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Návrh uznesenia : 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
1/ k o n š t a t o v a ť, 
 
že prenájom pozemkov v areáli Základnej školy Dudova 2, Bratislava pre spoločnosť 
DEMALIA, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO 45 296 057  je prípadom 
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov z dôvodov, že výstavba multi-športovej haly v mestskej časti doplní 
chýbajúce športoviská pre širokú verejnosť na území mestskej časti s kapacitou 200 miest na 
sedenie pre usporiadanie zápasov v basketbale, hádzanej, volejbale, flórbale, futsále. Plaváreň 
s bazénom o rozmeroch 25x10 m, resp. 5 plaveckých dráh a wellness umožní verejnosti 
plávať a relaxovať počas celého roku. Plaváreň bude vhodná aj pre plavecké oddiely, ktoré tu 
môžu nájsť svoj domovský stánok, žiadateľ vybuduje parkoviská, ktoré budú slúžiť verejnosti 
vo večerných hodinách bezplatne, pre potreby mestskej časti bude vydaných 500 vstupných 
poukazov do plavárne športoviska ročne. Po vybudovaní a skolaudovaní prístupovej cesty 
bude túto žiadateľ naďalej udržiavať a spravovať na základe nájomnej zmluvy za komerčné 
nájomné. Pre základnú školu budú poskytnuté benefity v oblasti úpravy školského areálu, 
poskytnutia plavárne prípadne haly pre účely výučby v dopoludňajších hodinách, 
vybudovania altánku  oddychovej zóny pre žiakov, výsadba zelene, možnosti využívania 
bazéna pre potreby výučby aj pre žiakov iných škôl v mestskej časti.  
 
2/ s c h v á l i ť 
 
A/  
nájom pozemkov parc. č. 957/2 - zastavaná plocha o výmere 5457m2 a  parc.č.957/17 – 
zastavaná plocha o výmere 2513 m2 , spolu o výmere 7970 m2 v k. ú. Petržalka, vytvorených 
na základe geometrického plánu č.15/2012 zo dňa 3. 5. 2012, pre spoločnosť DEMALIA 
s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO 45 296 057, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  na 
dobu určitú  odo dňa 1. 10. 2012 do 30. 9. 2042 za cenu 1,- €/rok, celkovo za celé obdobie 
nájmu 

 30,- € (tridsať eur), 
 

B/ 
nájom pozemku parc. č. 957/18 – zastavaná plocha o výmere 3068 m2 v k. ú. Petržalka 
vytvorenú na základe geometrického plánu č.15/2012 zo dňa 3. 5. 2012, pre spoločnosť 
DEMALIA, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO 45 296 057, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov na dobu určitú odo dňa 1. 10. 2012 do 30. 6. 2017 za cenu 1,- €/rok, 
celkovo za celé obdobie nájmu 

5,- € (päť eur). 
Zmluvy o nájme budú s nájomcom podpísané do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca 
platnosť. 
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Dôvodová správa 
 

Listom zo dňa 29. 3. 2012 požiadala spoločnosť EFFORTY, s. r. o., so sídlom Žilinská 16, 
811 06 Bratislava, IČO 44926 073 o prenájom pozemkov v areáli Základnej školy Dudova 2  
za účelom výstavby multi-športovej haly s plavárňou.  Spoločnosť má v pláne na  pozemkoch 
parc. č. 957/2 a parc. č. 957/17, vytvorených na základe geometrického plánu č. 15/2012 zo 
dňa 3. 5. 2012 vyhotoviteľom Ing.Georgom Mročom, Geodetické a kartografické práce, 
Trebišovská 1, 040 11 Košice, vybudovať športovú halu s príslušným zázemím, ktorá môže 
doplniť chýbajúce športoviská pre širokú verejnosť na území mestskej časti s kapacitou 200 
miest na sedenie pre usporiadanie zápasov v basketbale, hádzanej, volejbale, flórbale, futsále. 
Plaváreň s bazénom o rozmeroch 25x10 m, resp. 5 plaveckých dráh a wellness umožní 
verejnosti plávať a relaxovať počas celého roku. Plaváreň bude vhodná aj pre plavecké 
oddiely, ktoré tu môžu nájsť svoj domovský stánok. 
Listom zo dňa 17.4.2012 oznámila spoločnosť potvrdenie finančného krytia projektu multi-
športovej haly a zároveň oznámila, že pre účely výstavby a prenájmu pozemkov bude 
zmluvným partnerom spoločnosť VAMAX, s. r. o., ktorá je jednou zo spoločností holdingu 
HrKo Holding,a. s.  
Spoločnosť opätovne listom zo dňa 22.5.2012 požiadala o zmenu subjektu na spoločnosť 
DEMALIA, s. r. o., na ktorú boli presunuté všetky práva a povinnosti k zámeru vybudovania 
multifunkčnej haly na predmetných pozemkoch. 
Spoločnosť plánuje ponúknuť a realizovať rôzne benefity pre mestskú časť a základnú školu, 
v areáli ktorej sa tieto pozemky nachádzajú a to: 

