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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača
dňa 13.12.2016

Návrh
na predaj pozemku parc. č. 2107/16 v k.ú. Rača na Stupavskej ul., ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava-Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ
Bratislava-Rača
3. Dôvodová správa
4. Dokumentácia
5. Geometrický plán a
znalecký posudok
6. Stanoviská komisií

Zodpovedný:
Ing. Viliam Denko, v. r.
vedúci oddelenia správy majetku,
investičných činností a cestného hospodárstva

Spracovateľ:
Ing. Rudolf Sisák, v. r.
oddelenie správy majetku,
investičných činností a cestného hospodárstva

december 2016

1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

predaj pozemku parc.č. 2107/16 v k.ú. Rača, vo výmere 102 m2 do podielového
spoluvlastníctva o veľkosti 1/4 žiadateľov
Juraja Mriša, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s manželkou Silviou Mrišovou, rod. Jaroškovou,
bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Martina Sučanského, xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Ing. Ivana Sámela, xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Ing. Dušana Černého, xxxxxxxxxxxxxxxxx,
za cenu 100,- €/m2, t.j. 10.200,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu vybudovania kanalizačnej a vodovodnej prípojky pre stavby vo vlastníctve
žiadateľov s podmienkami:
- kúpna zmluva bude uzatvorená do 31.03.2017
- kúpna cena bude uhradená do 45 dní po podpise zmluvy
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.03.2017, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča
MZ MČ Bratislava - Rača
schváliť predaj pozemku parc.č. 2107/16 v k.ú. Rača, vo výmere 102 m2 do podielového
spoluvlastníctva o veľkosti 1/4 žiadateľov Juraja Mriša s manželkou Silviou,
xxxxxxxxxxxxxxx, Martina Sučanského, xxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Ivana Sámela,
xxxxxxxxxxxxxxx Ing. Dušana Černého, xxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 100,- €/m2, t.j.
10.200,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu vybudovania
kanalizačnej a vodovodnej prípojky pre stavby vo vlastníctve žiadateľov.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Predaj pozemku registra „C“ parc.č. 2107/16 o výmere 102 m2 na Stupavskej ul. do podielového

spoluvlastníctva.
ŽIADATELIA:

Juraj Mrišo s manželkou Silviou, xxxxxxxxxxxxxxxx
Martin Sučanský,xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Ivan Sámela, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Dušan Černý, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú. Parc. č.
LV č. podiel
Rača 2107/16
4271
1/1

výmera
102 m2

ÚČEL PREDAJA:

Vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky pre stavby vo vlastníctve žiadateľov.
CENA ZA PREDAJ:
100,- €/m2
SKUTKOVÝ STAV:

Juraja
Mrišo
s manželkou
Silviou,
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Martin
Sučanského,xxxxxxxxxxxxxxx, a Ing. Ivan Sámela,xxxxxxxxxxxxxx a Ing. Dušana Černý,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx požiadali o odkúpenie pozemku registra „C“ parc.č. 2107/16 o výmere
102 m2 za účelom prístupu k pozemku parc.č. 2095/6 a vybudovania kanalizačnej a vodovodnej
prípojky pre stavby vo vlastníctve žiadateľov.
Pozemok je vo vlastníctve MČ Rača a nachádza sa pri Stupavskej ul. medzi
komunikáciou Stupavská ulica a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, ktorí majú záujem
o odkúpenie predmetného pozemku do podielového spoluvlastníctva, na ktorom si na vlastné
náklady vybudujú vodomernú šachtu a prípojky vody a kanalizácie.
Pričlenením k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov vznikne nielen priestor na
parkovanie osobných áut, ale ďalším dôvodom bude bezproblémový prejazd motorových
vozidiel Stupavskou ulicou.
Zámer odpredať predmetný pozemok bol prerokovaný na Komisii životného prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy dňa 09.03.2016 so stanoviskom:
Komisia odporúča odpredať pozemok parc.č. 2107/16 v k.ú. Rača do podielového
spoluvlastníctva žiadateľom Juraja Mriša s manželkou Silviou, xxxxxxxxxxxxxxxx, Martina
Sučanského, xxxxxxxxxxxxxx, Ing. Ivana Sámela, xxxxxxxxxxxxxxxx a Ing. Dušana Černého,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu vybudovania
kanalizačnej a vodovodnej prípojky pre stavby vo vlastníctve žiadateľov, po zhotovení
znaleckého posudku a vydaní predchádzajúceho súhlasu primátora s odpredajom.
Na základe stanoviska oddelenia životného prostredia zo dňa 08.04.2016, ktoré
odporúča odpredať pozemky vo vzdialenosti min. 1 meter od odvodňovacieho rigolu, bol
vypracovaný geometrický plán č. 92/2016, ktorým bola odčlenená časť parcely 2107/16
o výmere 102 m2 tak, aby bol zabezpečený prístup k odvodňovaciemu rigolu, ktorý MČ Rača
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vybudovala a vykonáva jeho pravidelnú údržbu a čistenie. Novovzniknutý pozemok parc.č.
2107/21 o výmere 13 m2, ktorý sa nachádza pod odvodňovacím rigolom, ostáva vo vlastníctve
MČ Rača.
Na predmetný pozemok bol vyhotovený znalecký posudok č. 137/2016 zo dňa
16.11.2016 vypracovaný Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená cena na 64,55
€/m2, t.j. 6.584,10 €.
Komisia finančná a majetková na svojom zasadnutí dňa 21.11.2016 odporučila
odpredať pozemok za cenu 130,- €/m2, t.j. 17.550,- €.
Rada miestneho zastupiteľstva MČ Rača na svojom zasadnutí dňa 29.11.2016
odporučila odpredať pozemok za cenu 100,- €/m2, t.j. 13.500,- €.
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4. Dokumentácia
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5. