
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
BRATISLAVY 

 
 

 
Materiál na rokovanie 

 Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR Bratislavy  
 dňa 24.04. a  25.04.2013 
 

 
 
 

Návrh 
na zníženie výšky nájomného po dobu rekonštrukčných prác nebytového priestoru 
na Hrobákovej  5 pre občianske združenie Kolkársky klub Spoje Bratislava- prípad 
hodný osobitného zreteľa 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
 

Apríl 2013 

 
 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský,v.r. 
riaditeľ magistrátu 
 
Zodpovedná: 
Mgr. Alžbeta Varjúová, v.r. 
riaditeľka CVČ Gessayova 
 
Spracovateľ: 
Mgr. Alžbeta Varjúová, v.r. 
riaditeľka CVČ Gessayova 
   

Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme 

nebytového priestoru 
4. Projekt stavby pre ohlásenie stavebných 

úprav 
5. Uznesenie Mestskej rady hlavného 

mesta SR Bratislavy č.847/2013 zo dňa 
11.04.2013  

6. Stanovisko komisie pre školstvo, 
vzdelávanie a šport MsZ hlavného 
mesta SR Bratislavy zo dňa 19.03.2013 

7. Stanovisko komisie finančnej stratégie 
a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta MsZ zo dňa 08.04.2013 

8. Prílohy (2) 
- uznesenie č. 602/2012, 
- žiadosť o zníženie výšky nájomného  



Kód uznesenia: 5.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.3.5 
12.3 

 
 

 
 

Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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 doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 602/2012 zo dňa 31. 5. 2012 nasledovne: 
 
na konci uznesenia sa dopĺňa text: 

„Pôvodná výška nájomného za nebytový priestor 70,00 Eur/m2/rok sa znižuje počas 
rekonštrukcie nebytového priestoru na 3,00 Eurá/m2/rok, najdlhšie na obdobie šiestich 
mesiacov od podpísania dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru 02-2012 zo 
dňa 28. 06. 2012 oboma zmluvnými stranami.“ 
  
 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 02-2012 zo dňa 28.06.2012 
bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v zastupiteľstve. V prípade, 
že dodatok č. 1 nebude nájomcom podpísaný v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí 
platnosť. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „zastupiteľstvo“) 
dňa 31.05.2012 prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Kolkárskeho klubu Spoje 
Bratislava (ďalej len „klub“) ako prípad hodný osobitného zreteľa vo veci prenájmu 
nebytových priestorov a časti pozemku v elokovanom pracovisku Centra voľného času 
Gessayova 6, Bratislava-Petržalka na Hrobákovej 5.  
 Prijaté uznesenie zastupiteľstva č. 602/2012 (pozri príloha č. 1) stanovilo výšku 
nájomného za nebytové priestory a pozemok  podľa rozhodnutia primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 
odplaty za vecné bremeno (ďalej len „rozhodnutie“) bez zliav resp. zrážok a prenájom sa 
poskytol ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 Klub s týmito podmienkami súhlasil podpisom nájomnej zmluvy.  
 Klub si podľa vyjadrenia prenajímateľa (CVČ Gessayova 6) plní finančné 
povinnosti zo zmluvy.  
 Predmetom rekonštrukcie nebytových priestorov je 11 miestností v prízemnej časti 
objektu Hrobákova 5. Od 01.09.2012 do 28.02.2013, t.j. po dobu 6-tich mesiacov klub 
zrekonštruoval na vlastné náklady  7 miestností. 
 Prenajaté nebytové priestory, podľa tvrdenia predstaviteľov klubu boli v horšom 
technickom stave ako predpokladali, schvaľovacie procesy pri územnom a stavebnom 
konaní v súvislosti s výstavbou kolkárskej haly sa neočakávane predĺžili. Časový sklz pri 
rekonštrukcii nebytových priestorov a schvaľovacom procese dostali klub do finančnej 
tiesnie, t.j. predĺžilo sa im obdobie bez získavania zdrojov z vlastnej činnosti ako 
v pôvodnom finančnom zámere predpokladali.  
 Z uvedeného dôvodu klub požiadal prenajímateľa, Centrum voľného času 
Gessayova 6, Bratislava o zníženie výšky nájomného po dobu rekonštrukčných prác 
nebytových priestorov na Hrobákovej  5, t. j. o zmenu uznesenia zastupiteľstva č. 
602/2012.  
 Podľa uznesenia zastupiteľstva č. 602/2012 výška nájomného za nebytové 
priestory bola stanovená vo výške 12 912,00 Eur/ročne (výmera 184,46m2  za 70,00 
Eur/m2/rok ). 
 Rozhodnutie umožňuje predkladateľovi výšku nájomného za nebytový priestor 
upraviť: 
 
