Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.
!\M. č. zmluvy

Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona Č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej aj ako "zmluva")
Zmluvné strany:

Darca:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 2906/B
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Sídlo:
Zastúpený:
Ing. Miroslav Stejskal- predseda predstavenstva
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva
35829141
IČO:
IČDPH:
SK2020261342
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK30 1100 0000 0026 2019 1900
(ďalej len "darca")

a

Obdarovaný:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481
Československá obchodná banka, a.s.
SK72 7500 0000 0000 2582 4903
(ďalej aj ako "obdarovaný")

Preambula
1. Slovenská republika bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade Európskej únie,

pričom táto skutočnosť bude mať za následok nárast množstva podujatí na rôznych
úrovniach, ktoré sa budú organizovať a konať prevažne v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave. Plnenie organizačno-technických, administratívnych a ostatných
úloh súvisiacich s prípravou a zabezpečením predsedníctva Slovenskej republiky
v Rade Európskej únie kladie zvýšené nároky na hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislavu.

2. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 704/2015 dňa 16.12.2015 schválila
pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu poskytnutie
finančných
prostriedkov v sume 14.000.000,- EUR na projekty v pôsobnosti Magistrátu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 1.000.000,- EUR na projekty v pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Staré mesto súvisiace s predsedníctvom Slovenskej
republiky v Rade Európskej únie (ďalej aj ako "uznesenie vlády Slovenskej
republiky"). Uznesenie vlády Slovenskej republiky tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Vláda Slovenskej republiky zároveň uznesením vlády Slovenskej republiky uložila
ministrovi financií Slovenskej republiky, vykonávajúcemu
pôsobnosť valného
zhromaždenia darcu, povinnosť vydať rozhodnutie týkajúce sa súhlasu s uzavretím
účelovej darovacej zmluvy s obdarovaným o vyčlenení prostriedkov z vlastných
zdrojov darcu v sume vo výške 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur) na
realizáciu zámerov uvedených v bode A.l uznesenia vlády Slovenskej republiky.
4.

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky prijalo dňa 17.12.2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, vykonávajúce pôsobnosť valného
zhromaždenia darcu, rozhodnutie, ktorým v súlade s uznesením vlády Slovenskej
republiky vyslovilo súhlas s uzavretím účelovej darovacej zmluvy medzi darcom
a obdarovaným o poskytnutí finančných prostriedkov v sume 1.000.000,- EUR
(slovom: jeden milión eur) na účel realizácie zámerov podľa bodu A.l uznesenia
vlády Slovenskej republiky (ďalej len "rozhodnutie").

5. S ohľadom na uvedené uznesenie vlády Slovenskej republiky a rozhodnutie sa
zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok
uvedených nižšie.

Článok l
Predmet zmluvy
1. Predmetom

zmluvy je dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných
prostriedkov vo výške 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur) (ďalej aj ako
"dar") na účely financovania investičných projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej
republiky v Rade Európskej únie v rozsahu schváleného finančného zabezpečenia
príprav predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v zmysle bodu A.l uznesenia vlády Slovenskej
republiky. Finančné zabezpečenie príprav predsedníctva Slovenskej republiky v Rade
Európskej únie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave tvorí prílohu č. 2
tejto zmluvy.

2.

Darca prenecháva obdarovanému dar v rozsahu a za účelom podľa odseku 1. tohto
článku zmluvy, pričom obdarovaný tento dar s vďakou prijíma.

3. Obdarovaný sa zaväzuje, že prijatý
v odseku 1. tohto článku zmluvy.

dar použije

v súlade s účelom

uvedeným
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4. Obdarovaný sa zaväzuje do 31.12.2016 písomne darcovi preukázať v primeranej
forme a rozsahu účel použitia daru (ďalej aj ako "použitie daru"). Ak darca bude
považovať preukázanie použitia daru obdarovaným podľa predchádzajúcej vety
za neuspokojivé, je oprávnený vyzvať obdarovaného na jeho doplnenie, pričom
obdarovaný je povinný na základe takejto výzvy darcu preukázanie použitia daru
v požadovanom rozsahu bezodkladne doplniť. Obdarovaný sa zároveň zaväzuje, že
použitie finančných prostriedkov z daru v rozsahu v akom ich je povinný preukázať
darcovi podľa tejto zmluvy nebude v tomto rozsahu zároveň deklarovať inej tretej
osobe za účelom preukázania účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých
touto treťou osobou.
5. Darca berie na vedomie, že poskytnutie daru nezaväzuje obdarovaného na vykonanie
žiadnej proti služby majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v prospech darcu.

