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Bratislava, september 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 17.9.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 24.9.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru  

 na ulici Lovinského č. 30 Bratislava ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
 
 

     __________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            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 zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- vyjadrenia vlastníkov bytov 

v dome 
- výpis listu vlastníctva č. 7264 



 
  

  
N á v r h   u z n e s e n i a 

 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A)  s c h v a ľ u j e  
 
1) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 12-900  
o výmere 25,17 m2, nachádzajúceho  sa v suteréne  bytového domu na ulici Lovinského č. 30 
v Bratislave, vchod Lovinského č. 30, súpisné číslo 3515, katastrálne územie Staré Mesto, 
vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7264, na parcele č. 4757/35 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 4757/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2,  
 
pre:  Ing. Marián Kuna, bytom: Vý čapy – Opatovce č. 604, 951 44 Výčapy-Opatovce  
                                                                                                                 (okres Nitra) 
 
2) Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
  

a) nájomné v sadzbe: 34 Eur/m2/rok  
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu:  garáž, parkovanie motorového vozidla  
 

B)  k o n š t a t u j e, 
 
osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom bytu č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí domu 
na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave, súpisné č. 3515  a ako jediný z vlastníkov bytov v predmetnom 
dome prejavil záujem o prenájom nebytového priestoru – garáže.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D  ô  v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
    
Predmetom nájmu je nebytový priestor č. 12 - 900 o výmere 25,17 m2 nachádzajúca sa v suteréne 
bytového domu na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave, vchod Lovinského č. 30, súpisné číslo 
3515, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7264, na parcele č. 4757/35 a 
pozemok  pod   stavbou   parcela č. 4757/35   zastavané   plochy   a    nádvoria   o   výmere   164 m2 
v katastrálnom území Staré Mesto. 
 
   Nájom predmetného nebytového priestoru sa predkladá na schválenie v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.  
 
   V bytovom dome na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave, súpisné č. 3515, sa nachádzajú spolu 
štyri byty a dva nebytové priestory – garáže v suteréne domu. Všetky byty sú v osobnom vlastníctve. 
Predchádzajúci nájomca (p. Viera Paluchová) bol jeden z vlastníkov bytov v danom dome a 
predmetný nebytový priestor odovzdal dňa 22.4.2013. 
 
   Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oslovila písomne listom ostatných troch vlastníkov bytov 
v dome a uprednostnila v danom prípade ich prejavený záujem o prenájom nebytového priestoru – 
garáže. Jediné kladné stanovisko bolo doručené od p. Ing. Mariána Kunu dňa 14.jula 2013 
(emailom).  
    
  Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom bytu č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí 
domu na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave, súpisné č. 3515, a ako jediný z vlastníkov bytov 
v predmetnom dome prejavil záujem o prenájom nebytového priestoru – garáže.  
 
   Komisia   pre    nakladanie   s   majetkom   a   financie   na   svojom    zasadnutí    konanom   dňa  
5.9.2013 odporučila schváliť nájom predmetného nebytového priestoru za stanovených podmienok. 
   
  Pri nájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje miestne zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a  ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 
Okres: Bratislava I 
Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO 
Katastrálne územie: Staré Mesto 

Vytvorené cez katastrálny partál 

Dátum vyhotovenia 03.09.2013 
Cas vyhotovenia: 14:00:17 

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA Č. 7264 
čAst A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

4757/ 35 164 Zastavané plochy a 15 1 
nádvoria 

Legenda: 
Sposob využívania pozemku: 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

3515 47571 35 
Legenda: 
Druh stavby: 

9 . Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postava ná na zemskom povrchu 

9 bytovka 

Byty a nebytové priestory 
ČASt B: VLASTN/CI A INÉ opRA VNENÉ OSOB Y 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sidio) vlastnika 

Byt 

Vchod : Lovinského 30 1. p. Byt Č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

2059 / 10000 

5 Kelemen Miloš r. KeJemen, Ing., Albrechtova 3104/3, Bratislava, PSČ 821 03, SR 
Dátum narodenia: 19.06.1979 

Spoluvlastnicky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-8276/13 zo dňa 16.5.2013 

Vchod : Lovinsk.30 prízemie Byt Č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastoik 
6 Kuna Marián, Ing., Výčapy· Opatovce 604, SR 

Dátum narodenia : 30.1 2.1965 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia V·2153/2005 zo dňa 16.8.2005. 

