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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 17.09. 2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 24.09. 2013 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom časti nebytového priestoru-garáže na Paulínyho č.1 

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:  
 

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 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom polovice nebytového 
priestoru č.2-G 22-dvojgaráže o výmere  28,70 m2 z celkovej výmery priestoru 57,40 m2 
nachádzajúci sa vo dvornej časti domovej nehnuteľnosti na Paulínyho č.1 v Bratislave, vchod 
Paulínyho č.1, súp.č. 100166, k.ú. Staré Mesto, vedenom na LV č. 5573, na parc.č. 246/1 a 
nájom časti pozemku pod stavbou parc.č. 246/1 o výmere 28,70 m2 z celkovej výmery     
894 m2 pre Oskara Kamana, trvale bytom Paulínyho č.1, 811 02 Bratislava, za cenu 
34,00EUR/m2/rok.  

 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 

v nájomnej zmluve. 
 

3. Doba nájmu: neurčitá 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je ZŤP občan vo veku 31 rokov s rodenou 

vadou srdcového ochorenia. Trvalé bydlisko má v dome, kde je predmetná garáž, pričom ide         
o lokalitu v centre mesta, kde je problém s parkovaním. 
 



Dôvodová sp r áva 

Predmetom nájmu je polovica nebytového priestoru č .2-G22-dvoj garáže o výmere 28,70 m2 
z celkovej výmery priestoru 57,40 m2, nachádzajúceho sa vo dvornej časti domovej nehnuteľnosti na 
Paulínyho č.1 v Bratislave, vchod Paulínyho č. l , súp.č. 100166, k. ú. Staré Mesto, vedenom na 
LV č. 5573, na parc.č. 246/1. 

Nájom predmetnej časti nebytového priestoru sa predkladá v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa . 

, 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ Je osobou zdravotne ťažko 

postihnutou. Trvalé bydlisko má v dome, kde je predmetná garáž. 

Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporuči l a dňa 05.09.20 13 schváliť nájom 
predmetnej časti nebytového priestoru v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č . 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



 