Článok II
Spôsob a termín plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že darca prevedie finančné prostriedky bezhotovostným

prevodom na bankový účet obdarovaného uvedený vyššie v tejto zmluve v časti
"Zmluvné strany", a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 zákona Č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
darcom alebo na webovom sídle obdarovaného, pričom rozhodujúce je jej prvé
zverejnenie.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nižšie uvedené prílohy:
-

4.

Príloha Č. 1: uznesenie vlády Slovenskej republiky;
Príloha Č. 2: finančné zabezpečenie príprav predsedníctva Slovenskej republiky
v Rade Európskej únie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Zmluvu je možné meniť a doplňať len vo forme písomných dodatkov, podpísaných
obidvomi zmluvnými stranami.

5. Práva a povinnosti zmluvných

strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
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)

6.

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží dva (2) rovnopisy.

V Bratislave dňa

o 5 FEB. 2016

Za darcu:

Slovenská elektr

nosova sustava, a.s.

Ing. Mirosi v Stejskal
predseda pr dstavenstva

V Bratislave dňa

o 8-02-

2~16

Za obdarov~o:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor
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Príloha

Č.

1 k zmluve
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.704
zo 16. decembra 2015
k Finančnému zabezpečeniu príprav predsedníctva SR v Rade EÚ
v hlavnom meste SR Bratislave
Číslo materiálu:

4252012015

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister financií

Vláda
A.

schvaľuje
A.l.

B.

Finančné zabezpečenie príprav predsedníctva SR v Rade EÚ v hlavnom meste
SR Bratislave s tým, že 14 000 000 eur sa použije na projekty v pôsobnosti
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a 1 000 000 eur
na projekty
v pôsobnosti
mestskej
časti
Bratislava - Staré Mesto
s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi fmancií
B.l.

vydať rozhodnutie v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS,
národná lotériová spoločnosť, a. s. týkajúce sa súhlasu s uzavretím účelovej
darovacej zmluvy, resp. iného zmluvného vzťahu s hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava o vyčlenení prostriedkov z vlastných zdrojov
tejto spoločnosti vo výške 500 000 eur na realizáciu zámerov podľa bodu A.l.
tohto uznesenia
do 29. januára 2016

B.2.

vydať rozhodnutie v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská
záručná a rozvojová banka, a. s. týkajúce sa súhlasu s uzavretím účelovej
darovacej zmluvy, resp. iného zmluvného vzťahu s hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava o vyčlenení prostriedkov z vlastných zdrojov

tejto spoločnosti vo výške 200 000 eur na realizáciu zámerov podľa bodu A.l.
tohto uznesenia
do 29. januára 2016
B.3.

vydať rozhodnutie v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská
elektrizačná prenosová sústava, a. s. týkajúce sa súhlasu s uzavretím účelovej
darovacej zmluvy, resp. iného zmluvného vzťahu s hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava o vyčlenení prostriedkov z vlastných zdrojov
tejto spoločnosti vo výške 1 000 000 eur na realizáciu zámerov podľa bodu
A.l. tohto uznesenia
do 29. januára 2016

B.4.

vydať rozhodnutie v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a. s. týkajúce sa súhlasu s uzavretím účelovej darovacej zmluvy,
resp. iného zmluvného vzťahu s hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislava o vyčlenení prostriedkov z vlastných zdrojov tejto spoločnosti
vo výške 200 000 eur na realizáciu zámerov podľa bodu A.l. tohto uznesenia
do 29. januára 2016

B.5.