Vchod : Lovinsk.30 prízemíe Byt Č. 2 

1 / 1 

2179 / 10000 

1 / 1 

2087 / 10000 
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Byty a nebytové priestory 
CASt B. VLAS TN/CI A INE. OPRAvNENE. OSOBY 

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

Vchod : Lovinsk.30 prízemie Byt Č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoJuvlastnický podiel k pozemku: 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

4 Paluchová Viera r. Veselá , Lovinského 3D, Bratislava, PSČ 81104, SR 
Dátum narodenia : 03 .11.1956 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia 4, V·595J2002 zo dňa 21.3.2002 

Vchod : Loyinsk.30 1. p. Byt Č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku: 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

3 Magulová Magdaléna r. Husárová, JUDr., lovinského 3D, Bratislava, SR 

Dátum narodenia : 09.06.1927 

2087 / 10000 

1 / 1 

2253 / 10000 

Spoluvlastnícky podiel : 7 / 8 

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 20/215/2008 Onot 27/2008 zo dňa 7.8. 2008, Z-9693/08 

Titul nadobudnutia 2·3, Kúpa V487/2003 zo dňa 2.4.2003 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

8 Magula Andrej r. Magula, JUDr., Smolenická iO, Bratislava, SR 

Dátum narodenia: 23.07.1953 

Spoluvlastnícky podiel: 1 / 8 

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 201215/2008 Dnot 27/2008 zo dňa 7.8. 2008, Z-9693/08 

Nebytový priestor 

Vchod: Lovinského 30 suterén Priestor Č. 12 - 900 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku,' 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Hlavné mesto SR Bratislava- Mast.časť Staré Mesto, Vajan.ná.3 

/ČO : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod : lovinsk.30 suterén Priestor Č. 2 - G901 

Podiel priestoru na spOločných častiach a spOločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku ,' 

Účastnik právneho vzťahu : Vlastník 

2 Magulová Magdaléna r. Husárová , JUDr., Lovinského 3D, Bratislava, SR 

Dátum narodenia : 09 .06.1 927 

Spoluvlastnicky podiel,' 

863 / 10000 

1 / 1 

559 / 10000 

7 / 8 

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 201215/2008 Dnot 27/2008 zo dňa 7.8. 2008, Z-9693/08 
Titul nadobudnutia 2-3, Kúpa V487/2003 zo dňa 2.4.2003 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

7 Magula Andrej r. Magula, JUDr., Smolenická iO, Bratislava, SR 

Dátum narodenia ,' 23.07.1953 

Spoluvlastnicky podiel: 1 / 8 

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 20/215/2008 Onot 27/2008 zo dňa 7.8. 2008, Z-9693/08 

Legenda: 
Druh nebytového priestoru: 
2 - Garáž 

12 - Iný nebytový priestor 
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čAst C.· tARCHY 
POT.Č . : 

4 Záložné právo pod 4 na byt č.21prízemie a pozemok v prospech Hl.mesta SR Bratislavy na nesplatenú časť 
ceny bytu a pozemku do 13.3.2012, podra V·595/2002 zo dňa 21.3.2002 

4 Záložné právo v prospech Československej obchodnej banky, 3.5. (IČO 36854140) na byt 2lpríz. Lovinského 30 
a pozemok p.č. 4757/35 podra V-496412011 zo dňa 8.3.2011. 

4 Záložné právo v prospech Československej obchodnej banky, 3.5., IČO; 36854140 na byt č . 2Jprizemie, 
Lovinského 30, podra V-27067/12 zo dňa 29.11.2012. 

