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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

 

V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

ZVEREJŇUJE ZÁMER 
 

 

 

Prenajať časť pozemku registra "C" KN parc.č. 1266/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o 

rozmere 2,50m x 5,50m, t.j. o výmere 13,75 m2, pozemok o celkovej výmere 3320 m2,  druh po-

zemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č.1,  vo vlastníctve Hlavného mes-

ta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, so všetkými 

právami a záväzkami.  

 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zverejňujeme zámer prenájmu časti pozemku registra 

"C" KN parc.č. 1266/1 z dôvodu hodného osobitného o rozmere 2,50m x 5,50m, t.j. o výmere 13,75 

m2, pozemok je o celkovej výmere 3320 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný 

na liste vlastníctva č.1, pre Emila Jombíka, bytom Ivana Bukovčana 22, 841 08 Bratislava a Karin 

Jombíkovú, bytom Vajka nad Žitavou 373, 951 88 Nitra, na dobu neurčitú od 01.01.2018, za ročné 

nájomné 200,-€ za účelom užívania jedného parkovacieho miesta pre osobné motorové vozidlo, 

ktoré prislúcha k bytu rodinného domu so súp.č. 5044. Prenajatie časti pozemku a vybudovanie 

parkovacieho miesta bolo potrebné pre vydanie stavebného povolenia na dostavbu poschodia rodin-

ného domu. 

 

 

Prenájom časti pozemku vyššie uvedenej  nehnuteľnosti bude predložený na schválenie na najbliž-

šom rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, a to 3/5 väčšinou všet-

kých poslancov. 

 

 
Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na našej webovej stránke www.devinskanovaves.sk, alebo 

na tel. čísle 02/60201400, kontaktná osoba- Ing. Koprdová. 

 

 

 

      V Bratislave dňa   05.06.2017 

 

 

          v.r. 

        Ing. Ignác Olexík PhD. 

      prednosta Miestneho úradu  
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