
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, apríl 2012 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 17.04.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 24.04.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemku pod garážou na  Červeňovej ulici, parc.č. 2608/6 

  
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy 
- žiadosť o kúpu pozemku 
- list vlastníctva garáže 

 
  
 
 
 
 
 



 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
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. 2608/6, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, do vlastníctva Viliamovi 
Sameliakovi, bytom Komenského 506, 029 01 Námestovo, za cenu 3400,00 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. 



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 Červeňovej ulici, a to 
pozemok parc.č. 2608/6 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m2. 

 
Na pozemku sa nachádza stavba súp.č. 6015, 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 s financiami odporučila 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. 

 
Súhlas primátora zo dňa 02.04.2012 je za cenu nie nižšiu ako 200,00 EUR/m2. 
 
Cena za 1 m2 je 200,00 EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 

majetkom. 
 



Pozemok pod garážou 
Parc.č. 2608/6 
Červeňová  ul. 
 
 

 
 
 
 

 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Oddelenie majetku 

Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava 

ŽIADOSŤ O KÚPU POZEMKU POD GARÁŽOU 

A. Žiadate!' 

Titul, meno a priezvisko: Viliam Sameliak 

Dátum nar: 

Obchodný názov 

[ČO ---

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu, PSČ, obec): Komenského 506, 029 Ol Námestovo 

Korešpondenčná adresa (ak nie je totožná s trvalým pobytom) 

Telefonický, prípadne e-mailovýkontakt:0  

B. Požadovaná parcela -lokalita 

Ulica: Červeňová 

Číslo parcely, ua ktorej sa garáž nachádza: 2608/6 

PoznámIm ............................................................................................................... .. 

C. Vyjadrenie súhlasu 

Žiadate!' o kúpu pozemku pod garážou súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so 
zákonom Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie 
jeho žiadosti. 

22.2.2012 

Dátum Podpis žiadateľa 



Informatívny výpis Aktualizácia katastrálneho portálu: 07.04.20121/1

7326
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

ČASŤ C: ŤARCHY

Bez zápisu.

Iné údaje:

6015

Súpisné číslo

 2608/  6

na parcele číslo

20

Druh stavby

garáž

Popis stavby

Stavby

1

Por. číslo

Sameliak Viliam r. Sameliak, Komenského 506, Námestovo, PSČ 029
01, SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Dátum narodenia : 27.06.1962

1 1

Spoluvlastnícky podiel

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Kúpna zmluva V- 12615/11 zo dňa 10.06.2011

 / 

Bez zápisu.

Vytvorené cez katastrálny portál

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

GKÚ Bratislava

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia:

12.04.2012

09:42:45

Okres:

Obec:

Katastrálne územie:

BA-m.č. STARÉ MESTO

Bratislava I

Staré Mesto

Poznámka:

Titul nadobudnutia 

Druh ch.n. Umiest. stavby

1

Legenda:
Druh stavby:

Kód umiestnenia stavby:

20 - Iná budova

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 6015 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 10.

Bez zápisu.


