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NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Staré
Mesto:
- novovytvorenú parc. č. 21758/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², k. ú. Staré
Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 5/2016, zo dňa 04. 05. 2016, z časti pozemku registra „C“
KN parc. č. 21758, k. ú. Staré Mesto, ktorý nemá založený list vlastníctva a tvorí časť
pozemku registra „E“ KN parc. č. 8636, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925,
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za
- novovytvorenú parc. č. 8590/86 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², k. ú. Staré
Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 5/2016, zo dňa 04. 05. 2016, z časti pozemku registra „C“
KN parc. č. 8590/80, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 2655, vo vlastníctve
spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom Rajská 2, Bratislava, IČO 35882981, bez vzájomného
finančného vyrovnania, s podmienkou:
Zámenná zmluva bude spoločnosťou SK Centre a.s. podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná
zmluva nebude spoločnosťou SK Centre a.s. v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie
stratí platnosť.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
pozemku parc. č. 8590/86 v k. ú. Staré Mesto, situovaného pod stavbou komunikácie III. triedy
Špitálska ulica Bratislava, tvoriaceho chodník pre cyklistov a k usporiadaniu vzťahov k pozemku
parc. č. 21758/2 v k. ú. Staré Mesto, situovaného na ulici Rajská, na ktorom je vybudovaný vstup
s rampou na parkovisko vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., čiže nastane vysporiadanie
vzťahu k pozemku pod cudzou stavbou. Zámenou sa docieli zosúladenie vlastníckych
a užívacích práv k daným pozemkom tak, aby právny vzťah k pozemkom bol totožný
s vlastníkom stavby (komunikácia, parkovisko), a aby bola možná realizácia investičného
zámeru rekonštrukcia „Kamenného námestia“ pri zachovaní verejného statusu pozemku parc.
č. 21758/2, k. ú. Staré Mesto.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa
pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21758/2, vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 8590/86, vo
vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom v Bratislave

ŽIADATEĽ:

SK Centre a.s.
Rajská 2, 811 08 Bratislava
IČO 35882981

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta k. ú. Staré Mesto
parc. č.
21758/2

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria

výmera v m²
30

_ _pozn._____________
GP 5/2016

Pozemok vo vlastníctve žiadateľa k. ú. Staré Mesto
parc. č.
8590/86

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria

výmera v m²
30

pozn.
GP 5/2016

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom zámeny sú pozemky uvedené v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Spoločnosť SK Centre a.s. požiadala listom zo dňa 10.06.2016 o zámenu pozemkov v k.
ú. Staré Mesto, a to časť pozemku registra „E“ parc. č. 8636, zapísaného na LV č. 8925 vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za časť pozemku registra „C“ parc. č. 8590/80,
zapísaného na LV č. 2655 vo vlastníctve žiadateľa.
Geometrickým plánom č. 5/2016 zo dňa 04.05.2016 úradne overeným Okresným úradom
Bratislava, katastrálny odbor dňa 13.05.2016 pod č. 967/2016 boli vytvorené nové pozemky
registra „C“ katastra nehnuteľností:
- parc. č. 21758/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², k. ú. Staré Mesto,
ktorý vznikol z časti pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností 21758 k. ú. Staré Mesto,
ktorý nemá založený list vlastníctva a tvorí časť pozemku registra „E“ katastra
nehnuteľností parc. č. 8636, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy,
- parc. č. 8590/86 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², k. ú. Staré Mesto,
ktorý vznikol z časti pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 8590/80, k. ú.
Staré Mesto, zapísaného na LV č. 2655, vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s.
Na pozemku parc. č. 21758/2 k. ú. Staré Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta
SR Bratislavy je v súčasnosti situovaná časť inžinierskej stavby parkoviska Tesco – kamenné
nám., ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok slúži ako jediný vstup na parkovisko a z časti je
na ňom osadená rampa. Zamieňaný pozemok netvorí súčasť komunikácie Rajská Bratislava a pre
hlavné mesto SR Bratislavu nie je samostatne využiteľný.