1. Uplatniť položku 60 podľa rozhodnutia „v prípade, že sa jedná o nebytové 
priestory v technickom stave, ktorý vyžaduje stavebné úpravy príp. rekonštrukciu, je 
možné dojednať nájomné po dobu vykonávania úprav vo výške 3,00 Eur/m2/ročne. Dobu 
posúdi spracovateľ zmluvy v spolupráci s technikom resp. správcom. V prípade, že 
predpokladaná doba rekonštrukčných prác presiahne 6 mesiacov podlieha schváleniu 
OPP“. 
Stanovenie nájmu:  
 Po uplatnení položky 60 nájomné za nebytový priestor bude 553,38 Eur/ročne. 
 
 Predkladateľ navrhuje znížiť výšku nájomného uplatnením položky 60 rozhodnutia 
počas rekonštrukcie nebytových priestorov  najdlhšie na obdobie šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru 02-2012 zo 
dňa 28.06.2012. 
 
 



2. Uplatniť položku 51 podľa rozhodnutia primátora „ v prípade nájmu nebytových 
priestorov u obslužných priestorov, ktoré neslúžia priamo na predmetný účel (sociálne 
zariadenia, chodby, schodište...) sa k základnej cene uplatní zrážka 70 %.“  
Stanovenie nájmu: 
 Nebytové priestory, ktoré sú predmetom prenájmu sa po rekonštrukčných prácach 
budú využívať ako sprchy, šatne a sociálne zariadenia, klubové priestory. Pri uplatnení 
zrážky 70% pri celkovej ploche nebytových priestorov: 184,46m2 obslužné priestory 
predstavujú 111,66m2, pri uplatnení zrážky 70 % zo 70,00 Eur/m2/ročne, pôjde o sumu 
21,00 Eur/m2/ročne (spolu za obslužné priestory 2 344,86 eur). Klubové priestory 
predstavujú 72,80m2 za 70,00 Eur/m2/ročne (spolu za klubové priestory 5 096,00 eur) 
 Uplatnením navrhovanej zrážky by výška ročného nájomného za prenajaté 
nebytové priestory bola 7 440,86 Eur ročne od nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 
zmluvy o nájme nebytových priestorov 02-2012, čo je cca o 5 471,00 Eur/ročne menej ako 
pôvodných 12 912,00 Eur/ročne. 
 
3. Uplatniť položku 59 podľa rozhodnutia „v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
je možné k cenám uplatniť zrážku do 50 % „. 
Stanovenie nájmu: 
 Pri uplatnení zrážky 45% zo stanovenej  výšky 70,00 Eur/m2/ročne od 
nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 zmluvy o nájme nebytových priestorov 02-2012 bude 
výška ročného nájomného za prenajaté nebytové priestory by bola 7 101,71 Eur ročne, čo 
je zníženie oproti pôvodnej sumye o 5 810,29 Eur/ročne. 
 
4. Pri určení výšky nájomného za nebytový priestor je možné uplatniť súčasne aj 
zrážku pod položkou 51 (bod 2) a položkou 59 (bod 3).  
Stanovenie nájmu: 
 Uplatnením navrhovaných zrážok by výška ročného nájomného za prenajaté 
nebytové priestory bola napr. 45% z 7 441,00 Eur/ročne od nadobudnutia účinnosti 
dodatku č. 1 zmluvy o nájme nebytových priestorov 02-2012 zo dňa 28.06.2012. Výška 
ročného nájmu za prenajaté nebytové priestory by bola 3 348,45 Eur/ročne, čo je menej 
o 9563,55 Eur/ročne oproti 12 912,00 Eur/ročne. 
 
