HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
ZÁMER VYVESENÝ
NA ÚRADNEJ TABULI
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVY
a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk
v dňoch od 07.09. do 27.09.2018
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k zámeru v dňoch od
07.09 do 27.09.2018 písomne na adrese:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
alebo elektronickou poštou na adrese: tesarcikova@bratislava.sk.
Mgr. Ema Tesarčíková, v.r.
vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže a poverená vedením Sekcie sociálnych vecí,
kultúry, školstva a športu v oblasti OKŠŠaM, ubytovne Fortuna a Kopčany, KC Repuls a oddelenia
Archív mesta Bratislavy
Zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481,
zastúpené: JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer na
schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku
parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú.
Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu do 31.12.2029 a spresnenia podmienok
užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, za ročnú cenu nájmu
36 221,30 Eur bez dane z pridanej hodnoty ako prípad hodný osobitného zreteľa
s podmienkou:
Dodatok č. 8 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že Dodatok č. 8 v tejto lehote nebude podpísaný nájomcom, toto uznesenie
stratí platnosť.
Materiál bude predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR
Bratislavy, ktorého zasadnutie sa bude konať dňa 27. 09. 2018.
V Bratislave dňa 07.09.2018

