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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.                  
o  majetku  obcí  v  znení  neskorších   predpisov predĺženie doby nájmu o 20 rokov,  t. z. od            
1. 12. 2015 do 30. 11. 2035,  nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa – 
stavba súpis. č. 13513 na pozemku parc. č. 3144/9 - ubytovňa I, stavba súpis. č. 13514 na pozemku 
parc. č. 3144/10 - ubytovňa II, stavba súpis. č. 13516 na pozemku parc. č. 3144/12 - oceľový 
prístrešok, stavba súpis. č. 13517 na pozemku parc. č. 3144/13 a časť pozemku parc. č. 3144/26 
v oplotenom areáli na Hradskej, pre Domov pre každého, občianske združenie, na podporu 
a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR so sídlom Stará Vajnorská 92 v Bratislave, IČO 
0031781373, za účelom prevádzkovania ubytovne I ako nocľahárne a ubytovne II ako útulku pre 
poskytovanie sociálnych služieb, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných potrieb fyzickým osobám formou strediska osobnej hygieny, prípadne inej 
sociálnej služby, 
 
s podmienkami: 
 
1. Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova 

vloží v období do 1. 12. 2025 do rekonštrukcie predmetu nájmu 300 000,00 Eur. V prípade, že 
Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova 
nevloží do rekonštrukcie predmetu nájmu 300 000,00 Eur do 1. 12. 2025, hlavné mesto môže 
vypovedať zmluvu o nájme. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
PREDMET:  Predĺženie   doby   nájmu   nehnuteľností  -     stavieb  súp.  č. 13513,  súp.   č. 13514,  

súp. č. 13516  a súp. č. 13517 a časti pozemku parc. č. 3144/26 v oplotenom areáli na 
Hradskej ul.  v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov t. zn. od 1.12.2015 do 
30.11.2035 a úprava účelu nájmu 

  
NÁJOMCA: Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez 

domova v SR  
                       Stará Vajnorská 92 

         831 04 Bratislava 
         IČO: 31781373   
 

PREDMET NÁJMU:  
Nehnuteľnosti v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa: 
- stavba (ubytovňa I) súp. č. 13513, na parcele č. 3144/9 s celkovou zastavanou plochou 423 m2  

zapísaná na LV č. 3919  
- stavba (ubytovňa II) súp. č. 13514, na parcele č. 3144/10 zastavaná plocha 425 m2 zapísaná na LV 
č. 3919 

-  stavba (oceľový prístrešok) súpisné č. 13516, na parcele č. 3144/12 zapísaná na LV č. 3919  
-  stavba (prístrešok)  súpisné č. 13517, na parcele č. 3144/13 zapísaná na LV č. 3919 
- elektrické rozvody a rozvody kúrenia z oceľového prístrešku do ubytovne I. a ubytovne II 
- časť pozemku parc. č. 3144/26 v oplotenom areáli na Hradskej 
 
Pozemky parc. č. 3144/9,   parc. č. 3144/10 a parc. č. 3144/26 sú zapísané na LV č. 1095, pozemky  
parc. č. 3144/12 a parc. č. 3144/13 sú zapísané na LV č. 2933 a všetky sú vo vlastníctve hlavného 
mesta. 
 
ÚČEL NÁJMU: 
doterajší: 
„Účelom je odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami najneskôr do 5  
mesiacov od začiatku nájmu úprava predmetu nájmu v súlade s Čl. V tejto zmluvy, zabezpečenie 
legalizácie stavieb uvedených v tomto článku ako aj zmena účelu využitia predmetu nájmu 
nájomcom. Počnúc dňom, kedy rozhodnutie príslušného stavebného úradu, ktorým tento povolí 
užívanie stavieb, nadobudne právoplatnosť, bude nájomca užívať predmet nájmu pre poskytovanie 
ubytovania bezdomovcom a sociálne slabším skupinám obyvateľstva  formou ubytovne. 
poskytovanie ubytovania bezdomovcom a sociálne slabším skupinám obyvateľstva formou 
nocľahárne, útulku, strediska osobnej hygieny prípadne inej sociálnej služby. Účelom nájmu je aj 
zriadenie Strediska osobnej hygieny (ďalej len „SOH“) ako plnenie deklarovaného spoločného 
záujmu zmluvných strán pri plnení sociálneho programu pomoci ľuďom bez prístrešia a sociálne 
odkázaným.“ 
 
upravený: 
„V súlade s § 25 a § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov bude ubytovňa I slúžiť ako nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny a ubytovňa II ako 
útulok pre poskytovanie sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 
uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám formou strediska osobnej hygieny 
prípadne inej sociálnej služby.“ 
 
