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Kód uzn.: 5.3 

5.3.1 
5.3.4 
5.3.5 

 
Návrh uznesenia 

 
Alternatíva I. 
 

 
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 návrh na rozšírenie predmetu nájmu v nájomnej 
zmluve č. 42/2010 o časť pozemku parc. č. 4358/3 - vodná plocha vo výmere 64 000 m2 v Areáli 
zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, a predĺženie platnosti nájomnej 
zmluvy č. 42/2010 na dobu do 31. 12. 2029,  pre Cable, s. r. o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, 
IČO 35977809,  za ročné nájomné 4 896,00 Eur bez dane z pridanej hodnoty,  
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 7 k zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 7 k zmluve v tejto lehote 
nebude podpísaný nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 
Alternatíva II. 
 

 
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 návrh na rozšírenie predmetu nájmu v nájomnej 
zmluve č. 42/2010 o časť pozemku parc. č. 4358/3 - vodná plocha vo výmere 64 000 m2 v Areáli 
zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, bez predĺženia platnosti 
nájomnej zmluvy č. 42/2010 uzatvorenej na dobu do 31. 12. 2019,  pre Cable, s. r. o., Šustekova 
37, 851 04 Bratislava, IČO 35977809,  za ročné nájomné 4 896,00 Eur bez dane z pridanej 
hodnoty,  
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 7 k zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 7 k zmluve v tejto lehote 
nebude podpísaný nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Dôvodová správa 
 
PREDMET: 
Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 časť pozemku 
parc. č. 4358/3 - vodná plocha vo výmere 64 000 m2 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 
2 v Bratislave, k. ú. Trnávka a predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 42/2010 na dobu do 31. 
12. 2029 ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Cable, s. r. o. so sídlom v Bratislave. 
 
ŽIADATEĽ: 
Cable, s. r. o.  
Šustekova 37 
851 04 Bratislava  
IČO: 35 977 809  
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTI: 
časť pozemku parc. č. 4358/3 – vodná plocha vo výmere 64 000 m2 /t. z. 6,4 ha/ v Areáli zdravia 
Zlaté piesky, Senecká cesta 2, Bratislava, k. ú. Trnávka 
 
ÚČEL:  prevádzka dvoch vodných lyžiarskych vlekov   
 
DOBA NÁJMU:   
predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 42/2010 uzatvorenej na dobu od 1. 08. 2010 do 31. 12. 
2019 na dobu do 31. 12. 2029. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:   
 0,0765 Eur/m2/rok za vodnú plochu vo výmere 64 000 m2, t. zn. nájomné vo výške 4 896,00 Eur 
ročne  
K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.  
 
Nájomné je stanovené podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny nájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno, tabuľka č. 100, položka 192b športové a detské ihriská neoplotené, kde je stanovená 
sadzba 0,05 Eur/m2/rok.  
 
Nájomca podľa nájomnej zmluvy č. 42/2010 má od 1. 8. 2010 prenajaté:  
• vodnú plochu vo výmere 3,6 ha, parc. č. 4358/3 (vodná plocha),  
• časť pozemku parc. č. 4358/1, ktoré bolo dodatkom č. 4 rozčlenené na parc. č. 4358/38 a parc. 
č. 2038/1 vo výmere 730 m2, z toho 220 m2 plocha na umiestnenie stavieb a 510 m2 ostatná 
plocha s nájomným:  

0,0715 Eur/m2/rok za vodnú plochu vo výmere 36 000 m2, t. zn. nájomné vo výške 2 574,00 Eur 
ročne 
19,7259 Eur/m2/rok za pozemok na umiestnenie stavieb hygienických zariadení, skladových 
priestorov, služieb rýchleho občerstvenia, vo výmere 220 m2, t. zn. nájomné vo výške 4 339,70 
Eur ročne 
2,50 Eur/m2/5 mesiacov za pozemok (ostatnú plochu, ktorá nie je celoročne využívaná) vo výmere 
510 m2, t. zn. nájomné vo výške 1 275,00 Eur ročne, t. zn. alikvotná časť z ročného nájomného 
6,00 Eur/m2/rok za využívanie počas 5 mesiacov v roku.  
spolu nájomné vo výške 8 188,70 Eur ročne.  
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V prípade rozšírenia predmetu nájmu by nájomca platil nájomné vo výške 13 084,70 Eur ročne.  
K cenám nájmu sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.  
  
