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                                                                                                                                  5.3.1 
 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týkajúci sa predĺženia doby nájmu dohodnutej               
v  Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, v znení Dodatkov č. 08-83-0114-09-01               
a č. 08-83-0114-09-02 uzatvorenej so spoločnosťou  ŠK DUNAJ, spol. s r.o. so sídlom Starohájska 
35 v Bratislave, IČO : 35 882 433, na dobu určitú 30 rokov a zmeny účelu nájmu – prevádzkovanie 
areálu jazdeckého športu a s tým spojené organizovanie a zabezpečenie športových, kultúrnych, 
spoločenských podujatí a rekonštrukcia objektov na parc. č. 842/2, parc. č. 842/3, parc. č. 842/4, 
parc. č. 842/13, prc. č. 842/14, za cenu nájmu za predmet nájmu  vo výmere 13025 m2: 
 
alt. 1 -    0,50 Eur/m2/rok za celý predmet nájmu, čo predstavuje so zohľadnením miery inflácie  
              za roky 2009, 2010, 2011 ročne sumu 6 944,03 Eur 
alt. 2 -  15,00 Eur/m2/rok pod stavbami, čo pri výmere 4394 m2 predstavuje ročne 65 910,00 Eur 
        -    0,50 Eur/m2/rok pod ostatnými voľnými plochami, čo pri výmere 8631 m2 predstavuje 
              ročne  4 315,50 Eur,  
       celkovo ročne 70 225,50 Eur 
 
formou dodatku k nájomnej zmluve, s podmienkou : 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET :    Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
                         Pozemky registra „C“ nižšie špecifikované  k.ú. Petržalka  
                         Dolnozemská cesta, Kutlíkova a Starohájska ulica. 
 
ŽIADATE Ľ :  ŠK DUNAJ, spol. s r.o., Starohájska 35, 851 03 Bratislava 
                         IČO: 35 882 433 
                                                   
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 
                                                                               Celková        výmera na 
K.ú.            LV     Parc.č.          druh pozemku       výmera          prenájom             účel 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Petržalka 1748 842/1 zastavané plochy  8631 8631- dvor, zeleň 
Petržalka 1748 842/2 zastavané plochy  354 3  354  - hosp.dvor-sklady 
Petržalka 1748 842/3 zastavané plochy  764 764  -  hosp.dvor-maštaľ,dielne 
Petržalka 1748 842/4 zastavané plochy  180 180  - šatne, ambulancia 
Petržalka 1748 842/11 zastavané plochy  83 83    - klubová ubytovňa 
Petržalka 1748 842/12 zastavané plochy  148 148  - klubová ubytovňa 
Petržalka 
Petržalka 
Petržalka 

1748 
1748 
1748 

842/13 
842/14 
843 

zastavané plochy  
zastavané plochy  
zastavané plochy  

139 
339 
2387 

139  - dielne, sklady 
339  - hala, garáž 
2387- jazdiareň, soc.zariad. 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Celkovo                                             13025 m2 

 
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta.   
 
ÚČEL :  
Prevádzkovanie areálu jazdeckého športu a s tým spojené organizovanie a zabezpečenie športových, 
kultúrnych, spoločenských podujatí a rekonštrukcia objektov na parc. č. 842/2, parc. č. 842/3, parc. 
č. 842/4, parc. č. 842/13, parc. č. 842/14. 
 
DOBA  NÁJMU :   Nájomná zmluva bude predĺžená na dobu určitú 30 rokov. 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO :   
V roku 2009 bola cena stanovená v zmysle platných pravidiel a výška zodpovedá  v súčasnosti 
platnému „Rozhodnutiu č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremená“, 0,50 Eur/m2/rok 
(tabuľka 100, položka 192a – oplotené športové ihriská).  
Alt. 1 -    0,50 Eur/m2/rok. Ročné nájomné pri výmere 13025 m2 predstavuje so zohľadnením 
miery inflácie za roky 2009, 2010, 2011 sumu  6 944,03 Eur. 
 
