
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

INTERNÝ LIST 

Pre: PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Od: Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci oddelenia 
majetkového a investičného 

Váš list číslo Naše číslo 

8404/28666/2011/MAJ/Fer 
Bratislava 

28.06.2011 

Vec: Uznesenia Č. 49-52/2011 - žiadosť o opravu 

Pri písomnom spracovaní materiálu k uzneseniam Č. 49/2011, 50/2011, 51/2011, 
52/2011 zo dňa 14. júna 2011, týkajúceho sa predaja nehnutel'ností vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Brastislava-Staré Mesto, a to pozemkov pod 
garážami do vlastníctva vlastnikov garáži, došlo nedopatrením k admínistratívnej chybe 
a v texte návrhu uznesení vypadlo ustanovenie zákona, v súlade s ktorým sa predaj realizuje, 
hoci v dôvodovej správe tento zákon uvedený je. Uznesenia Č. 49/2011, 50/2011, 51/2011, 
52/2011 majú správne znieť tak, že za slovami 

~ 'il ... 
v bode A schvaľuje sa vkladajú slová: ,v súlade s ustanovením §tods. 8 písm. b) 

zákona č.13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov". 

V tomto zmysle žiadame o opravu s tým, že ostané texty uznesení Č. 4912011, 
50/2011, 51/2011, 52/2011 zo dňa 14. júna 2011 zostávajú bezo zmélÍy ich obsahu 
a uvedených údajov. 

S pozdravom 

Súhlasím s opravou: PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Mgr. D. tefan Jaška 
ved' i oddelenia 

majetkov ho a investičného 

príloha: uznesenia Č. 49/2011,50/2011,51/2011,52/2011 



Ef~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. júna 2011 

11. Návrh na predaj pozemku parcely registra "C" č. 9053/15 na ulici Továrenská 

Uznesenie Č. 49/2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici 
Továrenská, pozemku parc. č. 9053/15, zapísaného v katastri nehnuteľnosti na LV Č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

, do vlastníctva Petrovi Gánóczymu, bytom Puškinova 
4, 90028 Ivanka pri Dunaji, za cenu 3600,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Bratislava, 7.7.2011 

Overil:' Mgr. Sven šovČíkj;., 
prednosta miestneho úradu 

Spracoval: Ing. Sc~ ~ 

Podateľňa úradu Telefón Bankové spojenie 
Vajanského nábr. 3 02/59246111 1526-012/0200 
81421 Bratislava 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v.r. 
starostka mestskej časti 

Bratislava -Staré Mesto 

IČO 
OO 603147 

Internet 
www.staremesto.sk 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. júna 2011 

12. Návrh na predaj pozemku parcely registra "C" č. 2631/4 na ulici Červeňova 

Uznesenie č. 50/2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici 
Červeňova, pozemku parc. č. 2631/4, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV Č. 10 ako zastavané 
plochy anádvoria o výmere 21 m2

, do vlastníctva Ing. Martinovi a Martine Šubovcom, obaja 
bytom Uránová 5, 821 02 Bratislava, za cenu 4200,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uzneseníe stratí platnosť po uplynutí l roka odo dňa j eho prijatia. 

B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Bratislava, 7.7.20 II 

Spracoval: Ing. Schrnidto~~~ 

Podateľňa úradu Telefón Bankové spojenie 
Vajanského nábr. 3 02/59246111 . 1526-012/0200 
81421 Bratislava 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v.r. 
starostka mestskej časti 

Bratislava -Staré Mesto 

IČO 

OO 603 147 
Internet 
www.staremesto.sk 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. júna 2011 

13. Návrh na predaj pozemku parcely registra "C" č. 3874/6 na ulici Langsfeldova 

Uznesenie č. 51/2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A. schval'uje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici 
Langsfeldova, pozemku parc. č. 3874/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV Č. IO ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2

, do vlastníctva Ing. Alešovi a Jane Tomečkovcom, 
obaja bytom Langsfeldova 34,811 04 Bratislava, za cenu 4207,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí I roka odo dňa jeho prijatia. 

B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Spracoval: Ing. sc~~ 

Podateľňa úradu Telefón 'I-r--y 
Vajanského nábr. 3 02/59246 111 
81421 Bratislava 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v.r. 
starostka mestskej časti 

Bratislava -Staré Mesto 

IČO 
00603147 

Internet 
www.staremesto.sk 



~~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. júna 2011 

14. Návrh na predaj pozemku parcely registra "CO< č. 754/3 na ulici Palisády 

Uznesenie č. 52/2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o m'lietku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto na ulici 
Palisády, pozemku parc. Č. 754/3, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV Č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 23 m2

, do vlastníctva Romanovi Šestákovi, bytom Benediktiho 6, 811 
05 Bratislava za cenu 6270,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka' odo dňa jeho prijatia, ak sa kúpa nerealizuje. 

B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch, 

Bratislava, 7.7.2011 

Overil: Mgr. Sven ŠOVČík! f 
prednosta miestneho úradu 

Spracoval: Ing. S~oVá 

Podateľňa úradUTelef~ 
Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
81421 Bratislava 

Bankové spojenie 

1526·012/0200 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v.r, 
starostka mestskej časti 

Bratislava -Staré Mesto 

IČO 

OO 603147 

Internet 

www.staremesto.sk 


