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Návrh uznesenia 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu  
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy       
č. 602/2012  zo dňa 31. 5. 2012 nasledovne: 
 
1) 
pôvodné znenie textu: 
„nájomné za časť nebytových priestorov a nájomné za časť pozemku: 
vo výške 70,00 Eur/m2/rok za nebytové priestory a za pozemok 0,50 Eur/m2/rok podľa rozhodnutia 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny 
predbežnej odplaty za vecné bremeno.                                       
Cena nájmu za nebytový priestor: 12 912,00 Eur/rok. 
Cena nájmu za pozemok: 216,00 Eur/rok. 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenom termíne, toto 
uznesenie stratí platnosť.“ 
 
sa nahrádza nasledovným textom: 
„nájomné za časť nebytových priestorov a nájomné za časť pozemku: 
vo výške 3,00 Eur/m2/rok za nebytové priestory a za pozemok 0,50 Eur/m2/rok.                                     
Cena nájmu za nebytový priestor: 553,38 Eur/rok. 
Cena nájmu za pozemok: 216,00 Eur/rok. 
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom 
v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.“,  
 
2)  
Na konci uznesenia sa dopĺňa nový text v znení: 
„Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 602/2012  
zo dňa 31.5.2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR        
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predkladáme na základe žiadosti 
Kolkárskeho klubu Spoje o zníženie nájomného za nebytové priestory, nachádzajúce sa v stavbe 
súp. č. 1635, a to z dôvodu, že klub nemá príjem, nakoľko hala –  4 dráhová kolkáreň ešte nestojí 
a finančné prostriedky, ktoré klub mal, použil na rekonštrukciu zanedbaných, nepoužívaných 
priestorov v centre voľného času na Hrobákovej ulici 5 v Bratislave.“  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
PREDMET ŽIADOSTI : zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31.5.2012 - zníženie nájomného za časť 
stavby súpisné číslo 1635 na pozemku parc. č. 1006, v ktorej                     
sa nachádzajú nebytové priestory vo výmere 184,46 m2, k. ú. Petržalka,    
na Hrobákovej ulici č. 5.   

  
ŽIADATE Ľ :       Kolkársky klub Spoje, občianske združenie 
                                         Palisády 53     
                                         811 06 Bratislava  
 
       
ÚČEL NÁJMU  :  Zmluva  o nájme nebytového priestoru  č. 02- 2012 v znení dodatku  č. 1:  
                                        odo dňa 28.6.2012 začať rekonštruovať predmet nájmu a príprava             

na výstavbu kolkárskej haly s príslušenstvom pre klubové využitie a po 6 
mesiacoch využívať celkom 10 miestností: spoločenskú miestnosť, 
prechod k šatniam a sprchám, 1x šatňa so sprchou a WC, šatňa so sprchou, 
sprchy, 3x šatňa, WC a umyváreň, vchod s chodbou pre klubových členov, 
rôzne organizácie a voľné združenia občanov, krátkodobými podnájmami 
časti predmetu nájmu v rámci denného rozvrhu športových aktivít, 
vytvárať zdroje pre zabezpečenie predmetu činnosti nájomcu a investícií 
do prenajatých priestorov. 

 Zmluva  o nájme pozemku č. 01- 2012:               
                                        výstavba montovanej kolkárskej haly ako športového zariadenia OZ 

Kolkársky klub Spoje Bratislava. 
 
DOBA NÁJMU :          doba určitá 20  rokov a začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy 

(28.6.2012), t. j. od 28.6.2012 do 27.6.2032 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ v k. ú. Petržalka 
 
STAVBY 
 
  stavba súpisné číslo                                                                 na pozemku číslo 
  časť stavby s. č. 1635                                                                            1006 
 
 
 
  časť pozemku registra „C“ KN:  
 
Parc. č.                                druh pozemku                                   výmera v m2 
1007                              zastavané  plochy a nádvoria                        432 
                               
 
VÝŠKA  NÁJOMNÉHO :  
70,00 Eur/m2/rok  - nájomné za nebytové priestory v Zmluve o nájme č. 02 – 2012 bolo stanovené 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou zmluvných strán. Nájom pozostáva 
z finančného plnenia vo výške 70,00 Eur/m2/rok t. j. 12 912,20 Eur/rok.      



3,00 Eur/m2/rok/nebytový priestor -  nájomné za nebytové priestory na základe žiadosti 
Kolkárskeho klubu Spoje. Ročné nájomné predstavuje sumu 553,38 Eur.   
Poznámka:  
Kolkársky klub Spoje požiadal o nájomné vo výške 46,15 Eur/mesiac/nebytový priestor, ročné 
nájomné by predstavovalo sumu 553,80 Eur, z dôvodu prepočítania navrhnutého nájomného         
na sumu m2/rok prišlo k zaokrúhleniu sumy jednotkového nájomného na 3,00 Eur/rok,                  
čo predstavuje ročné nájomné v sume 553,38 Eur. 
 
