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Dôvodová správa 
 
Podľa návrhu opatrení k správe č. 14/2016 Útvaru mestského kontrolóra o spracovaní prehľadu 
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, vyplýva úloha vyhodnotenia schvaľovacích 
uznesení MsZ, ktorých plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie hlavného mesta SR. 
Na základe predmetného návrhu opatrení sa toto vyhodnotenie pravidelne predkladá za 
predchádzajúci rok zvyčajne na prvé plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva 
nasledujúceho roka. Materiál sa na zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy predkladá ako informačný materiál bez uznesenia.  



Uznesenie č. 1067/2018 zo dňa 22.02.2018 
Plniteľ: ZOO  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
zámer na nájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 2906/1 vo výmere 53 m² v areáli mestskej príspevkovej organizácie ZOO 
Bratislava podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia bufetu – občerstvovacieho zariadenia, s podmienkami: 
1. Zámer na nájom časti pozemku v areáli ZOO Bratislava, parc. č. 2906/1, spolu vo výmere 
53 m², k. ú. Karlova Ves, za účelom umiestnenia bufetu – občerstvovacieho zariadenia, bude 
zverejnený najneskôr dňa 02. 03. 2018 na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej 
príspevkovej organizácie ZOO Bratislava a v regionálnej tlači.  
2. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 02. 03. 2018 do 17. 03. 2018 do 15.00 h 
osobne na adresu mestskej príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 
842 27 Bratislava 4, v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením 
mena a poštovej adresy účastníka s označením:  
„Ponuka na nájom časti pozemku parc. č. 2906/1, k. ú. Karlova Ves – NEOTVÁRAŤ“, 
prípadne zaslať v dňoch od 02. 03. 2018 do 17. 03. 2018 na adresu mestskej príspevkovej 
organizácie ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava 4, s hore uvedeným 
označením na obálke. V prípade doručovania poštou sa za deň doručenia považuje deň 
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.  
3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:  
3.1. označenie záujemcu – u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné 
číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je 
fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu 
živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac,– u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, 
identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý 
právnickú osobu zapísal, a číslo zápisu, a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný 
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac,  
3.2. označenie nehnuteľnosti – predmetu nájmu: parcelné číslo pozemku, katastrálne územie,  
3.3. výšku ponúknutej ceny za nájom pozemkov, pričom minimálna výška nájomného je 0,40 
Eur/m²/deň, čo pri výmere 53 m² predstavuje sumu 7 738,00 Eur ročne, ide o sezónu 
6 mesiacov – apríl až september = 183 dní, čo predstavuje sumu 3 879,60 Eur. Nájomné je 
dvojzložkové (podľa čl. III bod 3 nájomnej zmluvy – fixné a pohyblivé).  
3.4. čestné vyhlásenie záujemcu – u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca 
ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela, – u právnickej 
osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie 
je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  
3.5. čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, voči mestskej príspevkovej organizácii 
ZOO Bratislava a voči príslušnému daňovému úradu.  



4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú 
vyhodnocovať do 15 dní po skončení zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je 
neverejné.  
5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy nájom je: – najvyššia ponúknutá cena.  
6. Mestská príspevková organizácia ZOO Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú 
zmluvu k nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom ponukového konania.  
7. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, víťaz bude určený elektronickou 
aukciou.  
8. Priamy nájom bude vyhlásený podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
9. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude spracovaná v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu. Ponuku nie je možné 
po podaní meniť ani dopĺňať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek 
zrušiť, ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj 
o jeho prípadnom zrušení alebo odmietnutí ponúk budú účastníci písomne upovedomení.  
Plnenie:  
V súlade s uznesením ZOO Bratislava zverejnila schválené podmienky na prenájom časti 
pozemku parc. č. 2906/1 k. ú. Karlova Ves (časopis METROPOLA 3/2018, web stránka ZOO 
Bratislava a úradná tabuľa ZOO Bratislava), neprihlásil sa ani jeden uchádzač. Prenájom sa 
nerealizoval.  
 
Uznesenie č. 1068/2018 zo dňa 22.02.2018 
Plniteľ: ZOO  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
zámer na nájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 2886 vo výmere 80 m² v areáli mestskej príspevkovej organizácie ZOO 
Bratislava, podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia trampolíny, s podmienkami:  
1. Zámer na nájom časti pozemku v areáli mestskej príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, 
parc. č. 2886, spolu vo výmere 80 m², k. ú. Karlova Ves za účelom umiestnenia trampolíny, 
bude zverejnený najneskôr dňa 02. 03. 2018 na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej 
príspevkovej organizácie ZOO Bratislava a v regionálnej tlači.  
2. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 02. 03. 2018 do 17. 03. 2018 do 15.00 h 
osobne na adresu mestske príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 
Bratislava 4, v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena 
a poštovej adresy účastníka s označením: „Ponuka na nájom časti pozemku parc. č. 2883, k. ú. 
Karlova Ves – NEOTVÁRAŤ“, prípadne zaslať v dňoch od 02. 03. 2018 do 17. 03. 2018 
na adresu mestskej príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 
842 27 Bratislava 4, s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania poštou sa 
za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.  
3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:  
3.1. označenie záujemcu – u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné 
číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je 
fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu 



živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac, – u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, 
identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý 
právnickú osobu zapísal, a číslo zápisu, a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný 
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac,  
3.2. označenie nehnuteľnosti – predmetu nájmu: parcelné číslo pozemku, katastrálne územie,  
3.3. výšku ponúknutej ceny za nájom pozemkov, pričom minimálna výška nájomného je 5 
Eur/m²/rok, čo pri výmere 80 m² predstavuje sumu 400,00 Eur ročne (nájomné za 6 mesiacov 
– apríl až september = 183 dní, čo predstavuje sumu 200,55 Eur za 6 mesiacov),  
3.4. čestné vyhlásenie záujemcu – u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca 
ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela, – u právnickej 
osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je 
osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  
3.5. čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, voči mestskej príspevkovej organizácii 
ZOO Bratislava a voči príslušnému daňovému úradu.  
4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú 
vyhodnocovať do 15 dní po skončení zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je 
neverejné.  
5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy nájom je: – najvyššia ponúknutá cena.  
6. Mestská príspevková organizácia ZOO Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú 
zmluvu k nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom ponukového konania.  
7. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, víťaz bude určený elektronickou 
aukciou.  
8. Priamy nájom bude vyhlásený podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
9. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude spracovaná v zmysle príslušných 
ustanovení  Občianskeho zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu. Ponuku nie je možné 
po podaní meniť ani dopĺňať.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť 
všetky predložené ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom zrušení 
alebo odmietnutí ponúk budú účastníci písomne upovedomení. 
Plnenie:  
ZOO Bratislava zverejnila schválené podmienky na prenájom časti pozemku parc. č. 2886, k. ú. 
Karlova Ves za účelom umiestnenia trampolíny (časopis METROPOLA 3/2018, web stránka 
ZOO Bratislava a úradná tabuľa ZOO Bratislava). Bola doručená jedna ponuka. Vzhľadom k 
tomu, že boli splnené všetky podmienky, v súlade s uznesením sa uskutočnilo uzavretie 
„Zmluvy o nájme pozemku č. 052/5-1/18“ dňa 29.03.2018 na dobu neurčitú s nájomcom Mgr. 
Júliusom Ďurianom.  
Zmluva bola zverejnená na: 
http://www.zoobratislava.sk/swift_data/source/zoo/register_2018/zmluvy/Zmluva%20o%20n
ajme%20c.%20052-5-1-18.pdf. 
 
  



Uznesenie č. 1069/2018 zo dňa 22.02.2018 
Plniteľ: ZOO  
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
zámer na nájom časti pozemku v mestskej príspevekovej organizácii ZOO Bratislava, k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 2741 vo výmere 34 m² v areáli mestskej príspevkovej organizácie ZOO 
Bratislava podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu, na dobu neurčitú, za účelom 
umiestnenia bufetu-občerstvovacieho zariadenia, s podmienkami:  
1. Zámer na nájom časti pozemku v areáli mestskej príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, 
parc. č. 2741, spolu vo výmere 34 m², k. ú. Karlova Ves, za účelom umiestnenia 
bufetu – občerstvovacieho zariadenia, bude zverejnený najneskôr dňa 02. 03. 2018 na úradnej 
tabuli a webovej stránke mestskej príspevkovej organizácie ZOO Bratislava a v regionálnej 
tlači.  
2. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 02. 03. 2018 do 17. 03. 2018 do 15.00 h 
osobne na adresu mestskej príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, Mlynská dolina, 842 27 
Bratislava 4, v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena 
a poštovej adresy účastníka s označením: „Ponuka na nájom časti pozemku parc. č. 2741, k. ú. 
Karlova Ves – NEOTVÁRAŤ“, prípadne zaslať v dňoch od 02. 03. 2018 do 17. 03. 2018 
na adresu mestskej príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 
Bratislava 4, s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania poštou sa za deň 
doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.  
3. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:  
3.1. označenie záujemcu – u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné 
číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je 
fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu 
živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac, – u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, 
identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý 
právnickú osobu zapísal, a číslo zápisu, a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný 
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac,  
3.2. označenie nehnuteľnosti – predmetu nájmu: parcelné číslo pozemku, katastrálne územie,  
3.3. výšku ponúknutej ceny za nájom pozemkov, pričom minimálna výška nájomného je 0,40 
Eur/m²/deň, čo pri výmere 34 m² predstavuje sumu 4.964,00 Eur ročne, ide o sezónu 
5 mesiacov máj – september = 153 dní, čo predstavuje sumu 2 080,80 Eur. Nájomné je 
dvojzložkové (podľa čl. III bod 3 nájomnej zmluvy – fixné a pohyblivé),  
3.4. čestné vyhlásenie záujemcu – u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca 
ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela, – u právnickej 
osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je 
osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  
3.5. čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislava, voči mestskej príspevkovej organizácii 
ZOO Bratislava a voči príslušnému daňovému úradu.  



