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kód uzn.:     5.3. 

       5.3.1. 

     1.9.7. 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo 

dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

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

 

za bod 4. sa vkladá bod 5., ktorý znie: 

„5. Užívanie časti pozemku parc. č. 21378/40 za účelom umiestnenia sochy Márie Terézie 

pred hotel Carlton na Hviezdoslavovom námestí, vrátane vykonania potrebných úprav 

povrchu predmetu nájmu a osadenia edukatívnych tabuliek.“, 

 

s podmienkou: 

 

Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 

zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 

Návrh na schválenie doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, ako prípadu hodného 

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

v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu doplnenia účelu nájmu o umiestnenie 

sochy Márie Terézie pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie do zmluvy o nájme 

č. 05-95-0492-97-00 v znení dodatkov č. 1 – 6 zo dňa 30. 01. 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET: umiestnenie sochy Márie Terézie na pozemku v k. ú. Staré Mesto pred hotelom 

Carlton na Hviezdoslavovom námestí  

 

ŽIADATEĽ – NÁJOMCA:  Carlton Property, s.r.o. 

     Hviezdoslavovo nám. 3 

     811 02 Bratislava 

     IČO 36 860 492 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:     

          výmera dotknutá 

pozemky reg. „C“   druh   celková umiestnením sochy 

parc. č.   LV č.   pozemku  výmera a úpravami povrchu 

21378/40        1656  zastavané plochy 1078 m2 84 m2   

     a nádvoria 

 

ÚČEL:  umiestnenie sochy Márie Terézie pred hotel Carlton na Hviezdoslavovom 

námestí, vrátane vykonania potrebných úprav povrchu predmetu nájmu a 

osadenia edukatívnych tabuliek, pričom pahorok, na ktorom bude socha 

umiestnená, bude mať priemer 4 m t.j. plochu 12,57m2. Dlažba okolo pahorku 

bude mať plochu 83,30 m2. Obidva zelené ostrovčeky po obidvoch stranách sa 

budú upravovať. Socha aj s podstavcom bude zaberať cca 4 m2 a edukatívne 

tabuľky majú rozmer 0,5 x 0,7m. 

 

SKUTKOVÝ STAV: 

 

Spoločnosť Bratcarl, s.r.o., ktorej právnym nástupcom je spoločnosť Carlton Property, s.r.o., 

uzatvorila dňa 30.1.1998 s hlavným mestom SR Bratislavou Zmluvu o nájme č. 05-95-0492-

97-00 v znení dodatkov č. 1 – 6. 

• predmetom nájmu sú pozemky v k. ú. Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí parc. č. 

21378/7, 22, 25, 40-45, 47, 18, parc. č. 21361/3, parc. č. 21364/5, parc. č. 21377/18, parc. 

č. 21378/9 a 23, parc. č. 21364/13, s celkovou výmerou 3 590,00 m2; 

• účel nájmu je užívanie podzemných garáží a povrchu pozemkov pred hotelom Carlton, 

a to spevnených plôch komunikácií, chodníkov, 8 parkovacích miest, terasy, sadovej 

úpravy a užívanie vjazdu do podzemných garáží z Mostovej ulice,  

• doba nájmu bola dojednaná do 31.1.2028. 

 

Listom zo dňa 19.7.2017 sa spoločnosť Carlton Property, s.r.o. obrátila na Magistrát hlavného 

mesta SR Bratislavy so žiadosťou o udelenie súhlasu s umiestnením sochy Márie Terézie. 

Socha bude poskytnutá Bratislavským okrášľovacím spolkom pri príležitosti 300. výročia 

narodenia Márie Terézie. Socha Márie Terézie bude umiestnená v sadovej úprave pred 

hotelom Carlton na pozemku parc. č. 21378/40. Žiadateľ, spoločnosť Carlton Property, s.r.o. 

sa zaväzuje vykonávať údržbu sochy. Umiestnenie sochy Márie Terézie v samotnom 

historickom jadre mesta Bratislavy má nielen symbolický význam, ale aj edukatívny 

charakter, čím sa obyvateľom ako aj návštevníkom hlavného mesta pripomenie 300. jubilejné 

výročie narodenia Márie Terézie. 