4 Záložné právo podľa § 15 zákona č . 18211993 Z.Z. na byt č.2, na prízemí, vchod lovinského 30, v prospech 
ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Z-1020/13 

5 Záložné právo podra § 15 zákona č.182193 Z.z. na byt č. 3 na 1p.,vchod Lovinského 30,Y prospech ostatných 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Z-7450/11 

5 Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO : 31320155 na byt č.3t1.p. , Lovinsk.30, podra V· 
8275/13 zo dňa 13.5.2013. 

6 Záložné právo pod 6 na byt č.1fprízemie a pozemok parc .č.4757f35 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. , 
Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155, podra V-1856/05 zo dňa 10.8.2005. 

Iné údaje: 

Právo prechodu cez pozemok parc.č.4757f16 pre vlastníkov a uživaterov nehnuterností na parc.č.4757f35 a 
právo prejazdu autom cez parc.č.4757f16 pre vlastníkov a užívate rov garáži na parc . č.4757f35 v zmysle 
Gpč.35155213/07/98. 

2 Žiadosť o zmenu trvalého bydliska zo dňa 6.2.2004. 
3 Žiadosť o zmenu trvalého bydliska zo dňa 6.2.2004. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~ITf~ 
~ 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
!JO If-lf IMAJ/Mal 

Vec: 
Žiadost' o stanovisko 

Vážená pani JUDr. Magulová, 

JUDr. Magdaléna Magulová 
Lovinského Č. 30 
811 04 Bratislava 

Vybavuje/linka 
Malinová Michaela, Mgr.l59246292 

Bratislava 
2.7.2013 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto má v správe priestor č. 12-900 nachádzajúci sa v suteréne 
domu na ulici Lovinského Č. 30 v Bratislave, súp. č. 3515, zapísaný na LV č. 7264. Ide o nebytový 
priestor využívaný na účely garážovania motorového vozidla. V súčasnom období je predmetný 
nebytový priestor neobsadený, voľný. 

Dovoľujeme si Vás týmto listom osloviť ako jedného z vlastníkov bytu v predmetnom dome, či 
nemáte záujem o prenájom nebytového priestoru - garáže v správe mestskej časti. 

Žiadame Vás o zaslanie stanoviska najneskôr do 30 dní od doručenia tohto listu. V prípade 
akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel. č. 02/59 246292 - Mgr. Malinová alebo 
email: michaela.malinova@staremesto.sk. 

S pozdravom 

DORUČENKA 
DOPORUČEtErNYÚRAD 
Odosielater: 

430 

Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
81421 Bratislava l 

Adres'!, dl' mag a ena Magulová 
Lov.i!!~kého 3515/30 
811 04 j3";;tislava 

~ f; .r... Oo 

Potvrdzujem príjem íejt~~~~~~~-.. !.i' 

Dňa .... \ .... ~ 20 <'1P.f$OdP;S .............. -r<u .... ~ 
. Q 

r. Štefan Jaška 
majetkového a investičného 

59246111, fax: (+421 2) 5292 0003 
lesto.sk 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

r.PTf( .. T;P ' .. Q .. 

~ 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
2Joq-l(j, /MAJ/Mal 

Vec: 
Žiadost' o stanovisko 

Vážený pán JUDr. Magula, 

JUDr. Andrej Magula 
Smolenická 10 
851 05 Bratislava 

Vybavuje/linka 
Malinová Michaela, Mgr.l59246292 

Bratislava 
2.7.2013 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto má v správe priestor č. 12-900 nachádzajúci sa v suteréne 
domu na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave, súp. č. 3515, zapísaný na LV Č. 7264. Ide o nebytový 
priestor využívaný na účely garážovania motorového vozidla. V súčasnom období je predmetný 
nebytový priestor neobsadený, voľný. 

