
Okres: Bratislava IV

Obec: BA-m.č. KARLOVA VES

Katastrálne územie: Karlova Ves
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Úrad geod'ézie, kartografie a kátastra Slovenskej repu'bliky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTE[NOSTÍ

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 15.03.2019
Čas vyhotovenia: 14:12:25
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ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LíSTU VLASTNíCTVA č. 2892
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby

5994 387 7 garáz
Právny vzt'ah k parcele na ktorej leží stavba 5994 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Legenda:
Druh stavby:

7 - Samostaíne stojaca garáž
Kód umiestnenia stavby:

1- Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VL?ASTNÍCl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodm5 priezvisko, dátum nan:»denia, rodn«: číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1 Mališka Peter y

SR
DMum narodenia :

Titul nadobudnutia

ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Druh ch.n. Umiest. stavby
1

Uznesenie o dedíčstve 69D/582/20í8 Dnot 73/2018 zo dňa 15.1 1.201 8, Z-21 352/18

Imá údaje:

Rozhodnutie MČ Karlova Ves č. 6962/2003-V/Pl zo dňa 11.12.2003 o zrušení a určení nového súp. čísla

Poznámka:

Bez zápisu.

Vysvetíenie: údaje v ČAST/ C:ŤARCHY bez uvedenía parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuterností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osób na liste vlastníctva.

Informatívny výpis 1/1 Údaje platné k: 13.03.201918:00
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Míestny úrad
mestskej častí Bratíslava-Karlova Ves
Nám. Sv. Františka 8

842 62 Bratislava 4

V Bratislave dňa 26.2.2019

Vec

Žíadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou - parc. č. 479, lokalita Pod
RovniCami

V dedíčskom konaní po nebohom otcoví Jozefovi Pajbachovi, naposledy bytom Pod Rovnicami
13, Bratíslava 4, č.k. 69D/295/2018-40, Dnot 37/2018 zo dňa 3.7.2018, Z-12540/2018 bolo vydané
uznesenie o dedičstve, na základe ktorého sme sa hore uvedení žiadatelia stali vlastníkmi samostatne
stojacej garáže, súpisné číslo stavby 5846, zapísanei na LV č. 3538, k.ú. Karlova Ves.
Garáž je umiestnená na pozemku/parcele č. 479 v lokalite Karlova Ves.

Uznesením Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 257/2016 zo dňa
13.12.2016 bolo schválené predíženie nájmu na pozemok pod garážou do 30.4.2020 pre Jozefa
Pajbacha.

Na základe uvedeného si Vás dovol'ujeme požíadat' o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
pozemok pod garážou vsúlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dóvodu zrneny vlastníkov garáže.

Za vybavenie d'akujeme.

S úctou

Príloha: LV č. 3538
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VÝF!SZLíSTUVLASTNííCTVA č. 3538
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

? Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby

5846 479/1 7 Pod Rovníí.amí

Právny vzt'ah k parcele na ktorei leží stavba 5846 níe je evidovaný na líste vlastríctva.
5846 479/ 2 7 PodRovnicamí

Právny vzt'ah k parcele na ktorej leží stavba 5846 je evídovaný na líste vlastríctva číslo 5384.
Legenda:
Druh stavby:

7 - Samostatne stojaca garáž
Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

čpst s: VLASTNíCl A tr=te opr:rA vtví=r=,í? osoev
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), r«:»dné priezvisko, dátum narodeqía, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel

miesto trvalého (Sobytu (sídlo) vlastníka

Účastrík právneho vzt'ahu' l/lic+ník
1 Pajbach Peter

06, SR
Dátum narodenía :

Titui nadobudnutía Uznesenie Q derm:.stve 69D/295/2018-4€), Dnot 37/20al8 zo dňa 3.7.2018, Z-12540/2(H8.

Účastník právneho vzt'ahu: Vlastrík

2 Pajbach'Pavoi i
Dátum narodenia :

Titulnadobudnutia ?Uzneseníeodedičstve69D/295/20184,Dnot37/20l8zodňa3.7.20í8,Z-12540/2018.

čAS7' C: ŤARCH 
Bez zápísu.

Iné Údaje:
Bez zápÍsu.

Druh ch.n. Umiest. stavby

1

1

Poznámka:

Bez zápísu.

!nformatívny výpis 1/-l Údaje platné k: 22.02.2019 "i8:00
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Miestny úrad Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
Odd majetkové
a podnikatel'skej činnostía podníkaíelaske3 cinnosti
PÁSTOROVÁ Mária, Mgr.

842 62 Bratislava

8i-atislava 20.3.2019.

VEC:

Žiadost' o uzatvorenie Nájomnei zmluvy na pozemok parc.č.480 pod garážou pop.č.(3131 .