Alt. 2 -    15,00 Eur/m2/rok pod stavbami, čo pri výmere 4394 m2 predstavuje ročne 
                65 910,00 Eur 

- 0,50 Eur/m2/rok pod ostatnými voľnými plochami, čo pri výmere 8631 m2 
predstavuje ročne  4 315,50 Eur,  

          celkovo ročne 70 225,50 Eur 
 
Žiadateľ nesúhlasil so zvýšením ceny prenájmu pod stavbami na 15 Eur/m2/rok.  
 
 
 
 



SKUTKOVÝ  STAV :  
 Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorilo dňa 20.02.2009 Zmluvu o nájme pozemkov č. 08-83-
0114-09-00, v k.ú. Petržalka, list vlastníctva č. 1748, parc. č. 842/1 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 8631 m2 v celosti, parc. č. 842/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m2                         
v celosti, parc. č. 842/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 m2 v celosti, parc. č. 842/4 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 v celosti, parc. č. 842/5 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 150 m2 v celosti, parc. č. 842/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere                 
83 m2 v celosti, parc. č. 842/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 v celosti,                      
parc. č. 842/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 v celosti, parc. č. 842/14 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 339 m2 v celosti, parc. č. 843 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2387 m2 v celosti, spolu 13175 m2, za účelom prevádzkovania areálu jazdeckého športu 
a na parc. č. 842/1 a parc. č. 843 dobudovania a užívania krytej jazdiarne a sociálnych priestorov, na 
dobu 10 rokov od podpísania zmluvy t.j. do 19.02.2019. 
 Dodatkom č. 08-83-0114-09-01 zo dňa 15.10.2009 zmluvné strany zúžili predmet nájmu 
o pozemok parc. č. 842/5 vo výmere 150 m2 a upravili výšku nájomného, z dôvodu predaja chaty 
Alpina, súpis. č. 3729 do vlastníctva spoločnosti Conex Impuls, s.r.o., Starohájska 35, 851 03 
Bratislava, s ktorou bola uzatvorená na uvedený pozemok osobitná nájomná zmluva č. 08-83-0854-
09-00.  

Dodatkom č. 08-83-0114-09-02 zo dňa 29.04.2010 zmluvné strany doplnili účel nájmu 
o organizovanie a zabezpečovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí nájomcom. 
 V roku 2011 nájomca dobudoval krytú jazdiareň a sociálne zariadenia na parc. č. 843 pre 
účely organizovania športových podujatí  (Kolaudačné rozhodnutie č. UKSP 18552-TX1/2010,11-
Pr-3 zo dňa 24.01.2011).  
 Listom zo dňa 04.06.2012 nájomca požiadal o zmenu znenia zmluvy v čl. II ods. 1 – 
predĺženie doby nájmu na 30 rokov, z dôvodu že v predmetnom území chcú vynaložiť ďalšie 
finančné prostriedky na rekonštrukciu objektov, ktoré nadobudli do vlastníctva v roku 2004, 
stavby na parc. č. 842/3, parc. č. 842/4, súpis. č. 3531 (hosp. dvor-maštaľ, dielne, šatne, 
ambulancia), parc. č. 842/2 (hosp. dvor, sklady), parc. č. 842/13, parc. č. 842/14 (dielne, sklady, 
hala, garáž), a podmienkou na poskytnutie ďalších úverov bankou je dlhodobý nájom,  
nájomný vzťah na 10 rokov (t.j. do 19.02.2019) je nepostačujúci , na základe skutočnosti ktorej 
bola navrhnutá aj zmena účelu nájmu.  