Podľa doručeného návrhu pahorok, na ktorom bude socha umiestnená, bude mať priemer 4 m 

t.j. plochu 12,57 m2. Dlažba okolo pahorku bude mať plochu 83,30 m2. Obidva zelené 

ostrovčeky po obidvoch stranách sa budú upravovať. Socha aj s podstavcom zaberá cca 4 m2 

a edukatívne tabuľky majú rozmer 0,5 x 0,7m. 



Komisia hlavného mesta SR Bratislavy pre pamätníky predkladateľovi navrhla umiestnenie 

tabule, ktorá by objasňovala históriu pôvodnej sochy, ako aj okolnosti postavenia jej kópie. 

Predkladateľ predložil text, ktorý by chcel na tabule v slovenčine, nemčine, maďarčine 

a angličtine umiestniť:  

„Súsošie Márie Terézie od významného bratislavského sochára Jána Fadrusza, 

zvané aj Korunovačný pamätník, stálo od roku 1897 na Námestí korunovačného 

pahorka pri nábreží Dunaja v Bratislave. Socha znázorňovala udalosť Vitam et 

sanguinem z roku 1741, kedy uhorská šľachta podporila mladú kráľovnú 

v nástupníctve na uhorský trón a bola symbolom vernosti. Pôvodná socha bola z 

bieleho carrarského mramoru, vysoká spolu s podstavcom 11 metrov. Na jej 

odhalení sa zúčastnil aj cisár František Jozef I. Socha sa stala symbolom 

Bratislavy, spodobená na množstve pohľadníc a fotografií. V roku 1921 bola česko-

slovenskými legionármi z politických dôvodov rozbitá, ale ostala v spomienkach 

ľudí a stala sa legendou.  

Pri príležitosti 300. rokov výročia narodenia osvietenskej panovníčky Márie 

Terézie v roku 2017 venoval Bratislavský okrášľovací spolok tretinovú bronzovú 

podobizeň tejto sochy Bratislave. Autorkou kópie súsošia na základe kvalitných 

fotografií a štúdia dochovaných fragmentov je sochárka Martina Zimanová.“ 

 

 

Návrh na schválenie doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, 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 z dôvodu doplnenia účelu nájmu o umiestnenie sochy 

Márie Terézie pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie do zmluvy o nájme č. 05-

95-0492-97-00 v znení dodatkov č. 1 – 6 zo dňa 30.1.1998. 

 

STANOVISKÁ  K  NÁJMU  
 

• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti – Územný plán hlavného mesta SR 

Bratislavy, rok 2007 stanovuje pre dané územie funkčné využitie: námestia a ostatné 

komunikačné plochy. Súčasťou plôch námestí sú okrem iných aj výtvarné umelecké 

diela. 

Záujmový pozemok je súčasťou územia zóny A zahŕňajúcej Pamiatkovú zónu Centrálna 

mestská oblasť – stred. 

 

• Stanovisko z hľadiska technickej infraštruktúry – je bez pripomienok. 

 

• Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov – súhlasia 

s umiestnením sochy Márie Terézie. 

 

• Oddelenie dopravného inžinierstva – v stanovisku k nájmu uviedlo: 

Z podmienok “Záväzných stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti 

- zmena“ (ďalej len “ZST – zmena“), investičných zámerov (IZ) Bratislavské podhradie – 

Vydrica (ZST – zmena, MAGS ORM 51814/14-29027, 10. 12. 2014) a IZ Polyfunkčného 

mestského centra Zuckermandel (ZST – zmena, MAGS ORM 58777/14-343121, 

10. 12. 2014), vyplynula hlavnému mestu povinnosť do 30. 06. 2015 určiť technické 

riešenie pre zabezpečenie dvoch priamych jazdných pruhov na križovatke č. 603 smerom 

na Šafárikovo námestie a samostatného radiaceho pruhu na Rázusovom nábreží na 

odbočenie vľavo do podzemnej garáže Carlton.  



Túto povinnosť si však mesto nesplnilo, na základe čoho investorom Vydrice a 

Zuckermandla vyplynula povinnosť uzatvoriť s mestom zmluvu do 31. 12. 2015 a 

preukázať zloženie finančnej zábezpeky účelovo určenej na úhradu skutočných nákladov 

na realizáciu riešenia dopravnej situácie na nábreží zvoleného hlavným mestom, 

maximálne však do výšky 390 tis. eur pri deľbe nákladov v pomere 2/3 nákladov pre 

investora stavby Zuckermandel a 1/3 nákladov pre investora stavby Vydrica (t.j. investor 

stavby Zuckermandel je povinný preukázať zloženie sumy maximálne vo výške 260 tis. 

eur a investora stavby Vydrica maximálne vo výške 130 tis. eur). Finančná zábezpeka 

bude uvoľnená najneskôr do 31. 12. 2019 v prípade, ak ju hlavné mesto do tejto doby 

nepoužije na účel podľa predchádzajúcej vety.“ 

Z vyššie uvedeného je ODI k dnešnému dňu známe, že mesto nesúhlasí s rozšírením 

komunikácie na Rázusovom nábreží v križovatke č. 603 smerom na Šafárikovo námestie 

na dva priame jazdné pruhy.  

Konečné dopravné riešenie nie je známe. Výsledné dopravné riešenie, ktoré súvisí aj s t.č. 

pripravovanou investíciou “Cresco Riverside_Bratislavské planetárium_River Park II. etapa 

(ďalej len “CRS-BP-RP“, však môže ovplyvniť organizáciu dopravy t.j. aj priestoru pred 

hotelom Carlton, čo môže mať vplyv aj na časť pozemku, ktorý je požadovaný na 

umiestnenie sochy Márie Terézie. 

Ak konečné dopravné riešenie, ktoré doposiaľ nie je známe, neovplyvní časť 

požadovaného pozemku bude možné umiestnenie sochy Márie Terézie pred hotelom 

Carlton. 

Poznámka: podmienka odstránenia sochy Márie Terézie v prípade realizácie 

dopravného riešenia súvisiaceho s pripravovanou investíciou “Cresco 

Riverside_Bratislavské planetárium_River Park II. etapa“, pri ktorom 

bude realizácii dopravného riešenia prekážať socha Márie Terézie, je 

zapracovaná do článku V odsek 20 dodatku k nájomnej zmluve. 

 

• Oddelenie dopravy – z hľadiska cestného správneho orgánu sa nevyjadrujú, nájom sa 

netýka komunikácií I. a II. triedy.  
 

• Oddelenie správy komunikácií –  

- z hľadiska správcu  komunikácie sa nevyjadrujú, nejedná sa o komunikácie I. a II. triedy 

v správe hlavného mesta, 

- z hľadiska správcu verejného osvetlenia uviedli, že v záujmovej oblasti sa nenachádza 

zariadenie verejného osvetlenia v správe hlavného mesta.   
 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – k umiestneniu sochy na pozemku 

parc. č. 21378/40, k. ú. Staré Mesto, nemajú námietky.  
 

• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – v informácii uviedlo, že hlavné mesto eviduje 

voči žiadateľovi pohľadávkou v sume 66,38 Eur, ktorá vznikla nezaplatením úhrady 

vyplývajúcej zo Zmluvy o vecnom bremene č. 88 88 0893 02 00.  

Poznámka:   po upozornení na nedoplatok žiadateľ čiastku 66,38 Eur uhradil, 

potvrdenie o zaplatení  je súčasťou tohto materiálu. 
 

• Oddelenie miestnych dani a poplatkov – v stanovisku uviedlo, že hlavné mesto neeviduje 

voči žiadateľovi pohľadávky.   
 

