
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                                               
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                dňa   07. septembra 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   14. septembra 2010 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na predĺženie doby nájmu  stavby garáže,   súpisné číslo 7362  

a pozemku  parcely registra „C“ číslo 9036/2 
na Továrenskej ulici  

 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady: 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava- Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                          o d p o r ú č a 
                                                                             Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                             Bratislava-Staré Mesto 
                                                                             prerokovať predložený návrh 
  
 
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
Ing. arch. Andrej Petrek                                         
starosta mestskej časti                                            - v materiáli 
                                                                              
                                                                             
   
Spracovateľ:                                                         Materiál obsahuje: 
                                                                              - návrh  uznesenia 
Ing. Mária Mozolová                                            - dôvodovú správu 
vedúca majetkového oddelenia 
 
 
Margita Kunová 
majetkové oddelenie  
                                                                            
  
                                       

Bratislava, september 2010 



 
 
 

 
 

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  
 
v súlade s ustanovením článku 11 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej 
časti Bratislava –Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto,  predĺženie doby nájmu pre samostatne stojacu garáž  - nachádzajúcu sa na 
Továrenskej ulici,  na  pozemku parcely registra  „C“  číslo  9036/2, výmera  36 m2,    druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva číslo 10, na ktorej sa nachádza  stavba,  súpisné číslo 7362, zapísaná  v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva číslo  4207  v katastrálnom území Staré Mesto,    na dobu 
neurčitú v prospech nájomcu: Jozef Majoroš a manželky Aleny Majorošovej , rodenej 
Goliášová,  obaja trvale  bytom: Továrenská 4, 811 09 Bratislava.    
 
   
B. s p l n o m o c ň u j e 

 
starostu mestskej časti Bratislava -Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
D  ô  v  o  d  o  v  á    s  p  r  á  v a 

 
 
 
        Dňa 29.06.2001 bola uzatvorená zmluva číslo  14/2001/32 o nájme (ďalej len „zmluva“), 
medzi prenajímateľom mestská časť Bratislava – Staré Mesto, so sídlom Vajanského nábrežie 
č. 3, zastúpená Ing. Andrejom Ďurkovským (ďalej len „prenajímateľ“)  a nájomcom  Jozefom 
Majorošom, bytom: Továrenská ulica číslo 4,  811 09 Bratislava (ďalej len „nájomca“). 
Predmetom zmluvy je samostatne stojaca garáž,  nachádzajúca  sa vo dvornej časti domu 
Továrenská ulica číslo 4  na pozemku parcely registra „C“ číslo 9036/2, zapísaná na liste 
vlastníctva číslo 10;  súpisné číslo stavby garáže 7362, zapísaná na liste vlastníctva číslo 
4207, pre obec Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto, na Katastrálnom úrade 
v Bratislave, Správa katastra Bratislava I.     
 
        Samostatne stojaca garáž sa nachádza na pozemku  o výmere 36  m².  Nájomca  uvedený 
priestor užíva na účel parkovania motorového vozidla.  Nájomný pomer je uzatvorený na 
dobu určitú a to do 30.11.2010.  
 
Nájomca požiadal mestskú časť Bratislava – Staré Mesto o predĺženie doby nájmu.  
 
     Garáž bola pôvodne prístreškom na parkovanie motorového vozidla. Jozef Majoroš ako 
nájomca vykonal všetky právne úkony súvisiace s majetkovoprávnym vysporiadaním 
nehnuteľnosti - stavby garáže - nachádzajúcej sa na parcele číslo 9036/2,  na základe 
splnomocnenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15.05.2006,  značka 17818/2006. 
Prestavbu prístrešku zrealizoval Jozef Majoroš na vlastné náklady vo výške 89 400,- EUR. 
      Na  základe  rozhodnutia Mestskej časti Bratislava – Petržalka o povolení užívania garáže  
zo dňa 05.03.2008, právoplatné 9.4.2008,  číslo :UKSP1522-TX3/2008-Pr-22  a  rozhodnutia  
číslo: Sprč-20045/33672/2008-Be, zo dňa 24.04.2008 o pridelení súpisného čísla  I. 7362,  
bola stavba zapísaná na liste vlastníctva číslo 4207 v prospech mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto.  
 
 
        Nájomca aj naďalej bude užívať  priestor  garáže na účel parkovania motorového 
vozidla.    
 
 
        
 

     
 