0,50 Eur/m2/rok  - nájomné za pozemok v Zmluve o nájme č. 01 – 2012 bolo stanovené podľa 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31.5.2012   
vo výške 0,50Eur/m2/rok, t. j. 216,00 Eur/rok 
 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:  
Nájom časti stavby súpisné číslo 1635, postavenej na pozemku parc. č. 1006, v ktorej sa nachádzajú 
nebytové priestory  vo výmere 184,46 m2 a nájom časti pozemku  parc. č. 10078 vo výmere 432 m2 
na Hrobákovej ulici, orientačné číslo 5 v Bratislave, k. ú. Petržalka, zapísaných na liste vlastníctva  
č. 1748, vo vlastníctve a priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy. 
   
SKUTKOVÝ STAV :  
 Hlavné mesto SR Bratislava dňa 23.11.2015 Protokolom o odňatí správy nehnuteľného 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv  a záväzkov číslo  11 88 0434 15 00 
odňalo Centru voľného času, Gessayova 6, Bratislava budovu na Hrobákovej ulici č. 5 a pozemky 
parcelné číslo 1006 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 392 m2 a parcelné číslo 1007 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 306 m2. Protokolom o odňatí správy nehnuteľného 
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 
11 88 0434 15 00 zo dňa 23.11.2015 vstúpilo hlavné mesto do zmluvného vzťahu ako prenajímateľ 
s nájomcami a to: TOP CENTRUM a Kolkárskym klubom Spoje.  
 Centrum voľného času, Gessayova 69, 851 03 Bratislava predmet nájmu fyzicky odovzdalo 
protokolom dňa 23.6.2016 Sekcii správy nehnuteľností – referátu správy a inventarizácie majetku. 
 Centrum voľného času uzatvorilo s Kolkárskym klubom Spoje Zmluvu o nájme pozemku   
č. 01-2012 dňa 28.6.2012 predmetom ktorej je časť pozemku parc. č. 1007 vo výmere   432 m2. 
Zmluva o nájme pozemku je uzatvorená na dobu určitú 20 rokov,   t. j. od 28.6.2012 do 27.6.2032. 
Nájomné za pozemok bolo stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31.5.2012   vo výške 0,50 Eur/m2/rok, t. j. 
216,00 Eur/rok. Nájomné za rok 2016 bolo uhradené v septembri 2016 vo výške 23,05 Eur, 
v novembri 2016 vo výške 46,15 Eur a v decembri 2016 vo výške 46,15 Eur. Dlžné nájomné je 
v sume 100,65 Eur. 
 Centrum voľného času v súlade s uznesením MsZ č. 602/2012 zo dňa 31.5.2012 uzatvorilo   
s Kolkárskym klubom Spoje Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 02-2012 dňa 28.6.2012 
v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej  je prenájom nebytových priestorov o výmere 184,46 m2 na 
prízemí objektu na Hrobákovej ulici, súpisné číslo 1635, orientačné číslo 5 v Bratislave, k. ú. 
Petržalka.  Zmluva o nájme nebytového priestoru je uzatvorená na dobu určitú 20 rokov, t. j. od 
28.6.2012 do 27.6.2032. Nájomné za nebytové priestory bolo stanovené  vo výške 12 912,20 
Eur/rok. Na základe uznesenia MsZ č. 1034/2013 zo dňa  24.-25.4.2013 bolo schválené znížené 
nájomné na 553,38 Eur/rok najviac na 6 mesiacov od 28.6.2012 do 27.12.2012. Nájomné za rok 
2016 nebolo uhradené. Uhradené boli len služby v septembri 2016 vo výške 292,00 Eur, 
v novembri 2016 vo výške 1 168,00 Eur a v decembri vo výške 292,00 Eur. Dlžné nájomné             
je v sume 12 912,20 Eur. 
 Listom číslo 36657/2016-290587 zo dňa 24.5.2016 Kolkársky klub Spoje Bratislava 
požiadal  o zníženie nájomného na nájomné za nebytové priestory 0,03 Eur/m2 prenajaté v  budove 
centra voľného času na Hrobákovej ulici č. 5 v Bratislave, k. ú. Petržalka, čo pri výmere 184,46 m2 
predstavuje 5,53 Eur ročne.  Listom číslo 36657/2016-310634 zo dňa 23.6.2016 a listom číslo 
36657/2016-376679 Kolkársky klub Spoje Bratislava opätovne požiadal  o zníženie nájomného        