- vybudovanie podzemných parkovacích garáží, 
- vybudovanie altánku oddychovej zóny pre študentov školy, 
- poskytnutie plavárne prípadne haly škole pre účely výučby v dopoludňajších 

hodinách, 
- úpravu odľahlej časti školského dvora, 
- vysadenie stromov a zelene v areáli školy, 
- sprístupnenie plavárne formou letného kúpaliska. 

Pozemok parc. č. 957/18 – zastavaná plocha o výmere 3068 m2 bude spoločnosť využívať 
počas výstavby ako príjazdovú komunikáciu  na dobu 5 rokov. 
Na základe uvedeného, považujeme tento prenájom pozemkov za  prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Príjmy z prenájmu budú príjmami mestskej časti. 
Protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2003 bola ZŠ Dudova 2,Bratislava 
zverená správa nehnuteľného majetku, stavba na pozemku parc. č. 956, súp. č. 1640, pozemok 
parc. č. 957/1 – zastavaná plocha o výmere 22512 m2, parc. č. 957/2 – zastavaná plocha                      
o výmere 13051 m2 v k. ú. Petržalka.  
Zmluvy o nájme budú s nájomcom podpísané do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí 
platnosť. 
Návrh na prenájom pozemkov bol opätovne prerokovaný s konateľom spoločnosti dňa 17. 7. 
2012. Výsledkom prerokovania bola dohoda s konateľom spoločnosti, že zabezpečí  
prezentáciu projektu pred poslancami miestneho zastupiteľstva a predloží bližšie 
rozpracované benefity pre mestskú časť a Základnú školu Dudova 2. Uvedené benefity sú už 
súčasťou tohto návrhu.  
Žiadateľ je povinný predložiť mestskej časti pravoplatné stavebné povolenie do dvoch rokov 
odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, v opačnom prípade to bude dôvodom k ukončeniu 
nájomného vzťahu. 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  zasadnutí dňa 12.6.2012 
prijala uznesenie č.171 v tomto znení: 

 
Uznesenie č. 171 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerušuje 
 

rokovanie k materiálu. Po predložení stanovísk poslaneckých klubov bude materiál 
predložený na zasadnutie miestnej rady v mesiaci september 2012. 
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EFFORTY, s.r.o.       Tel.:421 904 404 107 
Žilinská 16               romanlamos@gmail.com 
811 05 Bratislava    IČO: 44 926 073, IČ DPH: SK 202 287 1323 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Mestská časť Bratislava - Petržalka,  
Kutlíkova 17 

 852 12 Bratislava 
 
 
 
 
Vec : Potvrdenie finančného krytia projektu Multi-športová hala. 

 
 Naša spoločnosť je dcérskou spoločnosťou matky spoločnosti HrKo Holding, 
a.s.. Celý holding zahŕňa viac ako 30 právnych subjektov nielen v Slovenskej 
Republike ale aj Českej Republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a.i.  
 V Slovenskej Republike zamestnávame viac ako 700 ľudí a holding na 
Slovensku vykazuje obrat za rok 2011 viac ako 50 mil. EUR.  
 
 Spomeniem len niektoré spoločnosti združené v holdingu : 

- Hrko Holding, a.s. – základné imanie 2 mil. EUR 
- EFFORTY, s.r.o. – základné imanie 200 tis. EUR 
- SPARK, s.r.o. – základné imanie 200 tis. EUR 
- a dalšie 

 
Financovanie projektu je predjednané s jednou so slovenských bánk. Finančné 

krytie projektu vieme dokladovať účtovnými uzávierkami, ale myslime si, že 
samotná výška základných imaní v jednotlivých firmách je dostatočnou garanciou, 
že projekt Multi-špotrová hala nebude ďalším nedokončeným dielom v uliciach 
hlavného mesta. 

