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ZIADOSŤ O NÁJOM ZÁHRADY
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A. Žiadater

TNtuM, meno a prMezvísko: Vlasta Torrnová

Rodné čísío :

Trvalý pobyt (ugica, číslo doí'nu, PSČ, obec', Bratislava, 84al05, Dlhé Diely

TeMefonícký, prípadne e-ínaiiový kontakt : í

B. Požadovaná parcefa - lokalita

Uímea : Pod Brehmi, Polianky, BA 4, Karlova Ves

Číslo parceíy : 2529/í

Výmera záhrady (v m' ) :429 m 2

Poznámka : Prenájom pozemku pre záhradkárske účely. Tento pozemok je na tento účel využívaný
už niekorko desiatok rokov. Mám záujem aj o odkúpenie tohto pozemku na jeho využívanie ako
zahrada.

C. Vyjadlrenie súhiasu

Žiadatel' o nájom záhrady súhlasí so spracovaním osobných údajov v sí:ílade so zákonom
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybaveníe jeho žiadosti.

V Bratislave dňa 28. augusta 2Cll7

i

Podpis žiadatel'a:



Martin Šíltíár, í
' -?r?-'- -i Bratislava, te!.č.

l
iI

Míestny úrad Karlová Ves

Majetkové oddelenie

Nám. sv. Františka č.8, Bratíslava IV

Vec: Žiadosť o prenájom pozemku pre záhradkárske účely
:a'?á. 3§ ! i:

Touto cestou Vás žiadam o prenájom jňzemku o výmere 515 m2, na parcele č. 2529/1
v katastrálnom území Karlova Ves, BA-m.č. Karlova Ves, Bratisiava.

Uvedený pozemok bude využívaný na záhradkárske účely (záhrada).

Nad celou predmetnou parcelou je vedené vedenie vysokého napátia.

Za kladné vybavenie vopred d'akujem.

V Bratislave dňa 28.8.2017

Martin Šilhár



Margita Jamíichová

MMestny úrad Mestskej časífl
BíafísNava - «arNova ves

Majetkové odde!lenMe
Nám. Sv Franttška č. 8

842 62 Bíatíslaya 4
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Vec Žiadost' o prenájorn

Ziadam o prenájom pozernku na záhradkárske účely. Pozerno% )e vedený na katastrálnom území - Kar}ová Ves pod
číslom 2529/1. Z tohto pozemku u: dlhodobo využívarn na záhradkárske účely 335 m2.

V sedemdesia'lych rokoch som dostala od organizácie Západoslovenské energetické závody tento pozemo!=; do
užívania na záhradkárske účely. V torn období sorn platila aj poplatky za užívanie. V priebehu d'alších roko'y
pozemok viac krát zmenil majitel'a. Na pozemku mám postavenú aj drevenú chatku o rozmeroch 3 x 4 metre.
Chatka je bez základov. Do dnes využívam tento pozemok ako záhradu.

Týíínto žíadam o preínájom 335 m2 na pozemku 2529 /í na zábradkáíske účeNy.

Za kladné vybaveriíe vopred d'akujem

S pozdravorn

Jamrichová Margita g

Moje d'alšie údaje V Bratislave 28.08.20í7
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Úraď 9eO€:!;eZÍe, !(arÍOgrafÍe a í,atastra SioVenskej repLl51ÍŮy
%y' -c'!S J!,: :<A.TAS"m-F?A řl 'í 'lí'JUTE!:g%10S-t"'

Vytvoíené cez katastíá[ny portáíOkres: Bratisíava íV

Obec: E3A-rn.č. KARL.OVA VES Dátumvyhotovenia í6.08.20aí7
Katastrálne územie: Kaííova Ves Č:as vyhotovenia: 09:o8:35

%/YPíS Z LISTU V!J.STNÍCTVA č. 5475
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby

6336 2529/ 2 19 Chata - Pod brehmi

Právny vzt'ah k parcele na ktorej leží stavba 6336 níe je evidovaný na líste vlastríctva.
Legenda:
Druh stavby:

19 - Budova pre šport a rekreacrié účely
Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČAS-Ť B: VLAS TN?ÍClAlNÉO-PRÁVN-ENÉ?OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel

mjesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastmk právneho vzťahu: Vlastník
1 Šaškovič Jozef

821 O7, SR
Dátum narodenia :

Títul nadobudnutia
Z-963tl6.
Rozhodnutie o zápísei do registra @dríes č. KV/MGI/394U2015/19418-1/PP zo dňa 18.1-2016,
7-«lč'll4Q " " " ?l

, Bratíslava, PS(,

Druh ch.n. Umiest. stavby

i

1/1

í
}

ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

l l í

+

.-: %!-

},

{- u?

l í

Iné údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:

Bez zápísu.

Informatívny výpis 1/1 Údaje platné k: 15.08.201718:00



'Jozef Šaškovič
l

MMestiy úrad Mesfskej častM
BíafJsNava - KarMova ves

Majetkové oďďeNeníe
Nárn. Sv. FrantMška č. 8

842 62 Brat.islava 4
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Vec Žiadosť o prenájorn

Žiadam o prenájom pozernku na záhradkárske účely. Pozemok je vedený na katastrálnom území - Karlová Ves pod
číslom 2529/1. Z tohto pozemku už dlhoííobo využívam na záhradkárske účely 457 rn2.

Moji rodičia v sedemdesiatych rokoch dostali od organizácie Západoslovenské energetické závody tento pozemok
do užívania na záhradkárske účely. V tom období platili aj poplatky za užívanie. V roku 1970 tam postavili aj chatku
ktorá stoií na pozemku 2529 /2 a o prenájom pozemku pod stavbou chatky som požiadal MU Karlova Ves žiadosťou
zo dňa 23.08.2017. V priebehu d'alších rokov pozemok viackrát zmenil majitel'a. Po úmrtí mojich rodičov nad'alej
využívam tento pozemok ako záhradu.

Týmto žiadam o pren4om 4!a7 m2 na pozemku 2529 /% na záhvadkárske účeNy.

Za kladné vybavenie vopred d'akujem

S pozdravom

Šaškovič Jozef
«

l

Moje d'aišie údaje V Bratislave 28.08.2017
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J Bratislava !V, Karlová Ves ul.
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Míestny úrad Karlová Ves

Majetkové oddelenie

Nám. sv. Františka č.8, Bratislava IV

Vec: Žiadosť o prenájom pozemku pre záhradkárske účely

Touto cestou Vás žíadame o prenájom 712 m2 z pozemku na parcele číslo 2529/1 d'alej
žíadame prenájom pozemku číslo 2529/3 o výmere 20 m2 na ktorej je postavená záhradná
chatka. Oba tieto pozemky sú zapísanej v katastri nehnutel'ností Bratislava IV m.č. Karlová
Ves.

Terajšie užívanie pozemkov nami uvedených v žiadosti o prenájom vznikol tak, že sme od
predošlého užívatel"a pozemkov, ktorý za ích užívanie platil nájom Zsl. Energetickým
závodom Bratislava, kúpili v ruku 2004 byt do osobného vlastníctva v bytovke, ktorá stojj na
parcele číslo 2528/7 na ul. Pod brehmi c.í, Karlová Ves, Bratíslava IV.

Požadované pozemky takmer susedia s našou bytovkou. Nad celou parcelou je vedené
vedenie vysokého napátia.

Za kladné vybavenie vopred d'akujeme.

V Bratislave dňa 28.8.2017

[ubomír Bednárik

Emília Bednáriková



Jaroslav Jonák, l Bratislava

Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves
Majetkové oddeleníe
Nám. Sv. Františka č. 8
842 62 Bratislava 4
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Vec: Žiadost' o prenájom

Žiadam o prenájom pozemku na záhradkárske účely, pozemok evidovaný na katastrálnom
území Karlova Ves pod číslami 2529/1, 2529/5 a 2527/10; na póvodných mapách tento
pozemok bol označený číslom 2527/10. Z pozemku č. 2529/1 žiadam o prenájorn 728 m2?
z pozemku č. 2529/5 o prenájom 82 m2 a z pozemku č. 2527/'10 o prenájom 16 m'-. Spolu
žiadam o prenájom 826 m'-.