• Oddelenie legislatívno-právne – v stanovisku uviedlo, že hlavné mesto neeviduje voči 

žiadateľovi súdny spor.  
 

• Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu – v stanovisku uviedla: 

 



- Komisia hlavného mesta SR Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného 

priestoru dňa 14.9.2017 vyjadrila súhlas s umiestnením modelu sochy Márie 

Terézie, zmenšenej repliky pôvodnej mramorovej sochy, ktorá stála na mieste 

dnešného pomníka Ľ. Štúra, v tretinovej veľkosti (cca 2 m – plastika z bronzu) 

pred hotel Carlton, do trávnatého ostrovčeka vedľa fontány.  

- Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

- akceptuje umiestnenie sochy Márie Terézie, 1/3 modelu pôvodného 

pomníka Márie Terézie, v navrhovanom priestore na Hviezdoslavovom 

námestí, 

- odporúča zvážiť mieru zvýšenia podstavca proporcionálne adekvátne 

k existujúcemu návrhu sochy, 

- odporúča na podstavec použiť umelecky spracovaný kamenný materiál. 

Poznámka: odporúčania komisie sú zapracované do článku V ods. 21 návrhu dodatku k 

nájomnej zmluve. 

 

O stanovisko starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k umiestneniu sochy Márie 

Terézie pred hotel Carlton bolo požiadané listom zo dňa 17.8.2017.  

 

Poznámka: e-mailom zo dňa 20.3.2017 oznámil Ing. Andrej Ferko, majetkový referát 

Miestneho úradu MČ Bratislava-Staré Mesto, že na žiadosti p. primátora o 

stanovisko k nájmom pozemkov už nebudú odpovedať.     

 

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 21. 11. 2017 na internete a  na 

úradnej tabuli svoj zámer na doplnenie uznesenia MsZ č. 629/1997 o bod 5. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

 

Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy z 23. 11. 2017: 

"Mestská rada neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací, 

doplňujúci návrh“. 

 



































































































































DODATOK   č.  05 95 0492 97 07 

k Zmluve o nájme č.  05 95 0492 97 00 
 

Zmluvné strany: 

 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 

 Zastupuje:  JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

     Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a. s. 

 Číslo účtu (IBAN): SK58 7500 0000 000025828453 

 BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

 IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

2. Obchodné meno:  Carlton Property, s. r. o.  

sídlo:  Hviezdoslavovo námestie 3,  811 02 Bratislava 

IČO :  36 860 492 

Zastupuje: Ing. Maroš Grund, konateľ a  

 Rudolf Hrubý, konateľ 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

54960/B  

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu : SK02 1111 0000 001698776015 

IČ DPH:  SK 2022697622 

DIČ:  2022697622 

(ďalej len „nájomca“) 

 

Článok  I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 30.1.1998 Zmluvu o nájme č. 05 95 0492 97 00 v znení 

Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 zo dňa 28.11.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 17.2.2003, Dodatku  

č. 4 zo dňa 2.7.2004, Dodatku č. 05 95 0492 97 05 zo dňa 28.3.2013 a Dodatku č. 05 95 

0492 97 06 zo dňa 23.6.2016 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je nájom pozemkov 

v Bratislave v k. ú. Staré Mesto s celkovou výmerou 3 590 m2. Účelom nájmu je výstavba 

podzemných garáží, užívanie vjazdu do podzemných garáží z Mostovej ulice a užívanie 

povrchu pozemkov pred hotelom Carlton, a to spevnených plôch komunikácií, chodníkov, 

8 parkovacích miest, terasy, sadovej úpravy. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 

31.1.2028.  

 

2. Spoločnosť Carlton Property, s.r.o. požiadala o umiestnenie sochy Márie Terézie na 

pozemku parc. č. 21378/40, k. ú. Staré Mesto, ktorý je predmetom nájmu podľa Zmluvy. 

Socha bude poskytnutá Bratislavským okrášľovacím spolkom pri príležitosti 300. výročia 

narodenia Márie Terézie.  