Žiadateľ nesúhlasil so zvýšením ceny prenájmu pod stavbami na 15,00 Eur/m2/rok , 
nakoľko jeho zámerom je pokračovať vo zveľaďovaní jazdeckého športu tak, aby plnohodnotne 
spĺňal svoju funkciu a poslanie. K tomu je potrebné zabezpečiť funkčnosť v adekvátnej kvalite 
všetkých, s jazdeckým športom súvisiacich, zariadení - stavieb. Prevádzkovanie jazdeckého 
športu nepatrí medzi ziskové činnosti, možnosti pre splnenie tohto zámeru sú obmedzené. Je 
potrebné dodržať postupnosť krokov pri realizácii uvedeného zámeru. 
 Žiadateľ sa k možnému predaju pozemkov pod uvedenými objektmi vyjadril súhlasne. 
Poukazujúc na funkciu a poslanie areálu jazdeckého športu odkúpenie pozemkov pod objektmi za 
cenu zodpovedajúcu účelu využitia objektov (nie na komerčné účely) by žiadateľ chcel 
zrealizovať po rekonštrukcii objektov. 
 
 Ďalší nájom prenajatých pozemkov a doplnenie účelu nájmu je predložený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu že sa jedná o zmenu podmienok platne uzatvorenej nájomnej 
zmluvy, na základe skutočnosti ktorej by iné formy prenechania pozemkov vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy do dlhodobého nájmu uvedené v zákone, nebolo vhodné aplikovať pre tento 
prípad.    
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
• Oddelenie územného rozvoja mesta  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, 

v znení zmien a doplnkov, stanovuje funkčné využitie územia : šport, telovýchova a voľný čas, 
číslo funkcie 401, stabilizované územie. 



Podmienky funkčného využitia plôch : územia prevažne areálového charakteru s využitím pre 
šport a telesnú výchovu tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými otvorenými 
ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú 
telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým aktivitám vo 
voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy líniovej a plošnej 
zelene.   

• Mestská časť Bratislava- Petržalka – súhlasné stanovisko zo dňa 2.10.2012 
 

• Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 22.01. 
a 12.02.2013 – po rokovaní so zástupcom žiadateľa dňa 12.02.2013, materiál pri hlasovaní 
o cene prenájmu podľa alt. 1 a/ani podľa  alt. 2 nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia 

 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 11.03.2013 na internete a na úradnej 
tabuli svoj zámer týkajúci sa predĺženia doby nájmu dohodnutej v Zmluve o nájme pozemkov č. 
08-83-0114-09-00, v znení dvoch dodatkov, a zmeny účelu nájmu – prevádzkovanie areálu 
jazdeckého športu,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 
 



















































DODATOK č. 08-83-0114-09-03 
k  ZMLUVE  O NÁJME  POZEMKOV č.   08 - 83 – 0114 - 09 – 00 

 
 

Zmluvné strany: 

 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
       Sídlo :  Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Zastupuje:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k , CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
       Peňažný ústav :  Československá obchodná banka a.s. 
       Číslo účtu :  25828453/7500 
       IČO : 00603481 
       DIČ : 2020372596 

       
(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 
 

a 
 
 
2.  Obchodné meno : ŠK  DUNAJ, spol. s r.o. 

Sídlo : Starohájska 35, 851 03 Bratislava 
Zastupuje : Štefan  S a b a d o š , konateľ spoločnosti 

                          podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, 
     Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31379/B   

Peňažný ústav :  TATRA BANKA, a.s. 
Číslo účtu :  262 683 2449/1100 
IČO :  35 882 433 
DIČ :  2021822088 
 
(ďalej len „nájomca“) 
 
 

uzatvárajú tento Dodatok č. 08-83-0114-09-02 (ďalej len „dodatok č. 2“) ku Zmluve o nájme 
pozemkov č. 08-83-0114-09-00 zo dňa 20.02.2009, v znení Dodatku č. 08-83-0114-09-01 zo dňa 
15.10.2009 (ďalej len „zmluva“) : 

 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Nájomca a prenajímateľ uzatvorili dňa 20.02.2009 Zmluvu o nájme pozemkov č. 08-83-0114-