Pozemok, ktorý užívam od roku 1989 mi pridelil zamestnávatel' Západoslovenské
energetické závody, ktorému som vtomto období platíl aj poplatky za užívanie. Mój
predchodca, ktorý užíval pozemok od roku 1970, postavil na pozemku č. 2529/5 murovaný
záhradný domček oploche 14 m2 ana pozemku č. 2527/10 pivnicu o ploche 9 m".
Predmetné plochy sú započítané do celkovej plochy 826 m2.

K žiadosti uvádzam moje osobné údaje:

dátum narodenia:
rodné číslo:
číslo OP'
štátna prÍslušnost': a
číslo telefónu:
email .:

Za kladné vybavenie moje žiadosti vopred d'akujem.

S pozdravom

Jaroslav Jonák

V Bratislave dňa 4.9.2017





Zai-i-iei-ai-iie sí<?itR. StaV'Li clotkriritýcí-í pozemkuv v iokaiite Poiiap.R...

Preďrneť: Zameranie skutk. stavu dotknutých pozemkov v lokalite Polianky-nacenenie geod.
služieb

C))ď: Darina Gullár <darina.gullar@karlovaves.sk>
Dátum: 5. 10. 2017 10:39

Píe: andrej.gata@gmail.com
Kópia: Janka Mahd'áková <janka.mahdakova@karlovaves.sk>

Dobrý deň pán Gáťa,

mestská časť Bratislava-Karlova Ves má v lokalite Polianky, k.ú. Karlova Ves v správe
pozemky, ktorých vlastníkom je hl.m.SR Bratislava. Vzhl'adom k tomu, ze časť týchto
pozemkov užívajú konkrétne fyzické osoby na záhrady bez zmluvného vzťahu s MČ ako
správcom pozemkov, žiadame Vás o naceneníe geodetických služieb týkajúcich sa zamerania
skutkového stavu pozemkov s vyznačením užívania jednotlivých nájomcov (užívatel"ov
záhrad) a výpočtom dielov (výmer) užívania.

Jedná sa o nasledovné pozemky registra C-KN, k.ú. Karlova Ves:

- parc.č. 2528/5,

- parc.č. 2528/6, časť pozemku tvorí prístupový chodník do záhrad,

- parc.č. 2529/1,

- parc. č. 2529/2, vrátane pozemku pod murovanou chatou v osobnom vlastníctve,súp.č.
6336,zapísaná na C-LV č. 5475, vlastník Šaškovič Jozef,

- parc.č. 2529/3,

- parc.č. 2529/5, časť pozemku tvorí prístupový chodník do záhrad,

- parc. č. 2527/8,

- parc. č. 2527/10,

- parc.č.2527/14,

- parc. č. 2528/4.

K dotknutým pozemkom zasielam v prílohe situáciu ako aj situáciu zo súčasného užívania
záhrad jednotlivými užívatel'mi. (parc. č. 2526/1 ne'žiadame zamerať).

V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dispozícii na uvedenom kontakte.

S pozdravom

JUDr. Darina Gullar

oddelenie právne a majetkové
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Náležitost'ami a presnost'ou zodpovedá prelisom
Autorizačne overil: Ing. Andrej Gátaa

Objednávatel': Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava, 842 62
Súradnicový systém polohový: JTSK l Súradmcový systém výškový: nepoužitý
Okres: Bratislava IV Katastrálne územie: Karlova Ves

Zameranédňa:22.11.2017 . Vyhotovildřia:23.11.2C)17

Ing. Alexander Kálnay, Ing. Michal Vrábel Ing. Michal Vrábel

Vyhotovitel'.

GEOMETRES s.r.o.
Znievska 30

851 06 Bratislava

Meračský náčrt
e-mail: andrej.gaía@gmail.com

íel.: 0903 470 320 ICO: 4?B49746

Dáíum: 11/2Cll7

Formát lxA4

Skutkový stav užívania pozemkov - záhradkárska osada Polianky 1:500