Zdedíla SOm pO Smrtí mOJíl0 0tCa Franííška Lorenca garaz V Bratis!ave, 1/ K-arlOVeJ VSí,
Pod Rovríicami pop.č. 6l3al . Ked' som na Daňovom úrade pre nehnutel'nosti prehlasovala
zdedené nehnutel'nosti na moje meno, mysiela soí si, že je to vybavené s tým, že je tam
zahrnutá aj garáž Časom sa zistilo, že póda pod garážou -nepatrí nám, ale je možn'aost' si ju
prenajat' od Miestneho úradu Karlova Ves.
Z tohto dóvodu Vás žiada o uzavretie Nájomne) zrriluvy na pozemok s parc.c. 480 pod
garážou s pop.č.61 3al .

Vopred Vám d'akujem.

S pozdravom.

Korecká Elena

Príloha' List vlastníctva č.5508

Telefónne číslo:
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úrad geo«!Mie, karlogríáe a katastra Slovenskej republiky
VÝPíS Z KATASTRA NE[I'NOSTÍ

Okres

Obec

Katasti'áh'ie územíe

104

529397

805211

Bra(islava IV

Bra(islava-Karlova Ves

Karlova Ves

Dáhim iíyboíovenia : :'0.3.20l9

časiíyhotov.enia : 10:04:28
Údaje platné k 19.3.2019 18:00:00

Výpis j e nepoužitel'ný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5508

č.xsŤ A: MAJBTKOVA PODSTATA

Parcely re@stra ,,c" evidované na katastrálnej mape

Parcelné čislo I Výmera v
2m

i
Iné údaje:
Bez zápisu

l
Bez zápisu
Iné ťidaje:

l

v

Ť

L

Í

l

Dnihpozemku l Spósob
vyuŽÍVanía
pozeínk"

r

Dmh chránenej
nehnutel'nosti

l

r

Počet pai'ciel: 2

Spoločná I Uiniestnenie I Dmh
nehnutel'nost'i pozeínkt+ iprávi'iel'io

vzt'ahu

l

l
'J

Legenda

Spósob využívania pozemlcu

17 Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18 Pozemok,iiaktoroi'njedvor

Spoločiiá nelinutelnost'

l Pozeinok nie je spoločno?i nehnutel'nost'o?i
Urniestnenie pozerríku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom ťizemí obce

oHffí:' l ::.š?::í::: Wff>
17? 480/2 'J 71 aú
č 480/1l l

Stavby

Popis stavby Druh chránenej
nehiuitel'nosti-

Pocet stavieb: 1

Umiestnenie
5tavby l

1 l
1z3



I Právny vzt'ah k pozemku parcelné číslo 480/2 1?)OCI stavbou s.č. 6i31 je evídovaiiý na iFste vlastníctva č. 5384.
Právny vzt'aíi k pozen'il<u parceíné číslo 480/I pod stavbou s.č. 6131 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Iné údaje:
'1

N--

l
l

Legenda

Dniíí stavby

7 Samostatne stojaca garáž

Umiestneiiíe stavby

1 Stavba postavená na zeínskom povrclm

čhsř B : VLASTNíCÍ A u opúví4 0SOBY Z PRAVA K í?znosn

Vlastnflc

Početvlastmkov: l

Poradové l Tihil, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo i Miesto trvalého pobytu / Sídlo

Dátum narodenia, rodz'iá číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
Korecká Elena1

i ittll na(IloĎuanuíía

r Kúpna zmluva V-34609/16 zo dňa 16.l2.20l6
Osvedčenie o dedičstve 65D/365/20 10-26 z 16.09.20lO, zapísané pod Z-1513 7/ 10

Iíné iidaje
IGP č. 2597/2017, IR-7346]17
(Poznárrky
IBez zápisu.
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l

Spoluvlastnícky
podiel

ě-

Á?

1
J
l
J
l
l
1

r

Správca

Poradové I Titul, priezvisko, meno, roóé meno / Názov
í.íslo i Miesto trvalého pobytu / Sídlo

Dámm narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
Neevidovaní

K nebnutel'nosti
K vlastnilcovi

]

Nájomca

í
Poradové l Titul, priezvislco, meno, rodné meno / Názov

číslo l Miesto ti'valého pobytu / SídloDátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný ťidaj
Neevidovaní

K nehnutel'nosti
K vlasmíkovi

1

hiá oprá'mená osoba

r

r
čislo l Miesto tr

iezvisko, ineno, rodné meno / Názov
trvalého pobytu / Síďlo

Dáttirn narodenia, rodné číslo / T20 / lný identifikačný údaj
Neevidovaní

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

1
2z3
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čúsŤ C: Ť.=veí

Bez tiarch.

Výpis je nepoužitel'ný na právne úkony

3z3


