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NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo

a) schvaľuje použitie finančných prostriedkov spojených s prevádzkovaním infopultu, ktorý bude

umiestnený v podchod na Trnavskom mýte v smere východu k eskalátorom „SMER

ISTROPOLIS“, v nasledovných sumách bez DPH

- mesačná platba za užívanie (podnájomné) 0,00 eur

- mesačné náklady na elektrickú energiu 15,00 eur

- mesačné náklady na pripojenie infopultu na internet 12,00 eur

- mesačné náklady na spoločné prevádzkové náklady 0,00 eur

v prospech spoločnosti Immocap Group, a.s. so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratisava, IČO:

35 944 536, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:

3633/B, a to na dobu určitú do 15.03.2032

b) schvaľuje návrh spoločnosti Immocap Group, a.s., aby výška úhrad uvedených v písm. a) tohto

uznesenia, bola každoročne zvyšovaná tak, aby zodpovedala percentuálnej zmene mesačného

harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike stanoveného

EUROSTAT-om za rozhodné obdobie

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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DȎVODOVÁ SPRÁVA

V súvislosti s rekonštrukciou podchodu na Trnavskom mýte má mestská časť záujem využiť časť

priestoru na informovanie širokej verejnosti o dianí v našej samospráve.

Za týmto účelom bola oslovená spoločnosti Immocap Group, a.s. (nájomca dotknutého priestoru),

ktorý s umiestnením infopultu súhlasí. Za samotné umiestnenie infopultu spoločnosť nepožaduje

žiadne nájomné. Mestská časť sa však musí podieľať na úhrade prevádzkových nákladov. Ich výška je

predmetom návrhu uznesenia.

Infopult bude mať rozmery 1200x700 mm a bude umiestnený pri východe k eskalátorom v smere na

Istropolis. Infopult obstaráva mestská časť a teda bude vo vlastníctve mestskej časti.
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