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NÁVRH 
na nájom pozemkov parc.č . 4487/1, 4487/2 a 4488 

na Korabinského ulici 
ako prípad hodný osobitného zrete!'a 

Predkladatel': 

PaedDr. Barbora Oráčová , PhD. 
poslankyi1a, predsed ' a Komisie 
nakladania s majetk I a financie 

Zodpovedný: !/} 
PaedDr. Barbora oráčová"'. 

Spracovate!': 

PaedDr. Barbora Oráčo 
PhDr. Štefan Holčík · 
Ing. Martin Bor~~I:~(jk;.l-JA.~""-""'=:--.J 
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Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto 
odporúča 

Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti 

Bratislava Staré Mesto prerokovať 

predložený návrh 

Návrh uznesenia miestneho zastupite!'stva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

návrh uznesenia 
dôvodovú správu 
aktuálne fotografie pozemkov 
kópiu katastrálnej mapy 
vizualizáciu projektu 

Bratislava, jún 20 12 



Náv rh u z n ese nIa 

Miestne zastupi tel'stvo mestskej čas t i Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o maj etku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnos tí vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzaj úcich sa 
v Brat islave na Korabinského uli ci, a to pozemky parc . č . 4487/1 o výmere 352 m2, parc.č. 
4487/2 o výmere 56 m2 a parc. č. 4488 o výmere 4 14 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísané v katastri 
nehnuteľnos tí Správy katastra pre hl.mesta.SR Bratislava na LV Č . IO ako záhrady do náj mu 
RNDr. Tatiane Železníkovej PhD. , bytom Žitavská 2, 821 07 Bratislava , za cenu 1,00 
EUR/rok/m2. 

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

Doba nájmu: neurčitá 



Dôvodová s prá v a 

Predmetom nájmu sú nehnuternosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa v Bratislave na Korabinského ulici , a to 
pozemky parc.č. 4487/1 o výmere 352 m2, parc.č. 4487/2 o výmere 56 m2 a parc.č. 4488 
o výmere 414 m2 (ďalej len " pozemky"), k.ú. Staré Mesto, zapísané v katastri nehnuterností 
Správy katastra pre hl.mesta.SR Bratislava na LV Č . IO ako zálu·ady. 

Uvedené pozemky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto dlhodobo nevyužíva, pozemky sú 
neudržiavané, nekosené, s di vými kríkmi , náletovou zelei\ou a zanedbanými drevinami. 
Pozemky sú bez prístupu motorovým vozidlom, prístup je možný len po chodníku pre peších. 
Ako dôvod hodný osobitného zretel'a sa uvádza, že žiadatel'ka má záujem predmetné pozemky 
zrekultivovať na vlastné náklady, upraviť pozemky na oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť 

obyvaterom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rekreáciu v prírode. 

Komisia pre nakladanie s majetkom a s financ iami odporučil a dila 12.4.20 12 nájom 
predmetných pozemkov schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/199 1 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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