 Návrh zámeru bol zverejnený v termíne od 05.04. 2013 do 24.04.2013 na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Do 
určeného termínu 15.04.2013 oddelenie kultúry, školstva a športu  nezaznamenalo žiadnu 
písomnú pripomienku k zverejnenému zámeru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh 

Dodatok č. 1 
k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 02-2012 zo dňa 28.06.2012 

 
Zmluvné strany 
 
1. Centrum voľného času  
Gessayova 6, 851 03 Bratislava 
Zastúpené:  Mgr. Alžbeta Varjúová    
    riaditeľka Centra voľného času 
Peňažný ústav: ČSOB Bratislava  
Číslo účtu:  25835143/7500  
IČO:   31810209 
DIČ:   2021635814 
(ďalej len „prenajímateľ“)  
a 
 
2. Kolkársky klub Spoje Bratislava, občianske združenie  
Palisády 53, 811 06 Bratislava 
Zastúpený:  Eva Uhlíková, predseda výboru klubu 
   Mgr. Martina Kanovská, členka výboru 
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava 
Číslo účtu:  12333005/5200 
IČO:   42176844 
DIČ:   2022980564 
(ďalej len „nájomca“ alebo spoločne „zmluvné strany“)  
 
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle Čl. X ods. 1. zmluvy o nájme nebytového 
priestoru č. 02-2012 zo dňa 28.06.2012 (ďalej len „zmluva“) a v súlade so zákonom č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
tento dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru, (ďalej len „dodatok“) v objekte 
 

na Hrobákovej ul. č. 5 v Bratislave 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách : 
 

Čl. I 
Predmet dodatku 

 
1. Čl. III ods. 1 zmluvy znie: „Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou zmluvných strán vo výške 3,00 €/m2/rok, t.j. 553,38 
€/rok počas doby rekonštrukcie nebytového priestoru, najdlhšie na obdobie šiestich (6) 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku oboma zmluvnými stranami.“. 

 
2. V Čl. III ods. 2 zmluvy sa v prvej vete slová: „uhrádzať nájomné vo výške 1076,00 €“ 

nahradzujú slovami: „uhrádzať mesačné nájomné vo výške 46,15 €.“. 
 
3. V Čl. III ods. 2 zmluvy sa posledná veta: „Výška a rozpis nájomného je uvedená vo 

výpočtovom liste, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  2. tejto zmluvy.“ nahrádza vetou: 



„Výška a rozpis nájomného je uvedená vo výpočtovom liste úhrady nájomného a 
služieb, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku“. 

 
4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti. 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Výšku nájomného nebytových priestorov v objekte na Hrobákovej ul. č. 5 v Bratislave 

schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa ........2013 
uznesením č........../2013, zo dňa ..... opis ktorého tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto 
dodatku. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej 

dohody oboch zmluvných strán formou písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva 
zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných predpisov. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, päť (5) pre 

prenajímateľa a dva (2) pre nájomcu. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a 

za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho 
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

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

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa 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 Bratislave dňa..........................   V Bratislave dňa .......................... 
 
 
Za prenajímateľa:     Za nájomcu:  
 
 
 
....................................................   ................................................... 
Mgr. Alžbeta Varjúová     Eva Uhlíková 
        riaditeľka       predsedníčka    
 
 
 
        ..................................................... 
                 Mgr. Martina Kanovská 
     

 
 



Príloha  1 
 

Výpočtový list úhrady nájomného a služieb 
 
Objekt:  Hrobákova 5, Bratislava 
Nájomca:   Kolkársky klub Spoje Bratislava, občianske združenie 
 

Špecifikácia priestorov      
 
Prízemie, miestnosti č.  
1 40,30 m2 
2 19,50 m2 
3 36,85 m2 
4 19,50 m2 
5 10,56 m2 
6 10,15 m2 
7 14,60 m2 
8 2,00 m2 
9 18,00 m2 
21 13,00 m2 
Spolu        184,46 m2 

 
 

Obslužné priestory  111,64 m2 
Klubové priestory  72,80 m2 
 

Výpočtový list úhrady nájomného 
 

spôsob využitia  plocha v m2    nájomné v €/m2/rok  ročný nájom v € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
1. Prevádzkové priestory  184,46   3,00     553,38  

 
 

Výpočtový list úhrady záloh za služby 
 
- teplá úžitková voda       270,00  €/rok 
- ústredné kúrenie        3.000,00 €/rok 
- studená voda       170,00 €/rok 
- zrážková voda       60,00 €/rok 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu:         3.500,00 €/rok  
 
Ročná úhrada  za nájom          553,38 €  
Mesačná úhrada za nájom       46,15 €  
Ročná úhrada záloh za služby     3 500,00 € 

Mesačná úhrada záloh za služby          292,00 €  
 



 



 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 





 



 



Návrh na zníženie výšky nájomného po dobu rekonštrukčných prác nebytového 
priestoru na Hrobákovej č. 5 pre občianske združenie Kolkársky Klub Spoje 
Bratislava   

 

 