 
 



DOBA NÁJMU: podľa doteraz platnej nájomnej zmluvy je doba nájmu od 1.12.2005 do  
30.11.2015, ktorú nájomca navrhuje predĺžiť o 20 rokov t. zn. od 1.12.2015 do 
30.11.2035 

 
NÁJOMNÉ:  
0,03 Eur ročne za celý predmet nájmu podľa nájomnej zmluvy platnej do 30.11.2015  
 
Podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny 
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno zo dňa 1.11.2011 §2 ods. 3 „V prípadoch, 
keď si to vyžadujú záujmy hlavného mesta možno po rozhodnutí primátora určiť cenu za prenájom 
odchylne od cien uvedených v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
1.   Na  základe  nájomnej zmluvy č. 07 83 1028 05 00 zo  dňa 1.12.2005 v znení  dodatkov č. 1 až  

č. 3,  má nájomca Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie 
ľudí bez domova prenajaté od 1.12.2005  na 10 rokov t. zn. do 30.11.2015 nehnuteľnosti v 
areáli na Hradskej ul. v  Bratislave, k. ú. Vrakuňa za účelom poskytovania ubytovania pre 
bezdomovcov a sociálne slabším skupinám obyvateľstva formou ubytovne a zriadenia 
Strediska osobnej hygieny. 

 
2.   V Čl. III zmluvy sa nájomca zaviazal investovať do rekonštrukcie predmetu nájmu čiastku vo 

výške cca 312 023 Eur. Okrem tejto čiastky nájomca investoval do rekonštrukcie predmetu 
nájmu ďalších cca 199 164,00 Eur. Rekonštrukcia zahŕňala napr. opravu a výmenu obvodových 
stien objektov ubytovní, zateplenie objektov, výmenu podláh a nefunkčných odpadov, 
dobudovanie sociálnych zariadení, výmenu a opravu kuchynských liniek a pod.  Kolaudačné 
rozhodnutie na zrekonštruované stavby nadobudlo právoplatnosť dňa 24.1.2007. 

 
3. Listom zo dňa 29.1.2014 nájomca požiadal o predĺženie doby nájmu o ďalších 10 resp. 20 

rokov nakoľko plánuje vykonať ďalšiu rekonštrukciu a to prerobenie starej elektroinštalácie, 
výmenu okien cez ktoré zateká a dochádza cez ne k veľkým únikom tepla a komplexnú 
rekonštrukciu strechy.  Náklady na rekonštrukciu budú vo výške cca 300 000,00 Eur. 

 
4.  Listom zo dňa 5.3.2014 nájomca doplnil, že pokiaľ nebude zazmluvnený celý rok 2015 

(doterajšia nájomná zmluva je platná do 30.11.2015) nemôže žiadať o poskytnutie finančného 
príspevku na celý rok 2015. Súčasne nájomca od 1.1.2015 plánuje zmenu štatútu časti 
prevádzky z útulku na nocľaháreň, čo podľa súčasne platnej zmluvy nie je možné. Vzniklo by 
tak 85 lôžok (v prípade mimoriadneho stavu až do 110 lôžok), ktoré budú slúžiť pre potreby 
mesta Bratislavy. 

 
5.  Nájomca v predmete nájmu okrem  poskytovania ubytovania pre bezdomovcov a sociálne 

slabšie skupiny obyvateľstva formou ubytovne,  zriadil aj Stredisko osobnej hygieny, kde sú 
všetky služby voči klientom poskytované bezplatne. Stredisko poskytuje napr. cca 14 500 
kúpeľov ročne. 