vydať rozhodnutie vo vzťahu k EXIMBANKE SR týkajúce sa súhlasu
s použitím finančných prostriedkov EXIMBANKY SR vo výške 70 000 eur
formou účelovej darovacej zmluvy, resp. iného zmluvného vzťahu s hlavným
mestom Slovenskej republiky Bratislava na realizáciu zámerov podľa bodu
A.I. tohto uznesenia
do 29. januára 2016

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
B.6.

vydať rozhodnutie v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská
pošta, a. s. týkajúce sa súhlasu s uzavretím účelovej darovacej zmluvy, resp.
iného zmluvného vzťahu s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava
o vyčlenení prostriedkov z vlastných zdrojov tejto spoločnosti vo výške
30 000 eur na realizáciu zámerov podľa bodu A.I. tohto uznesenia
do 29. januára 2016

ministrovi hospodárstva
B.7.

vydať rozhodnutie
v pôsobnosti
valného zhromaždenia
spoločnosti
TRANSPETROL, a. s. týkajúce sa súhlasu s uzavretím účelovej darovacej
zmluvy, iného zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto
o vyčlenení prostriedkov z vlastných zdrojov tejto spoločnosti vo výške
1 000 000 eur na realizáciu zámerov podľa bodu A.l. tohto uznesenia
do 29. januára 2016

B.8.

vydať rozhodnutie v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a. s. týkajúce sa súhlasu s uzavretím účelovej darovacej
zmluvy, resp. iného zmluvného vzťahu s hlavným mestom Slovenskej
republiky Bratislava o vyčlenení prostriedkov z vlastných zdrojov tejto
spoločnosti vo výške 12000000 eur na realizáciu zámerov podľa bodu A.l.
tohto uznesenia
do 29. januára 2016
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c.

splnomocňuje
podp~edsedu vlády a ministra fmancií
C.I.

D.

na úpravu príloh č. l a č. 2 materiálu;

odporúča
primátorovi a mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
D.I.

uskutočniť zámenu pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Staré Mesto, časti
parcely č. 21511 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy za pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky, správe Úradu
vlády Slovenskej republiky
do 30. apríla 2016.

Vykonajú:

podpredseda vlády a minister financií
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
minister hospodárstva

Na vedomie:

primátor hlavného mesta SR Bratislavy
starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
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Príloha

Č.

2 k zmluve

Finančné zabezpečenie príprav predsedníctva Slovenskej republiky
v Rade Európskej únie v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Investičné projekty Hlavného mesta SR Bratislavy
1. Projekty v oblasti opravy komunikácií a inžinierskych objektov
1.1 Komunikácie
1. Trnavská
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Drotárska cesta
Matúšova
Prokopa Veľkého
Hroboňova
Hodžovo nám.
Búdková
Stefánikova
Palisády
Nám. slobody
Mudroňová
Stefanovičova
Stará vinárska
Na Slavíne
Klobučnícka
Uršulínska
Námestie E. Suchoňa
Križovatka Pražská
Jančova
Bôrik
Nábrežie arm. gen. L.
Svobodu
Vajnorská
Rožňavská
Cesta na Senec
Námestie Ľ. Stúra a
Mostová
Banskobystrická
Staromestská
Mlynské nivy

oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava

asfaltového
asfaltového
asfaltového
asfaltového
asfaltového
asfaltového
asfaltového
asfaltového
asfaltového
asfaltového
dlažby
asfaltového
asfaltového
asfaltového
dlažby
dlažby
dlažby
zvodidiel
asfaltového
asfaltového

povrchu
povrchu
povrchu
povrchu
povrchu
povrchu a oprava dlažby
povrchu
povrchu
povrchu
a dláždeného povrchu
povrchu
a dláždeného povrchu
povrchu

povrchu
povrchu

oprava asfaltového povrchu
oprava asfaltového povrchu
oprava asfaltového povrchu
oprava asfaltového povrchu
oprava dlažby
oprava chodníka
oprava asfaltového povrchu
oprava asfaltového povrchu

1.2 Inžinierske objekty
1. Most SNP
MostyM167.1 aM167.2
nad Einsteinovou ul.
Podjazd Pj 910 - na
3.
Hodžovom námestí

2.

náter zábradlia peších zón, náter zábradlia a oprava
zvodidiel vozovky, rekonštrukcia krytu vozovky vrátane
izolácie
náter zábradlia a oprava zvodidiel vozovky
kompletná sanácia podjazdu

4.

