
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Bratislava, december 2013 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 03.12.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 10.12.2013 
 
 
 
 

N  Á V  R  H  
na nájom pozemkov parc. č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 

na Korabinského ulici 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
 

 
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 
- informatívnu snímku z mapy 
- geometrický plán 

 
  
 
 
 



 
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 nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa 
v Bratislave na Korabinského ulici, a to pozemok: 
parc.č. 4508/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 60 m2, 
parc.č. 4508/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 49 m2, 
parc.č. 4508/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 81 m2, 
parc.č. 4510/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2, 
parc.č. 4510/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 
 
do nájmu: 
Ing. Gustávovi Lacovi, bytom Bellová 12E, 831 01 Bratislava, 
JUDr. Pavlovi Baginovi, bytom Údolná 10, 811 02 Bratislava 
za cenu 1,00 EUR/m2/rok. 

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

v nájomnej zmluve. 
 

3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva 
roky. 

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje komunikáciu a inžinierske siete 

na vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy.  



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcr sa v Bratislave na Korabinského ulici, a to 
pozemok: 

parc.č. 4508/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 60 m2, 
parc.č. 4508/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 49 m2, 
parc.č. 4508/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 81 m2, 
parc.č. 4510/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2, 
parc.č. 4510/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2. 

  
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ vybuduje komunikáciu a inžinierske 

siete na vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 14.11.2013 schváliť nájom 

predmetných pozemkov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 



 



Geometrický pliSnje podkladom na právne úkony, ked' údaje doterajšieho stavu výbzu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuternosd. 

Vyhotoviter ~ Bratislavsky 
Okres Obec Brat islava Mé 

GATA, s.r.o. 
Bratislava III . Nové Mesto 

Ka" Číslo Mapový 
geodetické práce ózemie Nové Mesto plánu 101/2010 list č. Stupava 0-9/44 

Plickova 3,83106 Bratislava 
" " oddelenie pozemkov 

Č.t. 0903 470 320, www.ag:Ig-sk, a@agag.sk GEOMETRICKY PLAN na parc. é . 4513/2 ,3, 4510/5 , 

IČO: 45 252 165 
4514/2 , 4508/3 ,4 , 4506/2 , 
4502/3 .4. 

Vyhotovil Autorizačne overil Úrulne overi1 
Meno: 

Dňa, IlMeno: Dňa, I Meoo, Dňa, I Čfslo, 
28 .9.2010 Ing. Lubomiro Ogurč:ókovó 28 .9 .2010 Ing . Andrej GMo 

Nové hranice holi v prírode označené Náležitostami a presnoswu zodpoved:1 predpisom Úradne overené podľa! 9 z:1kona NR SR Č. 21511995 

kovovými rúrkami Z.z. o geodézii a kartografii 

Záznam podrobného merania (meračský mat) č. 

1582 E 
Súradnice hodov ozn3Čených číslami a ostatné Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis 
meračské údaje sú uložené vo weobecnej dokumentácii 

t.l'!. 6.50 -1997 
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V Ý K A Z     V Ý M E R
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo

PK vložky parcely Výmera Druh 
pozemku Diel

k        
parcele 
číslo

m2
od       

parcely 
číslo

m2 Číslo 
parcely Výmera Druh 

pozemku

Vlastník,               
( iná opráv. osoba )       

adresa , ( sídlo )

LV PK KN ha m2 ha m2 kód

Stav právny je totožný s registrom C KN.

1656 4510/3 340 zast. pl. 4510/3 303 zast. pl.    
22

Hlavné mesto SR 
Bratislava, Primaciálne 
námestie 1, Bratislava

4510/5 41 zast. pl.    
22

detto

1656 4513 390 záhr. 4513/1 270 záhr.      
4

detto

4513/2 103 záhr.      
4

detto

4513/3 13 záhr.      
4

detto

1758 4514 447 záhr. 4514/1 441 záhr.      
4

Alžbeta Vígľašová r. 
Szantová, Fedinova 24, 

Bratislava

4514/2 6 záhr.      
4

detto

4429 4508/1 190 zíhr. 4508/1 60 záhr.      
4

Hlavné mesto SR 
Bratislava, MČ Staré 
Mesto, Vajanského       
nábr. 3, Bratislava

4508/3 49 záhr.      
4

detto

4508/4 81 záhr.      
4

detto

820 4506 283 záhr. 4506/1 263 záhr.      
4

JUDr. Pavel Bagin., 
Údolná 10, Bratislava

4506/2 20 záhr.      
4

detto

597 4502/2 372 záhr. 4502/2 352 záhr.      
4

detto

4502/3 20 záhr.      
4

detto

3758 4502/1 535 záhr. 4502/1 493 záhr.      
4

Ing. Gustáv Laca,        
Mierová 167C,          

Bratislava

t.č. 6.76 - 1997



V Ý K A Z     V Ý M E R
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo

PK vložky parcely Výmera Druh 
pozemku Diel

k        
parcele 
číslo

m2
od       

parcely 
číslo

m2 Číslo 
parcely Výmera Druh 

pozemku

Vlastník,               
( iná opráv. osoba )       

adresa , ( sídlo )

LV PK KN ha m2 ha m2 kód
4502/4 42 záhr.      

4
detto

spolu 2557 2557

 Legenda  :    kód spôsobu využívania :  4 - pozemky prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkových osadách, na ktorých sa pestuje zelenina, ovocie,
 22 - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta,
        chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

t.č. 6.76 - 1997
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