 
6. Nájomca svojou činnosťou pomáha hlavnému mestu plniť funkcie uložené hlavnému mestu 

v súlade s § 25 a § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

 
 
 
 



 
 
STANOVISKÁ ODDELENÍ: 
• oddelenie sociálnych vecí uviedlo nasledovné: 
- teraz platí: Občianske združenie Domov pre každého v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zabezpečuje v prenajatých 
priestoroch sociálne služby pre občanov bez prístrešia v zmysle § 26 zákona a to poskytovanie 
sociálnej služby v útulku, kde sa fyzickej osobe v nepriaznivej situácii zabezpečuje ubytovanie, 
sociálne poradenstvo, pracovná terapia... 
- dňa 5.3.2014 doručilo Občianske združenie Domov pre každého oddeleniu sociálnych vecí 
doplnenie svojej žiadosti o predĺženie Zmluvy o nájme a to o nasledovnú informáciu: od 1.1.2015 
plánujú zmenu štatútu časti prevádzky  z útulku  na nocľaháreň. Bude potrebné v nájomnej zmluve 
zmeniť Čl. I. Predmet a účel nájmu v bode 1 a to nasledovne: „V súlade s §25 a § 26 zákona č. 
448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude ubytovňa 
I slúžiť ako nocľaháreň a ubytovňa II ako útulok  pre poskytovanie sociálnych služieb na 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým 
osobám“. 
- dobu nájmu odporučili predĺžiť o 10 rokov 
- o stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta sme požiadali listom zo dňa 27.2.2014 
• oddelenie územného rozvoja mesta  uviedlo nasledovné: 
Areál Občianskeho združenia na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR – Domov 
pre každého je zrealizovaný v území, pre ktoré Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 
2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje funkčné využitie územia: ostatná ochranná a izolačná 
zeleň, číslo funkcie 1130, a ktoré je definované ako stabilizované územie. Stavby a zariadenia OZ 
nesúvisia s danou funkciou a sú zaradené medzi neprípustné spôsoby využitia dotknutej funkčnej 
plochy. Z uvedeného vyplýva, že navrhované stavebné investície sú v rozpore s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou – s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov. 
Na základe konštatovaného: posúdenia funkčného využitia záujmovej lokality v zmysle územného 
plánu a súčasne hodnotenia dopadov environmentálnej záťaže na zdravie obyvateľstva, územný a 
socioekonomický rozvoj, odporúčajú  podporiť aktivity OZ v inej lokalite, navrhované stavebné 
investície do jestvujúcich objektov ubytovní formou neobnovenia nájomnej zmluvy, nepodporiť. 
 
 
 
Žiadosť o predĺženie doby nájmu  nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa 
od 1.12.2015 o 20 rokov t. zn. do 30.11.2035  predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 131/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov s prihliadnutím na skutočnosť, že žiadateľ svojou činnosťou napomáha hlavnému mestu 
zabezpečovať povinnosti obce uložené zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 5. 5. 2014 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 8. 4. 2014, kde pri hlasovaní nezískal  
dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 























































 
 
 

Dodatok č. 4 
k zmluve o nájme  č. 07 83 1028 05 00 v znení dodatkov č. 1 až č. 3 

 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom CSc., primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s. 
číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453  
BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

a 
 

nájomca: Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie 
ľudí bez domova v SR  

 so sídlom: Stará Vajnorská 92, 831 04 Bratislava 
 zastúpené: Adriánom Gschwengom 
 IČO: 31781373 

(ďalej len „nájomca“) 
 
v zmysle Čl. X ods. 2  zmluvy o nájme č. 07 83 1028 05 00 zo dňa 1.12.2005 v znení dodatku 
č. 1 zo dňa 12.12.2006, dodatku č. 2 zo dňa29.12.2008 a dodatku č. 3 zo dňa 11.5.2011 (ďalej 
len „zmluva“) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka uzatvárajú tento dodatok 
k zmluve o nájme areálu 

 
          na Hradskej ul.  

       v Bratislave 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 

 
 