 - 2 - 

 

 

3. S cieľom vyjsť v ústrety požiadavke spoločnosti Carlton Property, s.r.o. sa zmluvné strany 

dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 05 95 0492 97 07 (ďalej len „Dodatok“), 

predmetom ktorého je doplnenie účelu nájmu do Zmluvy o umiestnenie sochy Márie 

Terézie na pozemku parc. č. 21378/40, k. ú. Staré Mesto. 

 

Článok II 

Zmeny zmluvy 

 

1.  V Článku I ods. 1 písm. a/ sa za textom: 

 

„ ako aj za účelom využitia povrchu pozemkov registra „C“ v k. ú. Staré Mesto, ktoré 

boli odčlenené GP č. 19/2012, a to pozemkov parc. č. 21378/40 – zastavané plochy 

vo výmere 1078 m2, parc. č. 21378/42 – zastavané plochy vo výmere 52 m2, parc. č. 

21378/43 – ostatné plochy vo výmere 105 m2 a parc. č. 21378/44 - zastavané plochy 

vo výmere 110 m2, spolu vo výmere 1 345 m2, za účelom užívania spevnených 

plôch – komunikácií a chodníkov, 8 parkovacích miest, terasy a sadovej úpravy“ 

 

dopĺňa text:  

 

„ a umiestnenia sochy Márie Terézie pred hotel Carlton na Hviezdoslavovom námestí, 

vrátane vykonania potrebných úprav povrchu predmetu nájmu a osadenia 

edukatívnych tabuliek tak, ako je to vyznačené v kópii z katastrálnej mapy 

a v situáciách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho prílohy č. 1, 

2 a 3.“ 

 

2.  Do Článku V sa dopĺňajú nové odseky 20, 21, 22 a 23: 

 

„20. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade realizácie takého dopravného riešenia súvisiaceho 

s pripravovanou investíciou “Cresco Riverside_Bratislavské planetárium_River Park II. 

etapa“, pri ktorom bude socha Márie Terézie prekážať, na základe výzvy 

prenajímateľa sochu Márie Terézie z pozemku parc. č. 21378/40 odstráni. 

 

 21. Nájomca berie na vedomie odporúčania Komisie kultúry a ochrany historických 

pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy týkajúce sa miery 

zvýšenia podstavca proporcionálne adekvátne k existujúcemu návrhu sochy a 

použitia umelecky spracovaného kamenného materiálu na podstavec. 

 

 22. Nájomca je povinný v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 

o starostlivosti o verejnú zeleň, v spolupráci s oddelením životného prostredia 

a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, v prípade likvidácie 

existujúcej zelene zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche 

zrušenej zelene na predmete nájmu, a to najneskôr do 1 roka od uzatvorenia tejto 

zmluvy. Za nesplnenie tejto povinnosti je nájomca povinný zaplatiť sankcie v zmysle 

VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň. 
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 23. Nájomca je povinný vykonávať pravidelnú starostlivosť o sochu a jej údržbu. 

V prípade porušenia tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu 

zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur za každé porušenie záväzku. Nájomca sa 

v takomto prípade zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť na základe prenajímateľom 

zaslanej sankčnej faktúry v lehote splatnosti stanovenej faktúrou, najneskôr však do 

30 dní odo dňa jej doručenia nájomcovi.“ 

 

  

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 

mesta SR Bratislavy uznesením č. ......./2017 zo dňa .............., ktorého odpis je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha č. 3. 

 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú bez zmeny. 

 

3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v 7 vyhotoveniach     

s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní, prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 

vyhotovenia. 

 

4.   Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 

a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa 

podľa ust. § 47a ods. 1  zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, 

v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

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

 

Prenajímateľ :    Nájomca : 

Hlavné mesto SR Bratislava    Carlton Property, s. r. o. 

 

 

 

.........................................................                        ......................................................... 

JUDr.  Ivo  Nesrovnal    Ing. Maroš Grund 

primátor      konateľ 

  

 

........................................................ 

Rudolf Hrubý 

konateľ 