za nebytové priestory prenajaté v odzverenej budove centra voľného času na Hrobákovej ulici č. 5 
v Bratislave, k. ú. Petržalka.  
 Listom zo dňa 12.12.2016 požiadal Kolkársky klub Spoje opätovne o zníženie nájomného 
vo výške  46,15 Eur/mesiac, t. j. 553,80 Eur/rok. Na základe zmluvy o nájme nebytového priestoru   
č. 02 -2012 má Kolkársky klub Spoje stanovené nájomné vo výške 70,00 Eur/m2/rok, t. j. 12 912,20 
Eur/rok. Kolkársky klub Spoje zníženie nájomného odôvodňuje tým, že nemá príjem, nakoľko hala 
–  4 dráhová kolkáreň ešte nestojí a finančné prostriedky, ktoré klub mal, použil na rekonštrukciu 
zanedbaných, nepoužívaných priestorov v centre voľného času na Hrobákovej ulici 5 v Bratislave. 

Sekcia správy nehnuteľností – oddelenie nájmov majetku požiadalo o stanoviská odborné útvary 
magistrátu dňa 1.7.2016.  

 Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže uviedlo, že dlhy kolkárskeho klubu vznikli 
neplnením si povinností vyplývajúcich zo zmluvy a tieto dlhy má povinnosť vymáhať od dlžníka 
Centrum voľného času Gessayova 6, Bratislava.  

 Centrum voľného času uviedlo, že viackrát vyzývalo Kolkársky klub Spoje Bratislava 
na vyrovnanie dlhu, následne na splácanie dlhu spôsobom splátkového kalendára a napokon 
oslovilo kolkársky klub s pokusom o zmier. Centrum voľného času zaslalo Kolkárskemu klubu 
Spoje Bratislava predžalobnú výzvu aj s prehľadnou tabuľkou platieb. Na základe vyjadrenia 
Centra voľného času Kolkársky klub Spoje Bratislava nedodržiava zmluvu o prenájme                 
a do 22.8.2016 nepredložilo stavebné povolenie. Dlh do 23.11.2015 činí 32 862,90 Eur                  
na nájomnom a 1 460,00 Eur na službách. Vzhľadom na zlé skúsenosti s platobnou disciplínou 
odporúča Centrum voľného času zrušiť s Kolkárskym klubom Spoje Bratislava nájomnú zmluvu 
02-2012 zo dňa 28.6.2012  na nebytový priestor. 

 Centrum voľného času uviedlo, že napriek upozorneniam bol postoj zástupkyne 
Kolkárskeho klubu Spoje Bratislava vždy ľahostajný s tým, že obchádzala primátorov, poslancov 
MsZ za účelom dosiahnutia svojich cieľov – nízke nájomné, resp. odpustenie dlhu. Práce 
v nebytovom priestore nebola schopná doložiť dokladmi, preto jej nemohla byť ani znížená dlžná 
suma na nájomnom, o čom sa uvažovalo svojho času.  
 V nadväznosti na horeuvedené uvádzame možnosti ukončenia nájmu. 
 Ukončenie  nájmu a odstúpenie od Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 02 - 2012 
uzavretej dňa 28.6.2012 je na základe čl. IV zmluvy možné nasledovnými spôsobmi: 
podľa ods.1  Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek dohodou 
podľa ods. 2 Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu kedykoľvek podľa § 10 zákona          
č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom sa dohodli, že výpovedná lehota je tri 
mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane.  
ods. 3 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi ak: 

a) nájomca v rozpore s touto zmluvou dá predmet nájmu, alebo jeho časť  do podnájmu alebo 
inej dispozícii tretej osobe, presahujúcej rámec zmluvy, alebo 

b) nájomca alebo tretia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť na iný ako dohodnutý účel, 
alebo 

c) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo 
d) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté o zmenách 

stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu alebo o odstránení stavby.  
 V prípade skončenia nájmu sa Kolkársky klub Spoje Bratislava zaviazal  až do odstránenia 
stavby kolkárne do 2 mesiacov zabezpečovať  na vlastné náklady bezpečnosť, údržbu, čistenie haly 
a udržiavať jej dobrý technický stav. 
 V prípade, že ku skončeniu nájmu príde pred vydaním právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia na predmete nájmu, je Kolkársky klub Spoje Bratislava povinný uviesť predmet nájmu 
do pôvodného stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. 
 Uvádzame, že v zmysle zmluvy Kolkársky klub Spoje Bratislava nemá povinnosť 
zdokladovať, že má k dispozícií finančné prostriedky na výstavbu kolkárskej haly. 
 



 
 
Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012  
zo dňa 31.5.2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR        
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predkladáme na základe žiadosti 
Kolkárskeho klubu Spoje o zníženie nájomného za nebytové priestory, nachádzajúce sa v stavbe 
súp. č. 1635, a to z dôvodu, že klub nemá príjem, nakoľko hala –  4 dráhová kolkáreň ešte nestojí 
a finančné prostriedky, ktoré klub mal, použil na rekonštrukciu zanedbaných, nepoužívaných 
priestorov v centre voľného času na Hrobákovej ulici 5 v Bratislave.  
 