 
Pre výstavbu a prenájom pozemkov prosíme evidovať spoločnosť VAMAX, 

s.r.o., IČO : 35 770 830, ktorá sa v blízkej dobe pričlení do holdingu. V tejto 
spoločnosti sa spoločníkom a konateľom stane Ing. Roman Lamoš, ktorý do teraz 
komunikoval vo veciach haly v mene spoločnosti EFFORTY, s.r.o.. Táto automaticky 
postúpi celý projekt a korešpondenciu s Mestskou časťou Petržalka spoločnosti 
VAMAX, s.r.o. 

 
Predpokladaný rozpočet stavby odhadujeme na úrovni 5,8 - 7 mil. EUR bez 

DPH, v závislosti na nepredvídateľných okolnostiach, ktoré v tomto momente 
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neviem odhadnúť z dôvodu prvotnej fázy projektu. V týchto dňoch začíname 
s projekčnými prácami v projekte pre územné rozhodnutie.  

 
 
Veríme, že tieto argument vezmete v úvahu. 
 
Ostávame s pozdravom. 

 
 
 
         Ing. Roman Lamoš 
         konateľ spoločnosti 
 
 
 
V Bratislave, 17.04. 2012    
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Návrh na  prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre VAMAX, s.r.o. Žilinská 16, 
Bratislava 
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Stanovisko OŠKaŠ 
 

1. Žiadosť o prenájom areálu je s cieľom vybudovať multifunkčnú halu v areáli ZŠ 
Dudova 2. 

2. Spoločnosť  má v pláne vybudovať  športovú halu s príslušným  zázemím, ktorá by 
mala doplniť  chýbajúce športoviská pre širokú verejnosť na území mestskej časti s 
kapacitou 200 miest na sedenie pre usporiadanie zápasov v basketbale,  hádzanej, 
volejbale, florbale, futsale. Plaváreň s bazénom o rozmeroch 25x10 m, resp.5 plaveckých 
dráh a wellness umožní verejnosti plávať a relaxovať počas celého roku. Plaváreň  bude 
vhodná aj pre plavecké oddiely, ktoré tu môžu nájsť  svoj domovský stánok. 

3. Listom zo dňa 17.4.2012 oznámila spoločnosť potvrdenie finančného krytia projektu  
multifunkčnej športovej haly 

4. Zároveň  oznámila, že pre účely výstavby a prenájmu pozemkov bude zmluvným 
partnerom spoločnosť  VAMAX, s.r.o., ktorá je jednou zo spoločností holdingu HrKo 
Holding a.s. 

5. Predpokladané finančné náklady na výstavbu haly predstavujú čiastku 5,8 – 7 milióna 
€, z ktorých minimálne 3 milióny € je schopný poskytnúť  žiadateľ  a o poskytnutí 
zvyšných finančných prostriedkov v súčasnosti rokuje s rôznymi  finančnými ústavmi 

6. Spoločnosť  plánuje poskytnúť  rôzne benefity pre mestskú časť  a základnú školu, v 
areáli ktorej sa tieto pozemky nachádzajú a to: vybudovanie podzemných parkovacích 
garáží, vybudovanie altánku oddychovej zóny pre študentov školy, škole poskytne 
plaváreň pre účely výučby v dopoludňajších hodinách, úpravu odľahlej časti školského 
dvora, vysadenie stromov a zelene v areáli školy, sprístupnenie plavárne formou letného 
kúpaliska. 

7. Vybudovanie multifunkčnej haly a bazéna v areáli tejto školy patrí medzi priority 
mestskej časti v oblasti školstva, a to je podporovať modernizáciu školských ihrísk 
a sprístupniť športoviská ZŠ verejnosti. 

8. Aj tieto skutočnosti potvrdzujú, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa a OŠKaŠ 
odporúča prenájom schváliť. 