Uznesenie č. 847/2013 
     zo dňa 11. 04. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky  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 doplnenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 602/2012 zo dňa 31. 5. 2012 
nasledovne: 
 
na konci uznesenia sa dopĺňa text: 

„Pôvodná výška nájomného za nebytový priestor 70,00 Eur/m2/rok sa znižuje počas 
rekonštrukcie nebytového priestoru na 3,00 Eur/m2/rok, najdlhšie na obdobie šiestich 
mesiacov od podpísania dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru 02-2012 zo 
dňa 28. 06. 2012 oboma zmluvnými stranami.“ 
  
Dodatok  č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 02-2012 zo dňa 28. 06. 2012 bude 
nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 1 nebude nájomcom podpísaný 
v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  HL.  MESTA  SR  BRATISLAVY 
PRIMACIÁLNE.  NÁM. 1,   PSČ  814 99  BRATISLAVA 1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–– 

 
 
 
 

S t a n o v i s k o 
 
 

k  Návrhu na zníženie výšky nájomného po dobu rekonštrukčných prác nebytového 
priestoru na Hrobákovej č. 5  pre občianske združenie Kolkársky klub Spoje 
Bratislava 
  

 
 

Komisia po  diskusii  prijala nasledovné stanovisko: 
 
Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť: 
 
1. zmenu uznesenia č. 602/2012 v časti výška nájomného za nebytový priestor takto: 
pôvodnú výšku nájomného za nebytový priestor 70,00 Eur/m2/rok znížiť počas 
rekonštrukcie nebytového priestoru  na 3,00 Eur/m2/rok, najviac na 6 mesiacov od 
podpísania dodatku k zmluve o nájme nebytového priestoru 02-2012, 
 
2. návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 02-2012. 
 
 
Hlasovanie:   
za  - 7 
proti  - 0 
zdržal sa - 0 
 
 
 
Bratislava  19.03.2013 
 
 
 

Ing. Peter Lenč, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 
 

Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie 

 



 
Výpis  

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

konaného dňa 8.4.2013 
________________________________________________________________________

___ 
 
K bodu č. 17 
Návrh na zníženie výšky nájomného po dobu rekonštrukčných prác nebytového 
priestoru na Hrobákovej č.5 re občianske združenie Kolkársky Klub Spoje 
Bratislava 

 
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča 
MsZ 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 doplnenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 602/2012 zo dňa 31. 5. 2012 
nasledovne: 
 
na konci uznesenia sa dopĺňa text: 

„Pôvodná výška nájomného za nebytový priestor 70,00 Eur/m2/rok sa znižuje počas 
rekonštrukcie nebytového priestoru na 3,00 Eur/m2/rok, najdlhšie na obdobie troch 
mesiacov od podpísania dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru 02-2012 zo 
dňa 28. 06. 2012 oboma zmluvnými stranami.“ 
  
 Dodatok  č.1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 02-2012 zo dňa 
28.06.2012 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v zastupiteľstve. 
V prípade, že dodatok č. 1 nebude nájomcom podpísaný v uvedenom termíne, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,  
V Bratislave, 8.4.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prílohy 

Uznesenie č. 602/2012 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu 
nebytových priestorov a pozemku parc. č. 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej č. 5, k. ú. 
Petržalka, pre občianske združenie Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v 
Bratislave, Palisády č. 53 
  

 
 Uznesenie č. 602/2012 
zo dňa 31. 05. 2012 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 258/2009 Z. z. zo dňa 16. 06. 2009, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
dlhodobý nájom časti nebytových priestorov stavby na pozemku parc. č. 1006, súp.č. 
1635, vo  výmere  184,46 m2  a dlhodobý nájom časti pozemku parc. č. 1007 vo výmere 
432 m2 na Hrobákovej č. 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka, pre občianske združenie 
Kolkársky Klub Spoje Bratislava so sídlom Palisády č. 53, Bratislava, IČO 42176844, za 
účelom obslužných priestorov pri vykonávaní športových aktivít kolkárskeho klubu a 
vybudovania betónovej plochy pre umiestnenie montovanej 4-dráhovej kolkárskej dráhy s 
podmienkami: 
-    doba nájmu 20 rokov, 
-    vykonávanie všetkých stavebných úprav, opráv, údržby, rekonštrukčných prác výlučne 
na náklady nájomcu, 
-    možnosť krátkodobého podnájmu pre voľné združenia a občanov v rámci denného 
rozvrhu športových aktivít za účelom usporiadania športových súťaží a turnajov, 
-    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.   



 

 



 



 
 
 
 
 
 


