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ZÁPISNICA 
Prítomní  

 Vladimír Mokráň  

 Alexander Kitanovič  

 Branislav Straka 

 Peter Federič 

 Roman Porubec 

Neprítomní  

 Martin Mančík 

 Jozef Karácsony 

Hostia 

 Mgr. Lukáš Viselka (Elkatel s.r.o) 

PROGRAM 
1. Predĺženie nájomného vzťahu nebytového priestoru Balkánska 102 (REAL-TIP s.r.o). 

2. Prenájom časti nebytových priestorov - ambulancie v objekte Zdravotného strediska Rusovce 

(MM Denti s. r. o.). 

3. Prenájom časti nebytových priestorov - ambulancií v objekte Zdravotného strediska Rusovce 

(Lekáreň 24 s. r. o.). 

4. Rôzne 

ZÁPIS Z ROKOVANIA 

1. PREDĹŽENIE NÁJOMNÉHO VZŤAHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU BALKÁNSKA 102 

(REAL-TIP S.R.O) 
Ide o pokračovanie prenájmu 18,7 m2 plochy v budove pošty. Nájomca je dlhodobý, povinnosti si plní. 

Komisia s predloženým návrhom súhlasí. 

2. PRENÁJOM ČASTI NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - AMBULANCIE V OBJEKTE 

ZDRAVOTNÉHO STREDISKA RUSOVCE (MM DENTI S. R. O.) 
Prenájom sa týka priestorov ambulancie v zdravotnom stredisku. Ide o pokračovanie existujúceho 

nájmu. Nájomca si záväzky plní.  

Komisia s návrhom predĺženia nájmu súhlasí. 

3. PRENÁJOM ČASTI NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - AMBULANCIÍ V OBJEKTE 

ZDRAVOTNÉHO STREDISKA RUSOVCE (LEKÁREŇ 24 S. R. O.) 
Prenájom sa týka priestorov lekárne. Pôvodný nájomca LekInvest s.r.o je v likvidácii, jeho nástupcom 

je spoločnosť Lekáreň 24 s.r.o. 
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Komisia s predloženým návrhom súhlasí. 

4. RÔZNE 

BUDOVANIE OPTICKEJ SIETE – SLOVAK TELEKOM 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnil zástupca spoločnosti Elkatel, ktorá rieši v Rusovciach projekt na 

pokrytie optickým káblom pre Slovak Telekom. Súčasný projekt predpokladá vzdušné vedenie aj 

vedenie v zemi – v zemi hlavné rozvody, vo vzduchu prípojky na opačnej strane ulice s využitím 

existujúcich stĺpov. 

Jednohlasný názor komisie je, že existujúce káble, ktoré sú dnes vo vzduchu, je potrebné dostať pod 

zem, aby zanikol dnešný „vizuálny smog“ z káblov. Komisia trvá na tom, že projekt treba prepracovať 

tak, aby koncový stav bol, že všetky káble sú umiestnené v zemi. 

Komisia tiež žiada, aby pred uzavretím finálneho projektu bol tento prekonzultovaný s MČ, poslancami 

a komisiou, aby mohli mať pripomienky k umiestneniu rozvodných skríň.  

 

20. 9. 2021 

Vladimír Mokráň, predseda komisie 