 
Stanovisko vypracovala: 
Mgr. Veronika Redechová, 
vedúca OŠKaŠ 
 
 
 

Stanovisko 
komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka zo dňa 28. mája 2012 
 
 
Prítomní:  I. Brezinská, Z. Ďurišová, V. Kovár, Ľ. Kačírek, Ľ. Škorvaneková 
Neprítomní: P. Hochschorner, L. Luhový, K. Mračková, R. Vizváry 
 
6. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre VAMAX, s. r. o. za 

účelom výstavby multifunk čnej športovej haly s plavár ňou 
 
Stanovisko prítomných členov komisie: 
 Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka: 
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- konštatovať, že prenájom pozemkov v areáli Základnej školy Dudova 2, Bratislava pre 
spoločnosť VAMAX, s.r.o., Žilinská 16, Bratislava, IČO: 35 770 830 je prípadom hodným 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov z dôvodov, že výstavba multifunkčnej športovej haly v mestskej časti môže doplniť 
chýbajúce športoviská pre širokú verejnosť na území mestskej časti s kapacitou 200 miest na 
sedenie pre usporiadanie zápasov v basketbale, hádzanej, volejbale, flórbale, futsále. Plaváreň 
s bazénom o rozmeroch 25x10 m, resp. 5 plaveckých dráh a wellness umožní verejnosti 
plávať a relaxovať počas celého roku. Plaváreň bude vhodná aj pre plavecké oddiely, ktoré tu 
môžu nájsť svoj domovský stánok. Pre základnú školu budú poskytnuté benefity v oblasti 
úpravy školského areálu a možnosti využívania bazéna pre potreby výučby aj pre žiakov 
školy, ako aj vybudovanie podzemných parkovacích garáží. 
- schváliť nájom pozemkov parc. č. 957/2 - zastavaná plocha o výmere 5457 m2

 a parc. 
č. 957/17 – zastavaná plocha o výmere 2513 m2, spolu o výmere 7970 m2 v k. ú. Petržalka, 
vytvorených na základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 3. 5. 2012, pre spoločnosť 
VAMAX, s r. o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, IČO: 35 770 830, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov na dobu určitú odo dňa 1. 7. 2012 do 30. 6. 2062 za cenu 1,- €/rok, celkovo za 50,- 
€ (päťdesiat eur) a nájom pozemku parc. č. 957/18 – zastavaná plocha o výmere 3068 m2

 v k. 
ú. Petržalka vytvorenú na základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 3. 5. 2012, pre 
spoločnosť VAMAX, s r. o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, IČO: 35 770 830, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov na dobu určitú odo dňa 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014 za cenu 1,- €/m2/rok, 
celkovo za 4 222,- € (štyritisícdvestodvadsaťdva eur). 
 
Hlasovanie o návrhu na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre VAMAX, s. r. 
o. za ú čelom výstavby multifunk čnej športovej haly s plavár ňou.  
Prítomných: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Vladimír Kovár, v. r. 
   predseda komisie 

V Bratislave 29. mája 2012 
Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie 
 
 
 

Stanovisko školskej komisie 
 

Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova pre DEMALIA s. r.. o. – prizvaná p. 
Juríková,  
9. žiadosť o prenájom areálu  s cieľom vybudovať multifunkčnú halu v areáli ZŠ Dudova 

2 
10. spoločnosť  má v pláne vybudovať  športovú halu s príslušným  zázemím, ktorá by 

mala doplniť  chýbajúce športoviská pre širokú verejnosť na území mestskej časti s 
kapacitou 200 miest na sedenie pre usporiadanie zápasov v basketbale,  hádzanej, 
volejbale, florbale, futsale. Plaváreň s bazénom o rozmeroch 25x10 m, resp.5 plaveckých 
dráh a wellness umožní verejnosti plávať a relaxovať počas celého roku. Plaváreň  bude 
vhodná aj pre plavecké oddiely, ktoré tu môžu nájsť  svoj domovský stánok 
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11. navrhuje sa ako prípad osobitného zreteľa, vybudovanie altánku a ďalších benefitov 
pre ZŠ tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe. 

Diskusia: 
p. Radosa 
- zmena názvu spoločnosti, v nedávnej dobe a samotné zameranie činnosti spoločnosti sú 

nejasné a nevzbudzujú dôveru 
- spoločnosť neprezentovala svoje zámery pred poslancami  
- na plaváreň, ktorú chce budovať mestská časť sa musí zobrať úver, pričom predložený 

prenájom  areálu s cieľom vybudovať multifunkčnú halu s plavárňou  na 50 rokov je za 
symbolickú sumu 1 € ročne 