Podchod Trnavské mýto

5.

Podohod Kozia

6.

Bratislava

7.

Bratislava

r

elektroinštalačné práce, vyčistenie technolog.
a stien hydroizolácie a renovácia omietok

priestorov

elektro inštalačné práce, oprava dlažieb a vyčistenie stien
špeciálne osvetlenie prechodov pre chodcov - zvýšenie
bezpečnosti
obnova XMAS osvetlenia mesta

2. Projekty v oblasti revitalizácie verejných priestranstiev,

čistota a zeleň

2.1 Cistota - zvýšenie intenzity ručného zametania, strojného zametania, vysypávanie
košov
2.2 Zeleň
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kamenné námestie,
Reduta, Hurbanovo
nám.
Odborárske nám.
Poliklinika Ružinov
Nový Most (lokalita pod
reštauráciou UFO)
Nám. Ľ. Stúra
Cestná zeleň
Zámocké schody
Parčík Krížna Karadžičova
Spojná ul.
Parčík Zilinská
Plocha pod Novým
Mostom
Rázovo nábrežie
Hradný vrch
Pomník českoslov.
štátnosti
Kamenné námestie,
Námestie SNP(okolo
Starej tržnice a
Kunsthalle), Štúrova ul.,
Hodžovo nám.
Parčík na Dunaj skej ul.
Zastávka na Patrónke
Vstup do Chemickotechnologickej univerzity
- Jánska ul. (Kollárovo
nám.)
Uzemie mesta
Uzemie mesta
Uzemie mesta
Bratislava

odstránenie betónových nádob
doplnenie lavičiek
doplnenie lavičiek
doplnenie lavičiek
výsadba zelene, parková úprava
výsadba drevín
výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava

mobilná zeleň - výsadba samozavlažovacích nádob

výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava
výsadba zelene, parková úprava
zálievka
vyplievanie nových výsadieb
vyplievanie nových stromov
osadenie smetných košov

2.3 Grafiti odstraňovanie a antigrafity nátery
3. Projekty v oblasti opravy kultúrnych, pamiatkovo chránených objektov a budov
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mesta
3.1 Kultú~ne a pamiatkovo chránené objekty
1. Mirbachov palác

2. Radničná veža (Hl. nám.)
3. Kostol Klarisky

obnova fasády objektu, hydroizolácia
reštaurátorská
základov objektu
rekonštrukcia ciferníka hodín
reštaurátorská obnova fasády objektu Klarisky

3.2 Budovy mesta
1. Primaciálny palác

2. Primaciálny palác
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Primaciálny palác
Primaciálny palác
Primaciálny palác
Primaciálny palác
Primaciálny palác
Primaciálny palác
Nová radnica

výmena a doplnenie kobercov v reprezentatívnych
priestoroch
oprava a výmena mobiliáru reprezentatívnych priestorov
(stoličky, rečnícky pult, stlpové zábrany)
rekonštrukcia osvetlenia v reprezentatívnych priestoroch
maliarske práce - reprezentatívne priestory
podbránie - výmena mačacích hláv (drevených)
oprava sôch na námestí PP
obnova vlajkoslávy EU
rekonštrukcia - Atiky na pavlači (dlažba+omietka)
rekonštrukcia verejného WC Novej Radnice

4. Projekty v oblasti marketingu, komunikácie a kultúry
4.1 Marketing
1. Propagačné materiály
2. Propagačné materiály
3. Propagačné materiály
4. Propagačné materiály
5. Propagačné materiály
6. Propagačné materiály
7. Event marketing
8. Event marketing
9. Mediálny servis
10. Mediálny servis
ll. Mediálny servis
12. Mediálny servis
13. Mediálny servis
14. Mediálny servis
15. Mediálny servis
16. Mediálny servis
17. Mediálny servis
18. Mediálny servis
19. Mediálny servis
4.2 Informačné technológie
1. Primaciálny palác