09-00 v k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 842/1, parc. č. 842/2, parc. č. 842/3, parc. č. 
842/4, parc. č. 842/5, parc. č. 842/11, parc. č. 842/12, parc. č. 842/13, parc. č. 842/14, parc. č 
843 o celkovej výmere 13175 m2, za účelom prevádzkovania areálu jazdeckého športu a na 
parc. č. 842/1 a parc. č. 843 dobudovanie a užívanie krytej jazdiarne a sociálnych priestorov.     
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2. Dodatkom č. 08-83-0114-09-01 zo dňa 15.10.2009 bol zúžený predmet nájmu, upravená 
výška nájomného a bol daný súhlas k podnájmu v prospech spoločnosti Conex Impuls, s.r.o., 
Starohájska 35, 851 03 Bratislava, z dôvodu predaja chaty „Alpina“ na parc. č. 842/5, súpis. č. 
3729 v k.ú. Petržalka o výmere 150 m2 uvedenej spoločnosti.  

 
3. Dodatkom č. 08-83-0114-09-02 zo dňa 29.04.2010 bol rozšírený účel nájmu o organizovanie 

a zabezpečenie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí.   
 
4. Listom zo dňa nájomca požiadal o predĺženie doby nájmu na 30 rokov s odôvodnením 

vynaloženia ďalších prostriedkov na rozvoj prenajatého územia.  
 
5. V súlade s uvedeným v ods. 4 tohto článku dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto 

dodatku k nájomnej zmluve, predmetom ktorého je predĺženie doby nájmu a zmena účelu 
nájmu.  

 
Článok  II  

Zmeny zmluvy 
 
1. Čl. I ods. 3 zmluvy sa mení a znie : 
 
       3.   Účelom nájmu je prevádzkovanie areálu jazdeckého športu a s tým spojené organizovanie  
              a zabezpečenie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, rekonštrukcia objektov 
              na parc. č. 842/2, parc. č. 842/3, parc. č. 842/4, parc. č. 842/13, parc. č. 842/14. 

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Pre prípad 
nesplnenia tejto povinnosti dojednali zmluvné strany v súlade s ust. § 544 a nasl. OZ 
zmluvnú pokutu, ktorú je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi vo výške 17 Eur za 
každý, aj začatý deň trvania porušenia tohto záväzku. 

 
 
2. Čl. II ods. 1 zmluvy sa mení a znie : 
 
       1.  Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy a dojednáva sa na dobu určitú 30 rokov. 

 
 
3. Čl. III ods. 1, 2 a nový ods. 3 ako aj doterajší ods. 6 označený ako ods. 7 sa s účinnosťou od 

......... menia a znejú : 
 

1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia MsZ č. .../2013 zo dňa 
.......2013  vo výške : 

      alt. 1 – 0,50 Eur/m2/ročne za plochu 13025 m2  
      alt. 2 – a) 15,00 Eur/m2/ročne pod stavbami na ploche 4394 m2 
                  b) 0,50 Eur/m2/rok pod ostatnými voľnými plochami vo výmere 8631 m2 
 
2. Ročné nájomné za predmet nájmu predstavuje: 

alt. 1 – pri výmere 13025 m2 so zohľadnením miery inflácie za roky 2009,2010,2011 
sumu 6 944,03 Eur, slovom šesťtisícdeväťstoštyridsaťštyri eur a tri centy 
alt. 2 - 

       2.1. pri nájomnom dojednanom podľa ods. 1 písm. a) tohto článku sumu 65 910,00 Eur 
       2.2. pri nájomnom dojednanom podľa ods. 1 písm. b) tohto článku sumu 4 315,50 Eur 

celkovo 70 225,50 Eur, slovom sedemdesiattisícdvestodvadsaťpäť eur päťdesiat centov, 
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ktoré sa nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom ....... v pravidelných štvrťročných 
splátkach alt. 1 – vo výške 1 736,00 Eur, alt. 2 – vo výške 17 556,37 Eur, vždy do 15. dňa 
prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka na účet prenajímateľa č. 
25828453/7500 variabilný symbol VS 883011409 v ČSOB a.s. 
 