4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú 
vyhodnocovať do 15 dní po skončení zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je 
neverejné.  
5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy nájom je: – najvyššia ponúknutá cena.  
6. Mestská príspevková organizácia ZOO Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú 
zmluvu k nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom ponukového konania.  
7. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, víťaz bude určený elektronickou 
aukciou.  
8. Priamy nájom bude vyhlásený podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
9. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude spracovaná v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu.  
Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť 
všetky predložené ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom zrušení 
alebo odmietnutí ponúk budú účastníci písomne upovedomení.  
Plnenie:  
ZOO Bratislava zverejnila schválené podmienky na prenájom časti pozemku parc. č. 2741 k. ú. 
Karlova Ves za účelom umiestnenia bufetu - občerstvovacieho zariadenia. Zámer na prenájom 
bol zverejnený v časopise METROPOLA 3/2018, web stránke ZOO Bratislava a úradnej tabuli 
ZOO Bratislava. Bola predložená jedna ponuka. Vzhľadom na to, že jediný uchádzač splnil 
podmienky na prenájom, v súlade s uznesením sa uskutočnilo uzavretie „Zmluvy o nájme 
pozemku“ č. 052/5-3/2018 dňa 24.07.2018 na dobu neurčitú s firmou SULINA s.r.o. 
Zmluva bola zverejnená na: 
http://www.zoobratislava.sk/swift_data/source/zoo/register_2018/zmluvy/najomne_zmluvy/0
52-5-3-18%20Zmluva%20o%20najme%20pozemku.pdf. 
 

Uznesenie č. 1095/2018 zo dňa 22.02.2018 
Plniteľ: Domov seniorov Lamač 
Text 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 nájom nebytových priestorov vo výmere 
155,61 m² (kuchyňa 30,18 m², technologické miestnosti 103,27 m², bufet a sklady 22,16 m²), 
súpis. č. 2976, evidované na LV č. 867, parc. č. 599/7, 599/86, 599/87, 599/106, k. ú. Lamač, 
za účelom prípravy a podávania celodennej stravy pre prijímateľov sociálnych služieb 
a zamestnancov Domova seniorov Lamač za 250,00 Eur/mesiac za celý predmet nájmu.  
Plnenie:  
V súlade s uznesením bola dňa 30.04.2018 uzavretá „Zmluva o nájme nebytových priestorov“ 
podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov s firmou HOOTS, s.r.o., Blumentálska 20, 81107 Bratislava, IČO: 46447466. Týmto 
sa firma stala hlavným dodávateľom stravy pre zariadenie Domov seniorov Lamač od 
01.05.2018 do 31.10.2019. Firma do prenájmu dostala priestory v celkovej metráži 133,12 m² 
v sume 250 eur za mesiac. Zmluva je zverejnená na:  
http://www.domov-seniorovlamac.eu/assets/File.ashx?id_org=600613&id_dokumenty=2865. 
  



Uznesenie č. 1113/2018 zo dňa 22.03.2018 
Plniteľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) 
Text uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
A. schvaľuje 
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom priestorov Zimného štadióna Ondreja 
Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava, v celkovej výmere 40 114,14 m² a časti pozemku Kúpaliska 
Tehelné pole, Odbojárov 9, Bratislava, v celkovej výmere 200 m² za účelom usporiadania 
Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 pre nájomcu Slovenský zväz ľadového hokeja, 
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 30845386, občianske združenie zaregistrované 
na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-909/90-73-12 zo dňa 29. 09. 2016, s dobou 
nájmu od 15. 04. 2019 do 28. 05. 2019 s cenou nájmu 516 046,09 Eur bez dane z pridanej 
hodnoty, s podmienkami:  
1.1 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva 
nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
1.2 Nájomné v sume 516 046,09 Eur bude predmetom zápočtu voči sume preinvestovanej 
nájomcom Slovenský zväz ľadového hokeja maximálne do 50% z ceny nájmu.  
2. článok III. bod 3.2. predloženej zmluvy doplniť poslednú vetu: "... a podlieha schváleniu v 
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy v máji 2019". 
 
T: jún 2018 
Plnenie:  
V súlade s uznesením Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy uzavrela „Nájomnú zmluvu č. . 064/2018/P pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 
2019 dňa 17.04.2018 so Slovenským zväzom ľadového hokeja na dobu určitú od 15.04.2019 – 
28.05.2019 s cenou nájmu 516 046,09 Eur bez DPH. 
Zmluva je zverejnená na:  
http://www.starz.sk/assets/File.ashx?id_org=600167&id_dokumenty=11527.  