Dovoľujeme si Vás týmto listom osloviť ako jedného z vlastníkov bytu v predmetnom dome, či 
nemáte záujem o prenájom nebytového priestoru - garáže v správe mestskej časti. 

Žiadame Vás o zaslanie stanoviska najneskôr do 30 dní od doručenia tohto listu. V prípade 
akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel. č. 02/59 246 292 - Mgr. Malinová alebo 
email: michaela.malinova@staremesto.sk. 

S pozdravom 

-~~-~--~~--.......,~~~------~--~---

DORUČENKA 
DOPORUČ~yÚRAD 

,) 

l c,.~~.,' .. ~, • Odosielater: mestskej časti 
~ ~ Bratislava - Staré Mesto 
\;>0' /---, Vajanského nábrežie 3 

................... ,~:; .. "< ... :.l...f.?. .. I-..... UOi/3(i1@81"'4:.21Q.B!-;ral.f.tisr>.<lablva\lII,lM:M-_..::;~1.:2; 
Pečiatka a podpis De uloženia :-; á pečiatka 

dodacej pošty zásielky dodacej pošty 

Adresfu . Dr. Andrej Magula 
Smolenická 10 
851 05 tlr~tislava 

Potvrdzujem príjem lejto Písomisli ~ .",,1 
Dňať:f.... 20 .fJ. .. pOdPif.l!..~f~ , 

924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
esto.sk 



JUDr. Andrej Magula, Smolenická 10, 851 05 Bratislava 

··MjJ~8TNYÚRAD 
MES:rSKE.l ť!A§1'1 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Majetkové a investičné oddelenie BRATiSLAVA - STARE MaSTO 

DOSLO í 2 -07- 2013 DŇA: 
I Vajanského nábrežie č.3 

EVIDE~~:t~ t'lL?11 I píSlO ČISlO' r SPISU: 81421 Bratislava 
IPRllOHY: I VYBAVUJE: 

V Bratislave, 10.7.2013 

Vec: stanovisko k Č. 30486/MAJ/Mai 

Na základe vašej žiadosti Č. 30486/MAIIMai zo dňa 2.7. 2013 vo veci 
eventulálneho prenájmu nebytového priestoru - garáže v dome na Lovinského ul. Č. 
30, oznamujem, že dolupodpísaný Andrej Magula a tiež moja matka JUDr. 
Magdaléna Magulová nemáme záujem o prenájom tejto garáže. 

S pozdravom 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

r,pTITr,p 

~ 

Váš list čislo/zo dňa Naše číslo 
::'OHlJ /MAJ/Mal 

Vec: 
Žiadost' o stanovisko 

Vážený pán Ing. Kuna, 

Ing. Marián Kuna 
Výčapy - Opatovce Č. 604 

951 44 Výčapy-Opatovce 
okres Nitra 

Vybavuje/linka 
Malinová Michaela, Mgr.l59246292 

Bratislava 
2.7.2013 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto má v správe priestor č. 12-900 nachádzajúci sa v suteréne 
domu na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave, súp. č. 3515, zapísaný na LV č. 7264. Ide o nebytový 
priestor využívaný na účely garážovania motorového vozidla. V súčasnom období je predmetný 
nebytový priestor neobsadený, voľný. 

Dovoľujeme si Vás týmto listom osloviť ako jedného z vlastníkov bytu v predmetnom dome, či 
nemáte záujem o prenájom nebytového priestoru - garáže v správe mestskej časti. 

Žiadame Vás o zaslanie stanoviska najneskôr do 30 dní od doručenia tohto listu. V prípade 
akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel. č. 02/59 246 292 - Mgr. Malinová alebo 
email: michaela.malinova@staremesto.sk. 