SKUTKOVÝ STAV:   
 
       Na základe nájomnej zmluvy č. 42/2010 zo dňa 20. 07. 2010 má nájomca Cable, s. r. o. 
prenajaté od 1. 08. 2010 do 31. 12. 2019 časť pozemku parc. č. 4358/3  - vodná plocha vo výmere 
3, 6 ha /t. z. 36 000 m2/, časť pozemku parc. č. 4358/1, ktoré bolo dodatkom č. 4 rozčlenené na 
parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 vo výmere 730 m2, z toho 220 m2 zastavaná plocha a 510 m2 
ostatná plocha v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka. Účelom 
nájmu je prevádzkovanie vodno-lyžiarskeho vleku, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia, 
požičovne vodno-lyžiarskych potrieb a sociálnych zariadení a spŕch. Nájomné bolo dohodnuté vo 
výške 8.188,70 Eur bez dane z pridanej hodnoty ročne.  
 
      Žiadosťou zo dňa 17. 02. 2014 požiadal nájomca o rozšírenie doterajšieho predmetu nájmu – 
vodnej plochy z 3,6 ha na plochu 10,00 ha a predĺženie doby nájmu do 31. 12. 2029. Pôvodná 
dráha vodno-lyžiarskeho vleku a navrhované dráhy sú uvedené v prílohe Projektu rozšírenia 
vodno-lyžiarskeho vleku, ktorý tvorí prílohu č. 6 tohto materiálu.  
 
         Na rozšírenej ploche 6,40 ha /t. z. 64 000 m2/ by nájomca chcel premiestniť dráhu 
existujúceho okruhu vleku a doplniť druhý okruh vo vytvorenom voľnom priestore s tým, že sa 
naďalej bude využívať existujúca infraštruktúra podľa Projektu rozšírenia vodno-lyžiarskeho 
vleku.  

 
      Súčasná dráha vleku sa nachádza v málo využívanom severovýchodnom rohu jazera. Západný 
breh tejto časti jazera je strmý a krátky, z tohto dôvodu nie je vôbec využívaný na prístup k vode. 
Východný breh je neupravený, zle prístupný a nenachádza sa na ňom oficiálna pláž, nakoľko tu 
nie sú vybudované sociálne a hygienické zariadenia, nie je tu zabezpečená vodná záchranná 
a zdravotná služba. Časť vodnej plochy južne od aktuálnej dráhy vleku predstavuje veľkú 
otvorenú vodnú plochu s veľmi zlou dostupnosťou, vďaka čomu je minimálne využívaná. Táto 
časť vodnej plochy je v projekte navrhnutá ako priestor rozšírenia vleku.  
 
       Severná pláž tejto časti jazera predstavuje jedinú oficiálnu pláž. Pre celú oblasť 
severovýchodnej zátoky zabezpečujú kvalifikovaní zamestnanci Cable, s. r. o. vodnú záchrannú 
službu, na ktorú sú každoročne preškoľovaní. Pre všetkých návštevníkov pláže sú bezplatne 
k dispozícii šatne, toalety a sprchy s teplou vodou, ktoré prevádzkuje nájomca.  
 
      Pri návrhu rozšírenia bol kladený dôraz na lepšie využitie tejto pláže, ktorá je do istej miery 
obmedzovaná existujúcou dráhou vleku. S týmto zreteľom bol navrhnutý posun severnej hranice 
jazdnej dráhy ďalej od brehu, čo umožní bezpečný a pohodlný prístup po celej dĺžke brehu 
a rozšíri možnosti.  
 
