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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 
 

 
 

ZÁPISNICA 
zo 6. zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa konalo dňa 

20.11.2017 

 

Prítomní poslanci: Ing. Miloslav Jošt, Ing. Róbert Pajdlhauser, Ing. Milada Dobrotková, 

MPH, Dagmar Gelingerová 

Prítomní neposlanci:  Ing. Radoslav Šimonič, Ing. Martin Babík 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Mário Khandl, Mgr. Rastislav Žitný 

Ospravedlnení neposlanci:  

Hostia: Ing. Jana Pešková, Ing. Monika Debnárová, Ing. Viliam Denko, Mgr. 

Karol Janík, JUDr. Jana Bezáková 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018. 

3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2018 a obdobie 2019-2020. 

4. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2017. 

5. Návrh Pravidiel povoľovania platenia miestneho poplatku za rozvoj v splátkach. 

6. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie MČ 

Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach. 

7. Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 2240 v k.ú. Rača na ulici Knižková cesta, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

8. Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – súhlas so zriadením vecného bremena v 

prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spočívajúceho v 

uložení inžinierskych sietí - elektrického vedenia na pozemku parc. č. 2136 v k.ú. Rača. 

9. Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri 

vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

10. Návrh na prevod pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 242 a 

1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

11. Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/76 a podielu 1/24 na 

pozemku parc. č. 17374/108, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

12. Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, 

parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a ods. 8 

písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

13. Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v  Bratislave-Rači 

(MUDr. Ľudmila Jarábková), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

14. Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 – 

MUDr. Mádelová - imuno-alergologička pre deti a dorast. 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov. 
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16. Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

17. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/932 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača. 

18. Návrh na zmenu predmetu podnájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ulici 

č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

19. Návrh na prevod pozemkov parc.č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na 

pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

20. Informácia o stave voľných nájomných bytov - Cyprichova 92, Na pasekách 22. 

21. Návrh na predaj kolesového traktora Zetor 5211. 

22. Rôzne. 

22.1. Informácia o ukončení členstva člena Komisie finančnej a majetkovej v komisii. 

23. Záver. 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie otvoril predseda komisie. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. 

Predseda komisie navrhol, aby bol bod číslo 6 presunutý za bod 21 z dôvodu rozsiahleho programu 

s tým, že rokovanie o tomto bode je možné presunúť na najbližšie zasadnutie komisie. Predseda 

komisie dal hlasovať o upravenom programe: 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 0 0 

 

2. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018 

Materiál uviedla konateľka spoločnosti Ing. Debnárová, ktorá potom odpovedala na otázky členov 

komisie. Predseda komisie požiadal konateľku Media Rača, spol. s r.o. o doplnenie finančného plánu o 

údaje za r. 2016 (skutočnosť) a r. 2017 (očakávaná skutočnosť). Predseda komisie dal po diskusii 

hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/1/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie finančný plán 

Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018 s doplnením porovnania finančných údajov s rokom 2016 

a plánom 2017. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 
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3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2018 a obdobie 2019-2020 

Materiál predniesla Ing. Pešková. Informovala o najdôležitejších bodoch rozpočtu, o zapracovaných 

úpravách na základe podnetov z pracovného rokovania poslancov a ostatných komisií. Ďalej 

informovala, že podľa zmien účtovania v okruhu stravného v RO daných novelou zákona účinnou od 

01.01.2018 bude ešte v rozpočte potrebné doplniť 680 tis. € tak na strane príjmov ako aj na strane 

výdavkov. Takisto sú navýšené podľa mzdy pedag. pracovníkov o 4% ako aj mzdy na nové učiteľky 

v škôlkach a na opatrovateľky, rovnako bol navýšený aj príspevok na opatrovateľskú službu vo výške 

10 tis. €.  

 

Predseda komisie sa dopytoval, prečo je v príjmoch zahrnutý príjem z predaja pozemkov pre Villa 

Vino Rača, a.s., keď tento predaj nebol už 2x schválený na MZ, čo považuje za nekonzervatívny 

prístup na príjmovej strane rozpočtu. Ing. Pajdlhauser informoval o nedostatočnej výške výdavkov na 

systematickú údržbu areálu na Černockého ul. Po následnej diskusii dal predseda komisie hlasovať 

o týchto uzneseniach a stanovisku: 

 

Stanovisko 6/2/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča znížiť v príjmovej časti rozpočtu na rok 2018 plánovaný 

príjem z predaja pozemkov pre Villa Vino Rača, a.s. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 1 0 

 

Stanovisko 6/3/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča zvýšiť vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2018 výdavky na 

systematickú údržbu areálu na Černockého ul. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  4 2 0 

 

Stanovisko 6/4/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača: 
a) schváliť návrh rozpočtu na rok 2018 po zapracovaní nasledovných pripomienok komisie finančnej 

a majetkovej: 

- v príjmovej časti rozpočtu na rok 2018 znížiť plánovaný príjem z predaja pozemkov pre Villa Vino 

Rača, a.s. 

- vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2018 zvýšiť výdavky na systematickú údržbu areálu na 

Černockého ul. 

b) zobrať na vedomie návrh rozpočtu na obdobie 2019 – 2020 

c) schváliť hlavné investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov pre rok 2018 nasledovne: 

- Prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu 

- Rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul. 

- Rekonštrukcia budovy sa zateplením zdravotného strediska na Tbiliskej ul. 
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- Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul. v rozsahu bežecký ovál a veľké 

futbalové ihrisko 

- Rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul. 

- Rekonštrukcia ulíc Popolná, Stratená resp. alternatíva pod hlavnou cestou. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  3 1 2 

Stanovisko bolo schválené rozhodujúcim hlasom predsedu komisie. 

 

4. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2017 

Materiál predstavil Ing. Semanco. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/5/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie informáciu o 

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2017. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

Predseda komisie následne po diskusii odporučil prijať zmenu rozpočtu pre rok 2017 tak, aby 

príjmové  finančné operácie vo výške 112 tis. € (urovnanie Meheš) boli presunuté z čerpania zostatkov 

prostriedkov predchádzajúcich období na čerpanie rezervného fondu. Uvedený návrh vyplynul z toho, 

že zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov nie je dostatočne účtovne zachytený a nie je jasný 

jeho presný zostatok. Predseda komisie, aj s ohľadom na predošlú požiadavku komisie vyriešiť túto 

otázku do zostavovania rozpočtu 2018, navrhol, aby z konzervatívnych dôvodov nebol zostatok 

predchádzajúcich rokov čerpaný dovtedy, kým nebude známy jeho presný stav. Toto odporúča 

doriešiť najneskôr do schvaľovania záverečného účtu 2017. Predseda komisie dal hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 6/6/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača prijať zmenu rozpočtu MČ 

Bratislava-Rača pre rok 2017 nasledovne: 

- príjmy vnesené do rozpočtu 2017 prostredníctvom príjmových finančných operácií zo zostatkov 

prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 112 tis. € presunúť na čerpanie z rezervného fondu. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    
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Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 1 0 

 

5. Návrh Pravidiel povoľovania platenia miestneho poplatku za rozvoj v splátkach 

Ing. Semanco informoval o potrebe prijať interné pravidlá pre možnosť platenia poplatku za rozvoj 

v splátkach z dôvodu už prijatých žiadostí daňovníkov o platenie v splátkach. Po diskusii dal predseda 

komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/7/2017: 

Komisia finančná a majetková súhlasí s možnosťou platenia miestneho poplatku za rozvoj v splátkach 

len pre fyzické osoby v prípade, že vyrubený poplatok je vyšší alebo rovný ako 2.000,- € s lehotami 

splatnosti v 4 rovnomerných splátkach, pričom 1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, 2. až 4. splátka sú splatné v lehotách nasledujúcich po sebe 

v trojmesačných intervaloch. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

7. Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 2240 v k.ú. Rača na ulici Knižková cesta, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Informoval, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie 

ŽPVUPaD dňa 15.11.2017 s odporúčacím stanoviskom. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať 

o rovnakom stanovisku: 

 

Stanovisko 6/8/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať časť pozemku registra „E“ 

KN parc.č. 2240 v rozsahu novovytvorenej parcely registra „C“ 2404/11 o výmere 135 m2 za cenu 

130,- €/m2 v prospech  Ing. Zuzany Balgovej, Kadnárova 97, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  2 3 1 

 

Na základe hlasovania komisia finančná a majetková neodporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať 

časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 2240 v rozsahu novovytvorenej parcely registra „C“ 2404/11 o 

výmere 135 m2 za cenu 130,- €/m2 v prospech  Ing. Zuzany Balgovej, Kadnárova 97, 831 06 

Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa. 
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8. Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – súhlas so zriadením vecného 

bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

spočívajúceho v uložení inžinierskych sietí - elektrického vedenia na pozemku parc. č. 2136 v 

k.ú. Rača 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Informoval, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie 

ŽPVUPaD dňa 15.11.2017 s odporúčacím stanoviskom. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať 

o rovnakom stanovisku: 

 