Na pozemku parc. č. 8590/86 k. ú. Staré Mesto, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa je
v súčasnosti vybudovaná časť komunikácie Špitalská Bratislava a slúži ako chodník pre
cyklistov.
Žiadateľ je developerom projektu „Kamenné námestie“, v rámci ktorého pripravuje
rozsiahlu rekonštrukciu Kamenného námestia a hotela Kyjev.
Výmery a hodnoty zamieňaných pozemkov sú totožné, preto sa navrhuje zámena
pozemkov bez vzájomného finančného vyrovnania.
Stanovenie kúpnej ceny
K navrhovanej zámene bol predložený znalecký posudok č. 9/2017 zo dňa 13.02.2017,
ktorý vypracoval Ing. Jozef Fajnor, Uhrova 22, 831 01 Bratislava, znalec v odbore stavebníctvo,
odhad hodnoty nehnuteľností, ktorý bol vybraný na základe elektronického náhodného výberu
znalcov.
Jednotková cena
Jednotková hodnota novovytvorených pozemkov registra „C“ parc. č. 21758/ a parc. č.
8590/86 k. ú. Staré Mesto, bola stanovená znaleckým posudkom v sume 719,69 Eur/m².
Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 21758/2 k. ú. Staré Mesto vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pri celkovej výmere 30 m² predstavuje sumu celkom
21 590,70 Eur.
Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 8590/86 k. ú. Staré Mesto vo
vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s. pri celkovej výmere 30 m² predstavuje sumu celkom
21 590,70 Eur.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa
Zámena pozemkov sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou
č. 507/2010 Z. z.) ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom
osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí
byť zverejnený počas celej tejto doby.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dôjde k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemku parc. č. 8590/86 v k. ú. Staré Mesto, situovaného pod stavbou
komunikácie III. triedy Špitalská ulica Bratislava, tvoriaceho chodník pre cyklistov
a k usporiadaniu vzťahov k pozemku parc. č. 21758/2 v k. ú. Staré Mesto, situovaného na ulici
Rajská, na ktorom je vybudovaný vstup s rampou na parkovisko vo vlastníctve spoločnosti SK
Centre a.s. čiže nastane vysporiadanie vzťahu k pozemku pod cudzou stavbou. Zámenou sa
docieli zosúladenie vlastníckych a užívacích práv k daným pozemkom tak, aby právny vzťah
k pozemkom bol totožný s vlastníkom stavby (komunikácia, parkovisko), a aby bola možná
realizácia investičného zámeru rekonštrukcia „Kamenného námestia“ pri zachovaní verejného
statusu pozemku parc. č. 21758/2 k. ú. Staré Mesto.
Navrhované riešenie
Navrhujeme schváliť predmetnú zámenu nehnuteľností, nakoľko ide o majetkovoprávne
vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý tvorí súčasť komunikácie Špitalská ulica
Bratislava a pozemku, ktorý tvorí jediný prístup na parkovisko vo vlastníctve žiadateľa.

Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Oddelenie územného rozvoja mesta:
Zamieňané pozemky sú súčasťou územia definovaného kódom S: plocha je situovaná na území,
pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN-Z). Pre
predmetné územie bol schválený Územný plán zóny Dunajská, v znení zmien a doplnkov.
Obstarávateľom predmetného ÚPN-Z je hlavné mesto. Dané pozemky sú v zmysle uvedenej
územnoplánovacej dokumentácie súčasťou regulačného bloku 17/9.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy:
V zásade je zámena pozemkov možná. Podľa ÚPN hlavného mesta rok 2007, v znení zmien
a doplnkov je pozemok parc. č. 8590/86 súčasťou Špitelskej ulice. Podľa ÚPN-Z Dunajská sa
pozemok parc. č. 21758/2 sa nachádza v bloku č. 19 a je v dotyku s Rajskou ulicou.
Oddelenie správy komunikácií:
Nemá pripomienky k zámene predmetných pozemkov.
Z hľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) upozorňujeme, že v záujmovom území sa
nachádza zariadenie VO, CSS a optické káble, ktoré žiadajú rešpektovať a chrániť pred
poškodením. V ochrannom pásme 1m do oboch strán podzemného káblového vedenia VO
nesúhlasíme so stavebnou činnosťou.
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Nemajú námietky.
Oznámenie sekcie financií, oddelenie účtovníctva a pohľadávok:
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov:
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oddelenie legislatívno-právne:
Neeviduje súdne konanie so žiadateľom.
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Staré Mesto:
Súhlasné za podmienky, že pozemky budú využité v súlade s funkčným využitím a platnou
reguláciou v zmysle územného plánu.