2. Primaciálny palác
3. Primaciálny palác
4. Primaciálny palác
5. Bratislava
'----

turistický sprievodca
obrazové mapy
propagačné kiosky
bannery
výroba propagačných predmetov
grafické práce
špeciálny event
výstava
outdoor kampaň
In Ba
televízne spravodajstvo
grafické práce
podpora v médiách, mediálna kampaň
organizácia mediálnych podujatí
TV relácia na webe, internetová kampaň
tlačové konferencie
webová stránka
foto servis, videoservis
Front office
výmena zastaranej dátovej infraštruktúry v Zrkadlovej sále
rokovacie/hlasovacie zariadenie s priestorovým zvukom
audio / video streamovací systém
úprava rozvodov vedenia elektriny a audio vedenia
turistický okruh po pamiatkach s navigáciou a informáciami
v mobile
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6.

Bratislava

7.

Bratislava

komplexná aplikácia "Bratislava" (doprava, kultúra, info
mesta)
svetelnej
obnova
Centrály
cestnej
signalizáci e optimalizácia dopravy

Investičné projekty mestskej časti Staré Mesto - Bratislava
1. Opravy komunikácií
1.1 Komunikácie
1. Michalská
2.
3.
4.
5.
6.

Baštová
Panská
Ventúrska
Sedlárska
Laurinská

7.

Židovská

8.

Zámocké schody

9.

Staré mesto

oprava dlažieb v historickom jadre
oprava dlažieb v historickom jadre
oprava dlažieb v historickom jadre
oprava dlažieb v historickom jadre
oprava dlažieb v historickom jadre
oprava dlažieb v historickom jadre
vytvorenie pešej zóny, úprava cestnej komunikácie - nový
povrch
obnova dlažby a povrchov
obnova poškodeného zvislého a vodorovného dopravného
značenia
z
dôvodu
zvýšenia
bezpečnosti občanov, zabezpečenie plynulosti cestnej
premávky

2. Revitalizácie verejných priestranstiev,

čistota a zeleň

2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev
1. Hviezdoslavovo námestie
vybudovanie nových
2. Poľná
vybudovanie nových
3. Belopotockého
vybudovanie nových
4. Kýčerského
vybudovanie nových
5. Farská
vybudovanie nových
2.2 Čistota
1. Staré mesto
2. Staré mesto
2.3 Zeleň
1. Palackého
2.

Námestie E. Suchoňa

3.

Rázusovo nábrežie

4. Hviezdoslavovo námestie
5. Vajanského nábrežie
6. Park vedľa Uradu vlády
7. Medická záhrada
8. Grassalkovichova záhrada

(kontajnerových)
(kontajnerových)
(kontajnerových)
(kontajnerových)
(kontajnerových)

verejných
verejných
verejných
verejných
verejných

toaliet
to aliet
toaliet
toaliet
toaliet

nové odpadkové koše s väčším objemom
zvýšená frekvencia údržby
úprava zelene - výrub, výsadba, orez, nový trávnik
úprava zelene - výrub, výsadba, orez, nový trávnik
nový kvetinový záhon vrátane vybudovania závlahového
systému
údržba/obnova existujúcich kvetinových záhonov
údržba/obnova existujúcich kvetinových záhonov
údržba/obnova existujúcich kvetinových záhonov
údržba/obnova existujúcich kvetinových záhonov
údržba/obnova existujúcich kvetinových záhonov

3. Projekt WIFI v Starom meste
Projekt free WI-FI zóny bude realizovaný pre uľahčenie orientácie účastníkov zasadnutí,
nrezentácie Starého Mesta ako atraktívnej historickej destinácie, s programom sprievodných
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podujatí a v neposlednom rade, ako benefit pre rezidentov mestskej časti v kontexte
obmedzení, ktorým bude MČ vystavená počas predsedníctva SR. Pôjde o projekt, ktorého
prostredníctvom bude MČ Staré Mesto informovať o zaujímavých lokalitách, podujatiach a
novinkách nielen delegátov rokovaní, ale aj návštevníkov Starého Mesta a jeho obyvateľov.
4. Projektové práce a prevádzka
Príprava projektovej dokumentácie a prevádzka
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