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     Informácia 

 

 

 V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                 

č. 383/2000 zo dňa 14.09.2000 a v súlade so zmenami prijatými uznesením č. 223/2003, časť 

B, bod 2, ktorým sa schválila zmena kontrolného termínu, predkladáme mestskému 

zastupiteľstvu informáciu o nájomných zmluvách a dodatkoch uzatvorených v období od 

01.01.2017  do 31.12.2017. 

Materiál obsahuje tabuľky : 

 

• zmlúv a dodatkov uzatvorených na  oddelení nájmov majetku a oddelení nájomného 

bývania 

 

1. zmluvy o nájme pozemkov        

2.   dodatky k zmluvám o nájme pozemkov      

3. dohody k zmluvám o nájme pozemkov      

4. zmluvy o nájme nebytových priestorov      

5. dodatky k zmluvám o nájme nebytových priestorov     

6. dohody k zmluvám o nájme nebytových priestorov     

7. zmluvy  a dodatky k zmluvám o nájme bytov     

 

 

  Na oddelení nájmov majetku sa okrem nájomných zmlúv uvedených v tabuľkách 

uzatvorili aj zmluvy na stánky v počte : 

• 116 ks - vianočné trhy, s príjmom z nájomného v sume              724 856,81Eur 

• 14 ks - letné trhy, s príjmom z nájomného v sume    101 745,56 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 





































































Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 5.2.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu  68 
Informácia o uzatvorených zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov   
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na vedomie 
informáciu o uzatvorených zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 5.2.2018 
 
 
 

 