Zámenná zmluva
č. 03 88 ............ 17 00
uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta
Peňažný ústav:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343
BIC-SWIFT:
CEKOSKBX
Variabilný symbol: ...........................
IČO:
603 481
na jednej strane
a
SK Centre a.s.
Rajská 2, 811 08 Bratislava
zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:

35 882 981

na druhej strane
Čl. 1
1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ katastra
nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8636 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 77
m², zapísaného na liste vlastníctva č. 8925. Pozemok sa nachádza na Rajskej ulici
v Bratislave, mestská časť Bratislava – Staré Mesto.
2. SK Centre a.s. je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností
v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/80 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 330 m²,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2655.Pozemok sa nachádza na Špitalskej ulici v Bratislave,
mestská časť Bratislava – Staré Mesto.
3. Geometrickým plánom č. 5/2016 zo dňa 04.05.2016 úradne overeným Okresným
úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 13.05.2016 pod č. 967/2016 boli vytvorené nové
pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností:
- parc. č. 21758/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², k. ú. Staré
Mesto, ktorý vznikol z časti pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností 21758 k.
ú. Staré Mesto, ktorý nemá založený list vlastníctva a tvorí časť pozemku registra
„E“ katastra nehnuteľností parc. č. 8636, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č.
8925, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
- parc. č. 8590/86 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², k. ú. Staré
Mesto, ktorý vznikol z časti pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č.
8590/80, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 2655, vo vlastníctve spoločnosti
SK Centre a.s. Geometrický plán č. 5/2016 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4. Zámena novovytvoreného pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č.
21758/2 k. ú. Staré Mesto za novovytvorený pozemok parc. č. 8590/86 k. ú. Staré Mesto sa
uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že zámenou
dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku parc. č. 8590/86 v k. ú. Staré Mesto,
situovaného pod stavbou komunikácie III. triedy Špitalská ulica Bratislava, tvoriaceho
chodník pre cyklistov a k usporiadaniu vzťahov k pozemku parc. č. 21758/2 v k. ú. Staré
Mesto, situovaného na ulici Rajská, na ktorom je vybudovaný vstup s rampou na parkovisko
vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s. Zámenou sa docieli zosúladenie vlastníckych
a užívacích práv k daným pozemkom tak, aby právny vzťah k pozemkom bol totožný
s vlastníkom stavby (komunikácia, parkovisko), a aby bola možná realizácia investičného
zámeru rekonštrukcia „Kamenného námestia“ pri zachovaní verejného statusu pozemku parc.
č. 21758/2 k. ú. Staré Mesto. Zámena bola schválená trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
Čl. 2
1. Pozemky uvedené v čl. 1 tejto zmluvy si účastníci zamieňajú tak, že
a) SK Centre a.s. sa stane výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku registra „C“
katastra nehnuteľností, v k. ú. Staré Mesto, na ktorom sa nachádza vstup do parkoviska
parc. č. 21758/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², vytvoreného podľa
Geometrického plánu č. 5/2016 zo dňa 04.05.2016, ktorý vznikol z časti pozemku
registra „C“ katastra nehnuteľností 21758 k. ú. Staré Mesto, ktorý nemá založený list
vlastníctva a tvorí časť pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 8636, k. ú.
Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925,
b) Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku
registra „C“ katastra nehnuteľností, v k. ú. Staré Mesto, na ktorom je vybudovaná časť
komunikácie Špitalská ulica Bratislava, parc. č. 8590/86 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 30 m², v k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z časti pozemku registra „C“ katastra
nehnuteľností parc. č. 8590/80, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 2655.
2. Zámenu pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí konanom dňa ............
uznesením č. ........................
3. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 9/2017 zo dňa 13.02.2017 vo výške
125,00 Eur uhradí spoločnosť SK Centre a s. do 30 dní od podpísania tejto zámennej zmluvy