3. Rozdiel medzi výškou nájomného uhrádzaného podľa  Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-
83-0114-09-00, v znení Dodatkov č. 08-83-0114-09-01 a č. 08-83-0114-09-02 a výškou 
nájomného dohodnutou Dodatkom č. 08-83-0114-09-03, a to do ........... sa nájomca 
s prenajímateľom zaväzujú vysporiadať spolu s najbližšou splatnou štvrťročnou úhradou 
nasledujúcom po podpísaní Dodatku č. 08-83-0114-09-03. 

 
7. Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroku príslušného 

kalendárneho roku) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenej Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka. 
Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi nájomcovi písomne, zaslaním doporučenej 
zásielky na adresu :  ŠK DUNAJ, spol. s r.o., Starohájska 35, 851 03 Bratislava. 
Zvýšenie nájomného je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch 
splatnosti nájomného dohodnutých v zmluve. 
V prípade, že oznámenie o zvýšení nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti 
nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným 
a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote 15 dní od doručenia oznámenia.  

 
 

4. Doterajšie ods. 3, 4, 5, 6, 7 čl. III zmluvy sa označujú ako čl. 4, 5, 6, 7, 8 čl. III zmluvy. 
 
  
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00 zo dňa 20.02.2009, 

v znení dodatkov  ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
 

Článok  III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Predĺženie doby nájmu na 30 rokov a zmenu účelu nájmu schválilo Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ......... zo dňa  ............. v súlade s ustanovením § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie mestského zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety je neoddeliteľnou súčasťou  
tohto dodatku ako príloha č. 1.  

 
2. 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. 

 
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu,  5 pre prenajímateľa 

a 2 pre nájomcu.  
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4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. 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    ŠK  DUNAJ, spol. s r. o. 
 
 
 
.........................................................                        ......................................................... 
doc. RNDr. Milan F t á č n i k , CSc.           Štefan  S a b a d o š 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy   konateľ spoločnosti 







Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia 
platnosti Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, v znení Dodatkov                    
č. 08-83-0114-09-01 a č. 08-83-0114-09-02 a zmeny účelu nájmu uzatvorenej so 
spoločnosťou ŠK DUNAJ, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 800/2013 
     zo dňa 14. 03. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR            
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týkajúci sa predĺženia doby 
nájmu dohodnutej v Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, v znení Dodatkov       
č. 08-83-0114-09-01  a č. 08-83-0114-09-02, uzatvorenej so spoločnosťou  ŠK DUNAJ, 
spol. s r.o., so sídlom Starohájska 35 v Bratislave, IČO 35882433, na dobu určitú 30 
rokov a zmeny účelu nájmu – prevádzkovanie areálu jazdeckého športu, a s tým spojené 
organizovanie a zabezpečenie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí                                                        
a rekonštrukcia objektov na parc. č. 842/2, parc. č. 842/3, parc. č. 842/4, parc. č. 842/13, 
parc. č. 842/14, za cenu nájmu za predmet nájmu  vo výmere 13 025 m2: 
 
-  15,00 Eur/m2/rok pod stavbami, čo pri výmere 4 394 m2 predstavuje ročne   
    65 910,00 Eur, 
-   0,50 Eur/m2/rok pod ostatnými voľnými plochami, čo pri výmere 8 631 m2 predstavuje 

ročne  4 315,50 Eur,   celkovo ročne 70 225,50 Eur formou dodatku k nájomnej 
zmluve, s podmienkou : 

 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia 
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
dodatok k nájomnej zmluve v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie 
stratí platnosť. 

- - - 

 



                                                                               

     
 

     
 

     
 

     
 



     
 

 
 
 


