas, ochotu a ústretovost‘ a okamžite reagujem na Váš list zo dňa
16. januára. ktorý som obdržala obyčajne. dňa 23. íebruára 2018.

V predmetnom liste súhlasíte s nájmom iniestnosti c. 314 v objekte na Halkovej ulici Č. 11. za
1,- Euľo (slovoni jedno euro) ročne + energie. S podmienkami samozrejme s vďakou súhlasíru
a prosím iba o najom miestnosti c. 314. Vo svojom liste ma ďalej informujete, že Vaše súhlasné
stanovisko s prenájmom za 1 Euro roČne + energie, bude predložené zastupitel‘stvu na
rokovaní marce/apríl.

Ja budem potrebovat jedine kúrenie, teda aby miestnost bola patrične odvlhčená a aby v nei bola
taká konštantná teplota. aby priestor a veci v ňom uložené, neznehodnotila plieseň. či iríbuzné javy.
Toto zabezpečí jediné energie, primerané vykuľovanie pľiestoru.

Ako som už uviedla v mojej žiadosti, priestor mkstnosti 314 je úplne vvhovujúci, mohli by tu
byť uskladnené termoplastové, železné aj ině moje zdravotnícke a ľehabilitačné pomocky. ako aj
knihy bez ujmy. kedze priestory sÚ vykurované. Nepotrebujcm nič viac. ani sociálne zariadenie. iba
čiste kanceláriu 314 na uskladnenie. ale zároveň v dostatočncj blízkosti kedykoľvek nadosah
prostredníctvom matky, či asistenta aj pešo.

Podľa pozvánky na Zastupiteľstvo mi bob telefonicky potrvrdené, že žial Vaše súhlasné stanovisko
nic je však na programe zatiaľ. Nerozumiern z akého dovodu. Nakol‘ko mám od Vás súhlasné
stanovisko ako starostu MC S prenámom mne osobne za sumu I Euro na dobu určitú jeden
rok + energie, PROSIM ABY MI IJZ BOLl ODOVZDANE KĽUCE OD MIESTNOSTI, CO
NAJSKOR V MESIAC1 APRIL. Ako soru uviedla aj v mojej prvotnej žiadosti, mám
AKUTNY NEDOSTATOK PRIESTORU a túto situáciu s Vašou výdatnou pomocou, ochotou
a ústretovost‘ou potrebujem bezodkladne nešit‘.

PROSÍM O PRIDANIE TOHTO MIMORIADNEHO BODU ROKOVANIA na 10.4. tak ako
mi bob písonine Vami prislúbené.

Vel‘mi VAru ďakujem

Ďakujem za pochopenie moje rJrĹ mniei shuáce vopred.
I j ‚

S úctou, Petra Mikulová ‘

V Bratislave. 22. 3..2018

Prílohy. súčasti : kópia Ztp preukazu
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Vec : AKC‘TNb RlL(ŠENIE VZNIKNUTEJ Sl WÁ( IF
Vážený — Starosla. Mgr. Rudolf Kusý

Dovoľtjcin si \áb. oslovif v predmetnej vec zníženéh‘ nájmu Lmcelárskcho prieztoru 314 n
I lálLovej ulici. Ako je Vám jste známe z predošlcj dokumcrnácie. edd ?Álezitust‘ Mi Liahne už od
novcinbra 2017 nnpriek tornu. že som ako ZtP žiadateFka na iinalidnoiu oziku, nlekolkoknit
pokorne poukazovala na to, že sa jedná o urgentnú sltuáciu, ktorú bula tiku sáni uá;Izntn
priložených dokunientoch, zanedbaná zo strany Vašich pracovn(kov.

Ako vidíte príiohou sú dva Varní podplsané dokumenty, kde uvádzate súhlnsně stano isko S

nájniom 1 Euro + energie na 1 rok a tIež, že Vaše sůhlasné stanovisko hude predlo)cně na
ďalšle odsúhlaseniev období mareclaprlL To bohužiaľ nic je piavda.

V uplynulom období ma nik v tejlo vetl nekoataktoval, MČ so mnou obec nekomunikuje, aid
v listovej podobc, neprišlel ani termín ked) presne v danom obdobl sa TáležitO%t‘ bude
prejednávať, kecly si mám vyzdvihnůť kI‘úře, 1%aprlek abolútnemu mikulu za strany ruč
som sa pokÚšaia priebcžne informovat‘, no bez Ůspechu. Na podatcrni som odowdala ďalšich
niekoľko podaní. uhy bulo jasné. že rnoj záujcm stále trvá. Posleclné podanie sam odovzdala cIM
6.4. zúfalcj snahe, aby sa záležitosí dostala na prijednanie ěastupiieľsta 10.4., na všelko bolci
mánie. Telefonicky sum sa spojila aj so sekntariáIom ti chcela som s Vuml hovorlt‘, neholci mi
to umožnené. AbsolŮtne nič sa netleje.

Nevítat, či je bežné. že Starosta Mě nedodrží slovo. navyše pot rdem! I iisonim‘ a osobiw
podpisané. Každupádne. Je meslac máj a ja nemám v rukách nič ině, lha Va4e slarubtov.ké
oznámenic zo db 16. a 31. januára 2018 (príloha) it ňum Vaše staroNt‘nské hno, I.loré sa
Vám žíni‘ ncpodarilo dodržat‘ (z mne absolůtne neznániych príčin).

Je to cľml smutu6 konštatnvanie. Z celého srdca Vám ďakujem za au nchotu * ;án“eň
Vás žiudam o AKU TNE okamžité riešenie situácie, potvrdenic že technický stav Inirstnnbti
314 je do (ohlo db nezmcuenÝ ti o výzvu o oduvzdanie ki‘ůČov — obralum poštou (lnpuntčcnr
na moju adreu.

Som sklamuná, smutná z jednania Mč‘ a zúfala to svojej priesloro cj situůcic, kiará mi lha
pán Starosta pomáhate riešiť.

fl1 ‚

S pozdntvom n úctou. Petra Mikulová v.r.1
! ‚ Í

Príloh)
1. Zní)enie nájmu Lópia
2. Oznámeni‘ o termíne (nedodržanorn zo strany Mč kópia

Bratislava, 2. máj 2018