      Zmenou umiestnenia dráhy vodno-lyžiarskeho vleku sa rozšíri vodná plocha, ktorú budú môcť 
využívať návštevníci kúpaliska tak, ako je to uvedené v prílohe projektu v navrhovanej novej 
dráhe vleku. Okrem vymedzenej vodnej plochy pri pláži je pre plavcov navrhnutá plavecká dráha 
medzi obidvomi dráhami vlekov, pozdĺž pontónov, ktorá bude ohradená od okolitej prevádzky pre 
maximálnu bezpečnosť. Táto dráha bude voľne nadväzovať na vonkajší okruh okolo vleku, ktorý 
je často využívaný plavcami a triatlonistami na tréning. Vďaka novému návrhu bude táto dráha 
kompaktnejšia a variabilnejšia /bude poskytovať veľký okruh, malý okruh a dvojitý okruh/. 
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V budúcnosti je tiež navrhované vybudovanie otvoreného bazéna na jazere, ktorý poskytne 
bezpečné miesto na kúpanie pre všetkých návštevníkov.  
 
       Realizácia tohto projektu rozšíri možnosti športového vyžitia návštevníkov kúpaliska. Tento 
projekt je súčasťou revitalizácie celého areálu, ktorú STARZ začal realizovať v roku 2013. 
Umiestnenie vodného lyžiarskeho vleku na jazere Zlaté piesky je v súlade s Koncepciou rozvoja 
STARZu do roku 2018, Koncepciou rozvoja telesnej kultúry hlavného mesta SR Bratislavy 
a územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, na základe ktorého je lokalita Areálu zdravia 
Zlaté piesky v správe STARZu určená na šport a rekreáciu. 
 
      Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia STARZ v súlade s vtedy platnou koncepciou 
rozvoja areálu chcel vybudovať vodácku dráhu pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie na jazere 
Zlaté piesky. Technické parametre – dĺžka jazera – nevyhovovali na vybudovanie vodáckej dráhy, 
ktorá musí mať dĺžku  minimálne 1 050 m. Najdlhší úsek jazera má len 960 m. Vodácka dráha sa 
mohla postaviť len za podmienky predĺženia jazera o cca 100 m, čo by si vyžiadalo vykúpenie 
pozemkov. Z finančných dôvodov sa predĺženie jazera nerealizovalo.  
 
      Jediná vodná plocha v okolí Bratislavy aj v rámci celého Slovenska, ktorá vyhovuje 
technickým parametrom vodáckej dráhy pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie je zemník 
v Jarovciach, ktorý vznikol pri výstavbe Vodného diela Gabčíkovo a má dĺžku 2 km. STARZ 
v roku 1999 z poverenia vtedajšieho vedenia mesta zabezpečil vypracovanie štúdie rekreačného 
a športového využitia zemníka v Jarovciach na vybudovanie vodáckej dráhy a prírodného 
kúpaliska. Ani tento zámer sa z finančných dôvodov ďalej nerealizoval.  
 
        Podľa našich informácií zemník užíva Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky na športovú 
prípravu a organizovanie športových podujatí. SZRK v súčasnej dobe zabezpečuje spracovanie 
prípravnej a projektovej dokumentácie na výstavbu Národného vodáckeho štadióna na zemníku    
v Jarovciach.    
      
        Žiadosť o rozšírenie predmetu nájmu o časť vodnej plochy vo výmere 64 000 m2 v Areáli 
zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka a predĺženie nájomnej zmluvy č. 
42/2010 na dobu do 31. 12. 2029 predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 507/2010 Z. z., zo dňa 08. 12. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na skutočnosť, 
že žiadateľ je nájomcom pozemkov a časti vodnej plochy od roku 2010, na pozemkoch vybudoval 
sociálne a hygienické zariadenia, žumpu a na vodnej ploche vodný lyžiarsky vlek, o predmet 
nájmu sa riadne stará a STARZ voči nemu neeviduje žiadne pohľadávky.  
 