Čl. I 
 
1. V Čl. I v ods. 1 sa veta  

„V súlade s § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov budú ubytovňa I a ubytovňa II slúžiť ako útulok pre poskytovanie 
sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných potrieb fyzickým osobám.“ nahrádza vetou: 

 „V súlade s § 25 a § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov bude ubytovňa I slúžiť ako nocľaháreň  a ubytovňa II   
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ako útulok pre poskytovanie sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných 
podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám.“ 

 
2. V Čl. I sa doterajšie znenie ods. 6. nahrádza novým znením nasledovne: 
 „5. V súlade s § 25 a § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov bude ubytovňa I slúžiť ako nocľaháreň a stredisko 
osobnej hygieny a ubytovňa II ako útulok pre poskytovanie sociálnych služieb na 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 
potrieb fyzickým osobám.“ 

 
2. V Čl. II v ods. 1. zmluvy sa za doterajšie znenie vkladá nová veta nasledovne: 

 „Doba nájmu sa predlžuje o 20 rokov t. zn. od 1.12.2015 do 30.11.2035.“ 
 
3.      V Čl. IV sa v ods. 2. za písmeno „h“ vkladá písmeno „ch“ s novým textom 

nasledovne: 
„ch) po 1.12.2025  pokiaľ nájomca neinvestuje do rekonštrukcie predmetu nájmu do 
1.12.2025  čiastku vo výške 300 000,00 Eur (slovom tristotisíc Eur). 

 
4.      Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení nájmu odovzdá nájomca predmet nájmu 

prenajímateľovi bez nároku na náhradu investícií vložených do predmetu nájmu. 
 
5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny. 
 

 
Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 
1.   Predĺženie doby nájmu a účel nájmu boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2014 zo dňa xx.xx.2014. 
 
2. Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a ostatné platné všeobecne záväzné predpisy Slovenskej 
republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy 
alebo na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských 
súdov. 

 
3. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

formou písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
4. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa 

a 2 pre nájomcu. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 

 
 
 
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a  ods. 1. 
zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ustanovením § 
5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
V Bratislave dňa ..................................... 
 
 
 
 
 
.............................................................. 
     doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
                    primátor 
      hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
   

                                               V Bratislave, dňa ........................ 
 
 
 
 
 
.................................................... 
        Adrián Gschweng 

   
   
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: č. 1 - kópia katastrálnej mapy 
              č. 2 – odpis uznesenia MsZ č. .../2014 zo dňa xx.xx.2014 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 07.4.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 9 
Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k.ú. 
Vrakuňa, o 20 rokov a úpravy účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu 
a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
 
Návrh uznesenia - zmena: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť ako   prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa   § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  SNR             
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dobu nájmu -10 rokov ,  t. z. od  1. 12. 
2015 do 30. 11. 2025 ,  nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa – stavba 
súpis. č. 13513 na pozemku parc. č. 3144/9 - ubytovňa I, stavba súpis. č. 13514 na pozemku parc. č. 
3144/10 - ubytovňa II, stavba súpis. č. 13516 na pozemku parc. č. 3144/12 - oceľový prístrešok, 
stavba súpis. č. 13517 na pozemku parc.č. 3144/13 a časť pozemku parc. č. 3144/26 v oplotenom 
areáli na Hradskej, pre Domov pre každého, občianske združenie, na podporu a hmotné zaopatrenie 
ľudí bez domova v SR so sídlom Stará Vajnorská 92 v Bratislave, IČO 0031781373, za účelom 
prevádzkovania ubytovne I ako nocľahárne a ubytovne II ako útulku pre poskytovanie sociálnych 
služieb, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 
fyzickým osobám formou strediska osobnej hygieny, prípadne inej sociálnej služby, 
 
s podmienkami: 
 
1. Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova vloží 

v období do 1. 12. 2025 do rekonštrukcie predmetu nájmu 300 000,00 Eur. V prípade, že Domov 
pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova nevloží do 
rekonštrukcie predmetu nájmu 300 000,00 Eur do 1. 12. 2025, hlavné mesto SR Bratislava môže 
vypovedať zmluvu o nájme. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 5 , za: 4 , proti: 0  , zdržal sa: 1 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 07.4.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 











   
 
 

    