S pozdravom 

Mgr. . ,tefan Jaška 

l~------- DORueENKÄ----~-"-2 ,,;7 ~----~ 

. A. ;;:3-~~ DOPORUCENE 
I "I ~ \ -:.. Odosielateľ: MIESTNY ÚRAD 
I f' ~;.,\~.\C' 
I __ ~J b ___ l,\v. ,;~ .. ~ mestskej časti 

............... S, .. i;r2.2.............. ~r~~;~i~~7.~to. 
Pečiatka a poďp1s-·--oeň uloženia 1--:::-:-::~~~~"""~:-:---\"hr~~~2~~',), 

dodacej pošty zásielky 430/30482/2013/MAJ/Ma1 

Adresát: 

951 44 Vycapy-Opatovce 
5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
l.sta.sk 
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Mgr. Michaela Malinová 

Od: ""Lucia Žáková, Slovakie!.com"" <Iucia@slovakie!.com> 
Komu: "Malinová Michaela, Mgr." <michaela.malinova@staremesto.sk> 
Odoslané: 14. júla 2013 9:26 
Predmet: zaujem o prenajom garaze Lovinskeho 
Dobry den p. Malinova, 

pisem Vam na zaklade listu 30482 kvoli prenajmu volnej garaze na Lovinskeho 30. 

Mame zaujem zobrat tuto garaz do prenajmu, prosim dajte mi vediet ake su dalsie podmienky a 
co dalej. 

S pozdravom, 

Lucia Zakova / Marian Kuna 

IIx1 Slovakiet.com 

Lucia Za kova 
SLOVAKIET.COM 
Mierova 70, 821 05 Bratislava, Slovakia 
tel. +421 650405019, fax +421 650 405 031 
mob. +421 907 123 058 
www.slovakiet.com 

____ Informacia od ESET NOD32 Antivirus, verzia databazy 8567 (20130714) 

Tuto spravu preveril ESET NOD32 Antivirus. 

http://www.eset.sk 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~iTI~ 
~ 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
,'0 1fJ~ /MAJ/Mal 

Vec: 
Žiadost' o stanovisko 

Vážený pán Ing. Kelemen, 

Ing. Miloš Kelemen 
Albrechtova 3104/3 

821 03 Bratislava 

Vybavujellínka 
Malinová Michaela, Mgr.l59246292 

Bratislava 
2.7.2013 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto má v správe priestor č. 12-900 nachádzajúci sa v suteréne 
domu na ulici Lovinského Č. 30 v Bratislave, súp. Č. 3515, zapísaný na LV Č. 7264. Ide o nebytový 
priestor využívaný na účely garážovania motorového vozidla. V súčasnom období je predmetný 
nebytový priestor neobsadený, voľný. 

Dovoľujeme si Vás týmto listom osloviť ako jedného z vlastníkov bytu v predmetnom dome, či 
nemáte záujem o prenájom nebytového priestoru - garáže v správe mestskej časti. 

Žiadame Vás o zaslanie stanoviska najneskôr do 30 dní od doručenia tohto listu. V prípade 
akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel. Č. 02/59 246 292 - Mgr. Malinová alebo 
email: michaela.malinova@staremesto.sk. 

S pozdravom 

- ------ --- ------~- --- -----.-.......-----~---------- - ------

DORUČENKA 
DOPORUČENE 
Odosielatef: 

Adresát: 

mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
81421 Bratislava l 

20 13/MAJfMaI 

t
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Potvrdzujem prljem tejto prsomnos I 

oll.ig.:]: 20 .. 15. Podpis ./4!..~ 

Ing. Miloš Kelemen 
AlbrechtOM 31ô4/3 
821 03 Bratislava 

~4 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
tO.sk 



Mgr. Michaela Malinová 

Od: "Patrik Kelemen" <patrik@klmn.sk> 
Komu: "Malinová Michaela, Mgr." <michaela.malinova@staremesto.sk> 
Odoslané: 3. septembra 2013 13:34 
Predmet: vyjadrenie ku garazi na prenajom Lovinskeho 30/2013 
Dobry den prajem, 
ja som za to aby si garaz prenajal pan kuna a to z dovodu ze najviac prispel 
pri udrziavani a skraslovani okolia 

s pozdravom patrik kelemen 
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