Stanovisko 6/9/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača vydať súhlas k zriadeniu vecného 

bremena po kolaudácii na časti pozemku parc. č. 2136 v k.ú. Rača v zmysle žiadosti v prospech 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava za týchto navrhovaných podmienok: 

- vecné bremeno bude zriadené odplatne, 

- po ukončení rozkopávky vozovky a priľahlej zelene sa oprávnený z vecného bremena a investor 

zaväzujú vrátiť tieto do pôvodného stavu. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

9. Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici 

Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Komisia finančná a majetková na zasadnutí dňa 11.09.2017 odporučila starostovi MČ Bratislava-Rača 

zabezpečiť odkúpenie pozemku od Okresného úradu zo severovýchodnej strany kultúrneho domu na 

bezpečný prístup do verejných priestorov sály. Mgr. Janík informoval o rokovaniach s OÚ (informácia 

v podkladoch). Predseda komisie dal po diskusii hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/10/2017: 

Komisia finančná a majetková berie na vedomie aktuálnu informáciu o rokovaniach s Okresným 

úradom k tejto veci. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

10. Návrh na prevod pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 

242 a 1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Materiál uviedol Mgr. Janík, ktorý informoval, že spoločnosť INTERCOM Development, s.r.o. zaslala  

odpoveď k zaslanej kúpnej cene v zmysle uznesenia MZ MČ BA-Rača č. UZN 308/23/05/17/P zo dňa 

23.05.2017, v ktorej uvádza, že kúpna cena 250,00 €/m2 nie je pre neho akceptovateľná. Predmetné 

pozemky sú zastavané a preto by pre žiadneho investora neboli zaujímavé. Spoločnosť má  napriek 

tomu záujem odkúpiť predmetné pozemky za cenu stanovenú znaleckým posudkom a následne 
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previesť na majiteľov bytov. Predseda komisie dal po diskusii hlasovať o stanovisku v rovnakom 

znení ako bolo prijaté uznesením na zasadnutí MZ MČ BA-Rača dňa 23.05.2017 s úpravou dátumu 

podpisu zmluvy a kúpnej ceny: 

 

Stanovisko 6/11/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača 

a) schváliť prevod pozemkov registra „C“ KN 

 

 parc. č. výmera 

m
2 

druh pozemku LV nachádza sa 

1. 674/46 5 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 107 

2. 674/49 5 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 107 

3. 674/50 18 zastavaná plocha a nádvorie 9856 podzemná garáž 

4. 674/56 11 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 101 

5. 674/145 8 zastavaná plocha a nádvorie 9856 parkovacie miesto 

6. 674/146 13 zastavaná plocha a nádvorie 9856 parkovacie miesto 

7. 674/208 16 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 102 

8. 674/209 473 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 105 

9. 674/210 21 ostatná plocha 9856 okapový chodník 

10. 674/213 7 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 103 

11. 674/240 7 ostatná plocha 9586 kontajner. stojisko k SO 101 

12. 674/242 24 ostatná plocha 9586 okapový chodník 

13. 1025/12 23 zastavaná plocha a nádvorie 1 kontajner. stojisko k SO  105 

 Spolu: 631    

v k.ú. Rača za cenu 230,04 €/m2 v prospech INTERCOM Development, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 

Bratislava, IČO: 35 866 110 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbami za 

podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.01.2018, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy, 

- kupujúci predmet kúpy bezodplatne prevedie do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome, ku ktorému prevádzané pozemky prináležia, a to v lehote do 90 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Bratislava – katastrálny odbor o 

povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho do katastra 

nehnuteľností. V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.01.2018, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

 

b) žiadať starostu MČ rokovať o odpredaji alebo dlhodobom prenájme všetkých ostávajúcich 

problematických pozemkov v predmetnom území bez ohľadu na osobu vlastníka nehnuteľnosti 

postavenej na týchto pozemkoch. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 1 0 

 

11. Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/76 a podielu 1/24 na 

pozemku parc. č. 17374/108, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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Materiál predstavil Mgr. Janík. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/12/2017: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 

17374/76 a podiel 1/24 na pozemku parc. c. č. 17374/108, v prospech žiadateľa Ing. Peter Fico s 

manželkou Oľgou Ficovou, za cenu 3 160,00 €, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

12. Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 

10A, parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a ods. 8 

písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Mgr. Janík informoval o súhlase MV SR s odkúpením nebytového priestoru (garáže) do vlastníctva 

SR. Informoval, že na rovnakom mieste schválilo MZ na svojom poslednom zasadnutí odpredaj 

garáže inému záujemcovi za cenu 4.500,- €. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/13/2017: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prevod nebytového priestoru č. 2 – 903 v 

bytovom dome na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, súpisné číslo 7770, parc. č. 2875/42, 

zapísanom na LV č. 4593, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k.ú Rača v 

prospech Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava, za cenu 4.500,- €, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 16 ods.3 zákona č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

13. Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v  

Bratislave-Rači (MUDr. Ľudmila Jarábková), ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/14/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zmenu v osobe nájomcu 

nebytových priestorov na 2. poschodí Zdravotného strediska Tbiliská 6 o celkovej výmere 44,48 m2  z 

MUDr. Ľudmila Jarábková na 32TEETH, s.r.o.,  Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
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obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu poskytovania lekárskej starostlivosti v odbore zubné 

lekárstvo. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

14. Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 

– MUDr. Mádelová - imuno-alergologička pre deti a dorast. 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/15/2017: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predčasné ukončenie prenájmu nebytových 

priestorov o výmere 61,14 m2 na prízemí budovy Zdravotného strediska Tbiliská 6 pre MUDr. Milotu 

Mádelovú, Fedinova 3/A, 851 01 Bratislava, počas doby trvania nájmu uzatvoreného na dobu určitú v 

zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 15/2008 zo dňa 30.01.2008, v znení dodatkov, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu predčasného ukončenia nájmu nebytových priestorov 

počas doby trvania nájmu dohodnutého na dobu určitú, nakoľko doba nájmu bola v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválená na 

zasadnutí MZ dňa 28.10.2014, uznesením UZN 473/28/10/14/P. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/16/2017: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom 

stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 24, 851 01 

Bratislava, IČO: 46920331, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia kapacít ambulancie pre deti a dorast a zachovania 

kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti o najmenších a mladých obyvateľov MČ. Cena 

nájmu je 52 €/m
2
/rok, pri spoločných priestoroch 40 €/m

2
/rok.  

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    
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Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

16. Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/17/2017: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na zmenu nájomcu/postúpenie nájmu na 

predajný stánok č. 4 v Račianskej tržnici na Rustaveliho ul. v Bratislave-Rači z pôvodného nájomcu 

SEMEZ JZ, s.r.o., so sídlom na Krajinskej ceste 273, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 919 396 na pre 

Miroslav Pustaj – FEMI, so sídlom P. J. Šafárika 13/2, 971 01 Prievidza, IČO: 404 253 63, v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

zachovania kontinuity predaja tradičných pekárenských výrobkov v tejto lokalite s podpisom zmluvy 

na dobu neurčitú. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

17. Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/18/2017: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na zmenu nájomcu pozemku parc. č. 

17115/932 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 z pôvodného nájomcu Ing. Daniela 

Šlachtová. PhD., bytom Ľubovnianska 4, 851 07 pre Adrianu Erbenovú, bytom Krásnohorská 1, 851 

07 Bratislava, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za účelom záhradkárstva a rekreácie za cenu nájmu 0,50 €/m
2
/rok. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

18. Návrh na zmenu predmetu podnájmu nebytových priestorov v dome služieb na 

Dopravnej ulici č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 
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Stanovisko 6/19/2017: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť podnájom nebytových priestorov výmerou 32,28 

m2 + podiel na spoločnej chodbe 7,20 m2 v dome služieb na Dopravnej ulici č. 57 pre Mgr. Mareka 

Tunegu, bytom Svätoplukova 8, 960 01 Zvolen, IČO: 50 087 983, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov za účelom výroby kožených a kožušinových výrobkov, výroby obuvi a komponentov obuvi 

s výnimkou ortopedickej obuvi, za podmienok: cena 30 €/m
2
/rok  za nebytové priestory a 20 €/m

2
/rok 

spoločná chodba, výmera nebytových priestorov (predmetu podnájmu) 32,28 m2, na dobu určitú do 

30.04.2021. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

19. Návrh na prevod pozemkov parc.č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na 

pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Členovia komisie finančnej a majetkovej si vypočuli zástupcov vlastníkov bytov (p. Kubíková, p. 

Tiňo, p. Varšová, p. Bugri). Predseda komisie upozornil, že v predloženom materiáli nie je dostatočne 

vyslovený názor právneho oddelenia mestskej časti, či pozemky 4741/6 tvoria priľahlý pozemok 

k stavbe. Pokiaľ tento právny názor nie je jasný, členovia komisie neodporúčajú odpredaj pozemku 

4741/6 za cenu nižšiu ako cenu znaleckého posudku, nakoľko by takýto odpredaj s vysokou 

pravdepodobnosťou neodsúhlasil primátor. Po následnej diskusii odporučili schváliť stanovisko 

v znení návrhu uznesenia, ktoré bolo predmetom rokovania posledného zasadnutia MZ MČ BA-Rača 

dňa 03.10.2017. 

Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/20/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať podiely na pozemkoch a 

pozemky registra „C“ KN v prospech: 

žiadateľ parc.č. podiel 

Emmanuel Paul Francois Riou a Lucia Riou, Na pasekách 19, 831 06 

Bratislava 

4741/2 a 5 11419/103289 

4741/6 1/11 

4741/22 1/1 

Ing. Radko Tiňo, PhD. a Mgr. Zuzana Tiňová, Na pasekách 19, 831 

06 Bratislava 

4741/2 a 5 10594/103289 

4741/6 1/11 

4741/13 1/1 

Marián Bugri a Lenka Bugriová r. Fečová, Na pasekách 19, 831 06 

Bratislava 

4741/2 a 5 7005/103289 

4741/6 1/11 

4741/14 1/1 

Anna Gajdošová r. Lattová, Na pasekách 19, 831 06 Bratislava 4741/2 a 5 10073/103289 

4741/6 1/11 

4741/15 1/1 

JUDr. Marcela Varšová, PhD., Na pasekách 19, 831 06 Bratislava 4741/2 a 5 8423/103289 

4741/6 1/11 
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4741/11 1/1 

Dušan Marguš a Gabriela Repková, Na pasekách 19, 831 06 

Bratislava  

4741/2 a 5 5808/103289 

4741/6 1/11 

4741/16 1/1 

Barbora Vašková, Na pasekách 19, 831 06 Bratislava 4741/2 a 5 5731/103289 

4741/6 1/11 

4741/18 1/1 

Tomáš Hurban, Na pasekách 19, 831 06 Bratislava 4741/2 a 5 8548/103289 

4741/6 1/11 

4741/19 1/1 

Ing. Ján Kubík a Ing.,Mária Kubíková, Na pasekách 19, 831 06 

Bratislava 
4741/5 12989/103289 

4741/6 1/11 

4741/17 1/1 

Martin Tomašovič a Lucia Tomašovič, Na pasekách 19, 831 06 

Bratislava 

4741/5 11177/103289 

4741/6 1/11 

4741/12  

Boris Baranovič a Lucia Baranovičová, Na pasekách 19, 831 06 

Bratislava 

4741/5 11522/103289 

4741/6 1/11 

4741/23 1/1 

Pozemky parc.č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 za cenu 145,- €/m
2
 ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a pozemky parc.č. 4741/2, 5 za cenu 49,79 €/m
2
 v zmysle § 18a ods. 1 zákona č.182/1993 Z.z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1 vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých 

porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie 

pozemkov v znení neskorších predpisov z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov za podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.01.2018, inak uznesenie stratí platnosť, 

- pozemky parc.č. 4741/11-19, 22 a 23 budú odpredané výlučne s podielom na parc.č. 

4741/6 o veľkosti 1/11, 

- ak niektorý so žiadateľov neprejaví záujem o prevod podielu na parc.č. 4741/6, tento podiel môže 

odkúpiť iný žiadateľ. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

20. Informácia o stave voľných nájomných bytov - Cyprichova 92, Na pasekách 22 

Informáciu predniesla Ing. Pešková. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/21/2017: 
Komisia finančná a majetková berie na vedomie informáciu o stave voľných nájomných bytov - 

Cyprichova 92, Na pasekách 22. 
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Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 0 1 

 

21. Návrh na predaj kolesového traktora Zetor 5211. 

Informáciu predniesla Ing. Pešková. Pán Pajdlhauser upozornil na skutočnosť, že považuje za 

nezodpovedné odpredať traktor bez dostatočnej analýzy, z ktorej by vyplynula jeho nadbytočnosť pre 

oddelenie čistoty. Predkladaný materiál túto nadbytočnosť nepodložil a pán Pajdlhauser ju považuje za 

spornú. Členovia komisie opakovane odporúčajú systematicky riešiť materiálne a personálne 

vybavenie oddelenia čistoty. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/22/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predaj kolesového traktora 

Zetor 5211, EČ:  BA-403AA verejnou obchodnou súťažou formou elektronickej aukcie za najvyššiu 

ponuku, so základnou cenou stanovenou znaleckým posudkom. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 1 0 

 

6. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie MČ Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach 

Predseda komisie stiahol tento bod z rokovania komisie finančnej a majetkovej. 

 

22. Rôzne 

 22.1. Informácia o ukončení členstva člena Komisie finančnej a majetkovej v komisii. 

 O tomto bode komisia finančná a majetková nerokovala. 

 

23. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

        

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

20.11.2017  


