
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                                               
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                dňa   26. októbra 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   02. novembra 2010 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na  predĺženie doby nájmu  časti  pozemku  parcely registra „C“ číslo  4224 

na Nekrasovovej 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                             - informatívnu kópiu katastrálnej mapy 
                                                                                 a pohľad z ortofotomapy  
                                                                              - list vlastníctva (čiastočný) 
                                                                    
  
 
                                       
 

Bratislava, november  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 časť pozemku parcely registra „C“ číslo 4224, 
nachádzajúcej sa na Nekrasovovej ulici  o výmere 170 m2,  (z celkovej výmery pozemku     
878  m2)  druh pozemku: ostatná plocha, zapísaného v katastri  nehnuteľností na liste 
vlastníctva číslo 10  v prospech nájomcu:  
Zastupiteľský úrad veľvyslanectva Svätej Stolice (Apoštolská nunciatúra) v Slovenskej 
republike so sídlom Nekrasovova ulica 17,  811 07   Bratislava, 
v zastúpení:  J.E. Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius  
 
s týmito podmienkami: 
 
1) doba nájmu: neurčitá 
2) účel: vstup do rezidencie Zastupiteľského úradu veľvyslanectva Svätej Stolice  
             (Apoštolská nunciatúra) v Slovenskej republike 
  
  
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 18.01.2006  bola uzatvorená zmluva o nájme pozemku číslo 07/2006 (ďalej len 
„zmluva“), medzi prenajímateľom VEPOS Bratislava-Staré Mesto, Žilinská 1, 811 05  
Bratislava so súhlasom starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, so sídlom 
Vajanského nábrežie č. 3,  Ing. Petrom Čiernikom  (ďalej len „prenajímateľ“)  a nájomcom  
Zastupiteľský úrad veľvyslanectva Svätej Stolice v Slovenskej republike Apoštolská 
nunciatúra,  so sídlom Nekrasovova ulica 17,  811 07   Bratislava (ďalej len „nájomca“).  
     Predmetom nájmu je časť z pozemku parcela registra „C“ číslo 4224, o výmere 170 m2      
(z celkovej výmery pozemku 878 m2) druh pozemku: ostatné plochy,  nachádzajúci sa 
v katastrálnom území  Staré Mesto na ulici Nekrasovova ,  vedený v  Katastri nehnuteľností  
na LV číslo 10 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.   
 
        Nájomca uzatvoril  v roku 2006 na  časť uvedeného pozemku zmluvu o nájme za účelom 
zriadenia vstupu do areálu rezidencie zastupiteľského úradu veľvyslanectva Svätej Stolice 
(Apoštolskej nunciatúry). Nájomný pomer je uzatvorený na dobu určitú  do 31.12.2010.  
 
       Nájomca požiadal mestskú časť Bratislava – Staré Mesto o ďalší prenájom z dôvodu, že 
po vybudovaní vstupu do areálu rezidencie zastupiteľského úradu veľvyslanectva Svätej 
Stolice (Apoštolskej nunciatúry) ju naďalej využíva na vstup do tejto rezidencie. 
 
       Navrhuje sa schválenie nájmu časti pozemku na dobu neurčitú. 
 
 
 
 
 
 
 
 