STANOVISKÁ  K NÁJMU   

Oddelenie kultúry, školstva a športu a mládeže – dlhy kolkárskeho klubu vznikli neplnením            
si povinností vyplývajúcich zo zmluvy a tieto dlhy má povinnosť vymáhať od dlžníka Centrum 
voľného času Gessayova 6, Bratislava.  

• Oddelenie legislatívno – právne – neeviduje súdny spor. 
• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok –  neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky.  
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú žiadne  pohľadávky.  
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Dodatok č. 2 
k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 02 - 2012 

 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: JUDr. Ivom Nesrovnalom,  primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 

       číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 
                            BIC (SWIFT) :  CEKOSKBX 
                            IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
 (ďalej len ”prenajímateľ”) 

a 
 
nájomca: Kolkársky klub Spoje Bratislava, občianske združenie 
 Palisády 53, 811 06 Bratislava 
        zastúpený: Eva Uhlíková, predseda výboru 
        Mgr. Martina Kanovská, členka výboru 
        peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. 
        číslo účtu : 12333005/5200 
                             IČO:  2176844 
                             DIČO: 2022980564 
                              (ďalej len ”nájomca” alebo spoločne ”zmluvné strany”) 
 
uzatvárajú tento dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o nájme č. 02 - 2012 zo dňa 28.6.2012  
(ďalej len „zmluva”) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník nasledovný dodatok k zmluve o nájme  na  

 
Hrobákovej 5 

           v Bratislave 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.6.2012 Zmluvu o nájme nebytových priestorov                      
č. 02 - 2012, predmetom ktorej sú nebytové priestory o ploche 184,46 m2 nachádzajúce                      
sa na prízemí objektu na Hrobákovej ulici, súpisné číslo 1635, orientačné číslo 5 
v Bratislave, k. ú. Petržalka na pozemku parc. č. 1006 (ďalej len „predmet nájmu“). 
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 1748.  

 
2.   Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02 – 2012 je uzatvorená na dobu určitú 20 rokov, 

od 28.6.2012 do 27.06.2037. Účelom nájmu je užívanie predmetných nebytových 
priestorov na výstavbu kolkárskej haly s príslušenstvom pre klubové využitie a využívať 
celkom 10 miestností: spoločenskú miestnosť, prechod k šatniam a sprchám, 1x šatňa so 
sprchou a WC, šatňa so sprchou, sprchy, 3x šatňa, WC a umyváreň, vchod s chodbou pre 
klubových členov, rôzne organizácie a voľné združenia občanov, krátkodobými 
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podnájmami časti predmetu nájmu v rámci denného rozvrhu športových aktivít, vytvárať 
zdroje pre zabezpečenie predmetu činnosti nájomcu a investícií do prenajatých priestorov 

 
 

Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
 
1. V článku III. ods. 1 zmluvy  
 
          sa vypúšťa text: 
 

„Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou 
zmluvných strán. Nájom pozostáva z finančného plnenia vo výške 70,00 Eur/m2/rok,                   
t. j. 12 912,20 Eur/rok.“ 

 
         a nahrádza sa novým textom: 
 

 „Nájomné za časť nebytových priestorov vo výške 3,00 Eur/m2/rok.  
Cena nájmu za nebytový priestor predstavuje sumu 553,38 Eur/rok.“   
 
         

2. V článku III. ods. 2 zmluvy  
 
          sa vypúšťa text: 
     

      „Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné vo výške 1 076,00 € vždy do 15. dňa  príslušného 
kalendárneho mesiaca  na príjmový účet prenajímateľa vedený v ČSOB, a. s. Bratislava, 
číslo 25835143/7500, variabilný symbol 02 -2012.“  

 
        a nahrádza sa novým textom: 
 
 „Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú výšku nájomného ročne  v čiastke                      
 553,38 Eur, a to vždy najneskôr do 15.  dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho 
 roka   na účet prenajímateľa vedený v Československej obchodnej banke, a. s., IBAN: 
 SK5875000000000025828453, BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol 022012.“  
  
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1.  Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ostatné platné všeobecné 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. 

 
2. 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. 
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3.  Zmena účelu nájmu bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením  č. ................... zo dňa .................., ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku 
ako jeho príloha č. 1. 

 
4. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 2 pre 

nájomcu. 
 
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 podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  

 
 
V Bratislave dňa ..........................  V Bratislave dňa .......................... 
 
 
 
 
....................................................... 
     JUDr. Ivo Nesrovnal 
              primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
...................................................... 
               Eva Uhlíková 
           predseda KK Spoje 

 