 

p. Lukačková 
- zmena názvu spoločnosti je mätúca, nejasné sú záväzky nového subjektu a taktiež 

budovania podzemných garáží a i ich využitie nie je špecifikované v zámeroch projektu 
- v projekte je viac problematických  okruhov, ktoré vzbudzujú otázniky 
- zámer projektu je síce ušľachtilý, ale chýbajú informácie a podrobnosti o zámeroch 

spoločnosti a prezentácia projektu  v poslaneckých kluboch,  
 

p. Šebej 
- 50 € za prenájom na 50 rokov je neakceptovateľné ak sa nič nevie o pôsobení  a ďalších 

zámeroch organizácie  
- upozornil na zlé skúsenosti s výstavbou garáže v minulosti, ktoré nie sú využívané z titulu 

vysokého prenájmu 
 

p. Čermák 
- upozornil na účtovnú hodnotu pozemku cca 60 – 65 € a niekoľkonásobne vyššiu trhovú 

hodnotu za meter štvorcový, možný prípad vydržania pozemku, v prípade predaja 
pozemku by sa získali finančné prostriedky na ďaleko významnejšie benefity pre všetky 
ZŠ 

- o firme sa nič nevie, neboli sa prezentovať, častá zmena názvu organizácie, ktorá 
predkladá žiadosť je nedôveryhodná 

 

p. Rúžička 
- v materiáli nie sú definované  žiadne konkétne záväzky firmy 
 
Uznesenie školskej komisie k  Návrhu na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova pre 
DEMALIA s. r.. o. s. r. o. 
Školská komisia na základe diskusie k predloženému návrhu na prenájom pozemkov v areáli 
ZŠ Dudova pre DEMALIA s. r.. o.  neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť prenájom týchto pozemkov v uvedenom rozsahu a za 
navrhovanú sumu.  
Prítomní: 6   Za: 6    Proti:   0           Zdržali sa: 0 
 

 
    za správnosť: 

Zapísala:              Mgr. Zuzana Lukačková, v .r.  
Mgr. Veronika Redechová, v .r.              predsedníčka komisie 
tajomníčka komisie     
Bratislava  11. 06. 2012 
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 31.5.2012 

 
 
Prítomní:  : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová,  Ing. Klein,  Ing. Arnold, Ing. Kovár Vladimír 
PhD, Ing. Borotovský 
Ospravedlnení: Ing. Pašková, Mgr. Bučan 
Prizvaní: Juríková 
 
K bodu :  
Návrh na  prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre VAMAX, s.r.o    
 
Stanovisko: 
 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  4 
Zdržal sa : 2 
 
 
V Bratislave 31.5.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 

 
 

Výpis uznesenia 
zo zápisnice  z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo  dňa  

30. 05. 2012 
 

k bodu 16: 
Návrh na  prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre VAMAX, 
s.r.o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, IČO: 35 770 830 
 
Uznesenie  : 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestkej časti Bratislava-Petržalka schváliť  

- nájom pozemkov parc. č. 957/2 - zastavaná plocha o výmere 5457m2 a  parc. č.957/17 
– zastavaná plocha o výmere 2513 m2, spolu o výmere 7970 m2 v k. ú. Petržalka, 
vytvorených na základe geometrického plánu č.15/2012 zo dňa 3. 5 . 2012, pre 
spoločnosť VAMAX, s. r. o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, IČO: 35 770 830, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov  na dobu určitú  odo dňa 1. 7. 2012 do 30. 6. 2062 za 
cenu 1,-  €/rok, celkovo za  50,-  € (päťdesiat eur) za celú dobu prenájmu 

- nájom pozemku parc. č. 957/18 – zastavaná plocha o výmere 3068 m2 v  k. ú. 
Petržalka vytvorenú na základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 3. 5. 2012, pre 
spoločnosť VAMAX, s.r.o., Jamnického 4, 841 05 Bratislava, IČO: 35 770 830, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov na dobu určitú odo dňa 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014 za cenu 
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1,-  €/m2/rok, celkovo za 4 222,-  € (štyritisícdvestodvadsaťdva eur) za celú dobu 
prenájmu 

Hlasovanie :  
V čase hlasovania prítomní piati členovia komisie – výsledok hlasovania 
za              :           4                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
V Bratislave, 30. 05. 2012                                                                                       
        Ing. Ľuboš Flandera, v.r. 
                 predseda   
Zapísal :  
Ing. Ján Kubička, v.r. 
tajomník komisie 
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