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Bratislava, september 2011 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 06.09.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.09.2011 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc.č. 2631/5 

  
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetku a investícií 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Andrej Ferko 
referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy  
 

 
  
 
 
 
 
 
 



N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
 
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 na Červeňovej ulici, k.ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc.č. 2631/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva Prof. Štefana 
Nosáľa a PhDr. Viery Nosáľovej, rod. Brychtovej, bytom Bradlianska 9, Bratislava, za cenu 
4400,00 EUR. 
Súhlas primátora zo dňa 20.7.2011 je za cenu nie nižšiu ako 200,- EUR/m2. 
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 Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na ulici Palisády, a to 
pozemok parc.č. 2631/5 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2. 

 
Na pozemku sa nachádza stavba súp.č. 5832, druh stavby: garáž, ktorej vlastníkom je 

kupujúci. Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci 
o kúpu pozemku pod garážou. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a finančná odporučila dňa 05.09.2011 schváliť predaj 

predmetného pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 

majetkom. 