      V prílohe č. 8 tohto materiálu predkladáme Územnoplánovaciu informáciu č. MAGS ORM 
46387/14-247031 zo dňa 10. 04. 2014, ktorú vypracovalo oddelenie územného rozvoja mesta 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
       Uznesenie zo zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zo dňa 08. 04. 2014 k materiálu nebolo prijaté. 
 
      Hlavné mesto SR Bratislava a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zverejnili dňa 8. 4. 2014 na internete a na úradnej tabuli svoj 
zámer rozšíriť predmet nájmu – časť pozemku – vodnej plochy z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.     
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                                                      Návrh dodatku č. 7 
                           k nájomnej zmluve č. 42/2010 zo dňa 20. júla 2010 
 
Zmluvné strany: 
 
Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
 hlavného mesta SR Bratislavy 

ul. Junácka 4, 831 04 Bratislava 3 
zastúpená Ing. Jozefom Chynoranským,  riaditeľom 

                        zapísaná v Živnostenskom registri 
                        ObÚ v Bratislave pod č. 110-165769 
                        IČO 00179663 
                        DIČ 2020801695 
                        IČ DPH: SK2020801695 
                        príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom SR Bratislava na   
                        základe zriaďovacej listiny zo dňa 16. 11. 2006  
                        bankové spojenie  
                        číslo účtu  
                        IBAN 
                        BIC: 
                        /ďalej len prenajímateľ/ 

 
Nájomca:        Cable, s.r.o. 

Šustekova 37, 851 04 Bratislava 
zastúpená Richardom Kolozsim a Samuelom Pokorným,  konateľmi 
IČO 35977809 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 39302/B 
DIČ 2022127613 
IČ DPH: SK2022127613 
bankové spojenie  
číslo účtu  
/ďalej len nájomca/ 

 
u z a t v á r a j ú 

 
po vzájomnej dohode v zmysle čl. VIII. ods. 2 nájomnej zmluvy č. 42/2010 zo dňa 20. 07. 2010 
nasledovný dodatok č. 7 k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov a vodnej plochy v Areáli 
zdravia Zlaté piesky na Seneckej ceste 2 v Bratislave. 
 
                                                                      Článok I. 
                                                               Úvodné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. 07. 2010 nájomnú zmluvu, ktorej predmetom nájmu je časť 

pozemkov parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 vo výmere 730 m2 a časť vodnej plochy parc. č. 
4358/3 vo výmere  36 000 m2, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa v Areáli zdravia Zlaté 
piesky, Senecká cesta 2, Bratislava, k. ú. Trnávka s účelom nájmu na prevádzkovanie vodno-
lyžiarskeho vleku, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia, požičovne vodno-lyžiarskych 
potrieb a sociálnych zariadení a spŕch pre verejnosť.  
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2. Nájomca požiadal o rozšírenie predmetu nájmu o časť vodnej plochy parc. č. 4358/3 vo 
výmere 64 000 m2.  

 
3. Na základe uvedeného v predchádzajúcich odsekoch tohto článku pristúpili zmluvné strany 

k uzatvoreniu tohto dodatku č. 7.  
 

Článok II. 

Zmeny zmluvy 
 
1. S platnosťou od 1. júla 2014 v čl. I zmluvy sa doterajšie znenie ods. 1 nahrádza novým znením 

nasledovne: 
„Prenajímateľ za nižšie uvedených podmienok prenajíma nájomcovi:  
a) vodnú plochu vo výmere 100 000 m2,  
b) pozemok vo výmere 730 m2, z toho 220 m2 na umiestnenie stavieb objektov služieb a 510 

m2  ostatnej plochy (ďalej len predmet nájmu) podľa špecifikácie uvedenej vo výpočtovom 
liste k dodatku č. 7. Výpočtový list tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 a nákres vodnej plochy 
neoddeliteľnú prílohu č. 2 k dodatku č. 7.   

 
2. V čl. II. ods. 1 zmluvy sa doterajšie znenie nahrádza novým znením nasledovne: 

„Nájom sa dojednáva na dobu určitú od 1. augusta 2010 do 31. decembra 2029.  
 