oboma zmluvnými stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN
SK7275000000000025827813, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. variabilný
symbol .......................... Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa spoločnosť SK
Centre a.s. dostane do omeškania s úhradou nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku č.
9/201, je povinný zaplatiť Hlavnému mestu SR Bratislave úroky z omeškania podľa
ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Čl. 3
1. Podľa znaleckého posudku č. 9/2017 zo dňa 13.02.2017 vypracovaného Ing.
Jozefom Fajnorom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností
evidenčné číslo znalca: 910716 všeobecná hodnota predmetu zámeny v k. ú. Staré Mesto bola
stanovená na 719,69 Eur/m².
2. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 21758/2 k. ú. Staré Mesto
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pri celkovej výmere 30 m² predstavuje sumu
celkom 21 590,70 Eur.
3. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 8590/86 k. ú. Staré Mesto
vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s. pri celkovej výmere 30 m² predstavuje sumu
celkom 21 590,70 Eur.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zámena pozemkov podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), b) tejto
zmluvy sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania.
Čl. 4
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že poznajú stav zamieňaných pozemkov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia
tejto zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sú
predmetom zámeny podľa tejto zmluvy.
3. Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje, že na pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 1
tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti.
4. Spoločnosť SK Center a.s. vyhlasuje, že na pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 2 tejto
zmluvy neviaznu žiadne dlhy, ani iné právne povinnosti.
Čl. 5
Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.
Čl. 6
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so stavom zamieňaných pozemkov a
v takomto stave ich preberajú – „ako stoja a ležia“.
2. Spoločnosť SK Centre a.s. bola oboznámená so stanoviskami odborných útvarov
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zámene pozemkov podľa tejto zmluvy, a to so
stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 08.11.2016, stanoviskom
technickej infraštruktúry zo dňa 10.10.2016, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa
03.11.2016, so stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 04.11.2016 a so
stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 10.10.2016 a zaväzujú
sa plniť povinnosti v nich stanovené. .
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Čl. 7
1. Zámenná zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými
stranami.
2. Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany nadobudnú vlastníctvo k zamieňaným pozemkom vkladom do
katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe
právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom
vydania.
4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú zmluvné strany pri dodržaní
podmienky stanovenej v článku 2 ods. 3 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení nákladov na
vyhotovenie znaleckého posudku – za zaplatenie sa považuje pripísanie na účet Hlavného
mesta SR Bratislavy.
5. Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými
podmienkami zmluvy.
6. Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí
spoločnosť SK Centre a.s. pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že povolením vkladu do katastra nehnuteľností sa
všetky práva a povinnosti medzi nimi v súvislosti s touto zámenou považujú za vysporiadané
a žiadna zo strán nemá voči druhej strane žiadnu pohľadávku alebo záväzok.

Čl. 8
1. Zámenná zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú
predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru k návrhu na vklad
vlastníckeho práva, štyri rovnopisy obdrží Hlavné mesto SR Bratislava. Spoločnosť SK
Centre a.s. dostane po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom
splnenia povinností vyplývajúcich jej z tejto zmluvy, rovnopis jej Hlavné mesto SR Bratislava
odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju
podpísali.
V Bratislave, dňa .......................

V Bratislave, dňa .......................

Hlavné mesto SR Bratislava

SK Centre a.s.

_______________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

______________________________
člen predstavenstva

