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Vážený pán starosta,

na základe nájomnej zmluvy Č.UEZ 311/2016 uzatvorenej v zmysle
ustanovenia 8 663 a následne Občianskeho zákonníka, týkajůceho Sa
prenájmu nehnutel‘nosti majetku hlavného mesta SR — pozemku registra C
KN parcel.č. 720811, ktorý je v správe mestskej časti Bratislava — Nové Mesto,
dovoFujem si požiadať Vás o opätovné predíženie prenájmu. Prenájom
pozemku o výmere 94 m2 odsúhlasilo Miestne zastupitefstvo mestskej časti
Nové Mesto.

Prenájom bol podpísaný na dobu 5 rokov dňa 14.10.2016. Súčast‘ou
zrntuvy je aj nájomná zrnluva Č. 47/2016, ktorá sa uzatvorila na dobu neurčitú.

S úctou

Mgr. Mária Cupáková
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Miestny úrad Nové mesto
Sekretariát starostu
Junácka 1
83291 Bratislava

V Bratislave 29.92021



Mgr. Mária Cupáková
Jaskový rad 201/A
83101 Bratislava

Miestny úrad Nové mesto
Mgr. Rudolf Kusý, starosta

Junácka 1

‚ 7 83291 Bratislava

V Bratislave 7.10.2021

Vážený pán starosta,

Na základe doplňujúcej požiadavky Mgr. Márie Másiarovej k žiadosti o
prdÍženie nájmu k NZ č.311/2016, zaslať dokumenty potrebne na rokovanie
pdslancov MR a MZ najneskčr do 13.10.2021, ktoré preukazujú nepriaznivú
sdciálnu situáciu, potvrdenie výšky mesačného príjmu v rámci poberania dóchodku
Vám posielam kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške poberania déchodku.
P9žiadavka pravoplatného rozhodnutia o zverejnení nezaopatreného dieťaťa do
möjej starostlivosti bola aktuálna pred piatimi rokmi pri uzatváraní nájomnej zmluvy,
v tom čase bola moja dcéra študentkou univerzity v Brne.

O predlženie nájomnej zmluvy som požiadala z dĎvodu, že som mala
záujem odkůpíť pozemok .Pani Kozákova ma informovala, že cenu pozemku
poslanci vyčíslili na 200 tisíc eur, čo je viac ako štvornásobok ceny v čase ked‘ sa
domy a pozemky odkupovali. Dóchodcom od nového roku zvýšia döchodky O I
percento. Žiadosti na odkúpeníe domu som dávala niekoľko rokov štátnemu
správcovi, ktorý mi odkúpenie odmietal. Po dlhých rokoch mi dom predali, ktorý som
splácala Cena pozemku bola v tom čase do 60 tisíc. Mój dčchodok sa štvornásobne
nézvýšil, ani cena Fudského života sa nevyčíslila. Pri zvolení do funkcie skladajú
pdslanci sľub „Sl‘ubujem na svoju čest i svedomie vernost‘ Slovenskej republike
a svoje povinnosti budem plnit v záujme jej občanov.

Vážený pán starosta, d‘akujem Vám za Váš ústretový prístup a želám Vám
vela spokojných obyvateľov.

S úctou

‚

Mgr. Mária Cupákové ‘

Na vedomie: Mgr. Má,ia Mšsiarová
pravne odďéleníe



SOCIÁLNA POIS?OVFA
ústredie

Číio 516 101 1350 O Bratislava 28. november 2010
(uvádzjte vždy v písomnom styku)

CUPAKOVA MARIA MGR.

JASKOVY RAD 35251201

831 01 BRATISLAVA 37

ROZHODNUTIE

PodIa 82 a 293c zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnorn poistení
v zneni neskorších predDisov Vám zvyšujeme od 1. januára 2020
sLarobný dáchodok na 490,40 EUR ruesačne.

ODÖVODNENIE

Starbný dĎchodok je zvýšený o 2,9 % mesačnej sumy dáchodku, čo
je o 13,90 EUR mesačne.

PodI 82 a 293dx zákona Č. 461/2003 Zz. V znení neskorších
predisov sa starobný dóchodok v roku 2020 zvyšuje o percento
rnedziročného rastu spotrebitelských cien za domácnosti dČchodcov,
teda E o 2,9 % mesačnej sumy döchodku, najrnenej však o pevnú sumu
zvýšeriia určeriú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu
dóchcdku vykázanej Sociálnou poisovňou k 30. júnu 2019, Lo znamená
najmnej o 9,00 EUR mesačne.
Váš starobný döchodok je zvýšený o percento rnedziročnáho rastu
spotebiteIských cien za domácnosti dáchodcov, čo je o 13,90 EUR
mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma
zvýšnia 9,00 EUR mesaČne.

POUČ ENIE O ODVOLANÍ
Proti tomuto rozhodiiutiu méžote podat‘ v lehote 30 dní od ieho doručenia

odvolanie, a to plsomne alebo ústnc do zápisnice, SociL1nej poistvni,
ústreiie v Bratislave, alebo pobočke Sociálne poistovne.

Podané odvolanie norná odkladný účinok. K odvolaniu odporúčaiue priložiť
a kópiu tohto rozhodnutia.

9CILNAPQIStOVŇA ‚

_______________

V JQUl 2. kluSla. a. S73 L3 2Estv2

JUDr. Tmea Vörösová
ňaditel‘ka sekcie dčchodkového poistenia

OZNÁMENIE o VÝPLATE DÓCHODKU

Od januára 2020 budeme poukazovaE mesačne 490,40 EUR vždy 14. da
v mediaci.
Doplatok za dobu od 1.1.2020 do 13.1.2020 v sume 6,03 EUR
súčasne poukazuj eme.



Mgr. Mária Mäsiarová

Od: Mgr. Mária Mäsiarová <maria.masiarova@banm.sk>
Odoslané: streda, 6. októbra 2021 13:29
Komu: cupakova.rn@gmail.com
Predmet: doloženie doku mentov
Prílohy: Scan_O1-10-2021_1111_DEN20210034741.pdf

Dobrý deň,

v nadväznosti na Vašu žiadosť o predÍženie nájmu k NZ Č. 311/2016 týmto za úČelom spracovania žiadosti

a posúdenia výšky nájomného prosím zaslať dokumenty preukazujúce nepriaznivú sociálnu situáciu, t.j. potvrdenie

o výške mesaČného príjmu v rámci poberaného důchodku ako aj rodný list dieťaťa resp. právoplatné rozhodnutie

o zverení nezaopatreného dieťaťa do starostlivosti. Ked‘že doba nájmu uplynie dňa 15.1.0.2021 vrátane, priČom

zároveň najneskár dňa 13.10.2021 je potrebné predložiť materiály na rokovanie poslancom do komisií, MR a MZ,

uvedené dokumenty je potrebné cloručiť najneskór do 13.10.2021

Mgr. Mária Mäsiarová
oddelenie právne, poclnikateľských Činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestny úrad, Mestská

časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava tel Č.: + 421 2 49253144
e-mail: maria.masiarovabanm.sk
www.banm.sk

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ Mestská Časť Bratislava

Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udalov/

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosobabanm,sk