3. S platnosťou od 1. júla 2014 sa znenie v čl. III. ods. 1. zmluvy a v čl. II. ods. 1 dodatku č. 6 

k nájomnej zmluve č. 42/2010 zo dňa 12. 11. 2013 nahrádza novým znením nasledovne:  
3.1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v platnom znení dohodou zmluvných strán vo výške:  
a) za vodnú plochu vo výmere 36 000 m2 vo výške 0,0715 Eur/m2/rok, t. zn. nájomné 

vo výške 2 574,00 Eur ročne 
b) za vodnú plochu vo výmere 64 000 m2 vo výške 0,0765 Eur/m2/rok, t. zn. nájomné 

vo výške 4 896,00 Eur ročne 
c) za pozemok vo výmere 220 m2 vo výške 19,7259 Eur/m2/rok, t. zn. nájomné vo 

výške  4 339,70 Eur ročne,  
d) za pozemok vo výmere 510 m2 vo výške 2,50 Eur/m2/ročne (alikvotná časť z ročného 

nájomného 6,00 Eur/m2/rok za užívanie pozemku po dobu 5 mesiacov v roku), t. zn. 
nájomné vo výške 1 275,00 Eur ročne,  

spolu vo výške 13 084,70 Eur ročne bez dane z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa bude 
účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.   

 
3.2. S platnosťou od 1. júla 2014 sa nájomca zaväzuje uhrádzať nájomné podľa 

predchádzajúcej vety štvrťročne, vždy do 5.  dňa posledného mesiaca príslušného 
štvrťroka v splátke vo výške 3 271,20 Eur bez dane z pridanej hodnoty na účet 
prenajímateľa vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. číslo účtu 42934012/0200, 
variabilný symbol .... .  K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle 
platných právnych predpisov.  

 
3.3. Alikvotnú časť nájomného  za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 vo výške 4 094,35 

Eur bez dane z pridanej hodnoty nájomca uhradí v jednej splátke do 30. 6. 2014. K cene 
nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.  

 
4. Nájomca sa zaväzuje všetky stavebné úpravy súvisiace s realizáciou projektu rozšírenia 

vodno-lyžiarskeho vleku vykonať na vlastné náklady a po predchádzajúcom písomnom 
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súhlase prenajímateľa a príslušného stavebného úradu, v prípade, že súhlas stavebného úradu 
je potrebný. Nájomca sa zaväzuje predložiť prenajímateľovi na schválenie projektovú 
dokumentáciu súvisiacu s výstavbou vodno-lyžiarskeho vleku. Stavebné úpravy sa nájomca 
zaväzuje vykonať v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej 
republiky.  
 

5. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti.    
 

                                                                    Článok III. 
          Záverečné ustanovenia 
 
1. Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto 
zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov.  
 

2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody formou 
písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  

 
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dvakrát pre každú 

zmluvnú stranu.  
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni 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 podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ustanovením § 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 
 
    
        Richard Kolozsi, konateľ                                                Ing. Jozef Chynoranský, riaditeľ 
 
.......................................................... 
         Samuel Pokorný, konateľ 
 
Dodatok zverejnený dňa: 
 
Prílohy:  
1. Výpočtový list nájomného 
2. Nákres vodnej plochy 
3. Uznesenie MsZ č. ..../2014 zo dňa xx. xx. 2014 
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Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 07.4.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 5 
Návrh schválenie rozšírenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku parc.č. 
4358/3 – vodná plocha vo výmere 64 000 m2 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 
v Bratislave, k.ú. Trnávka a predĺženia platnosti nájomnej zmluvy č.42/2010 na dobu do 31.12.2029, 
ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Cable , s.r.o. so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia - zmena: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča spracovať 
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve  - rozšírenie predmetu zmluvy do platnosti súčasnej platnej 
zmluvy, t.j. do 31.12.2019 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 5 , za: 5 , proti: 0  , zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 07.4.2014  
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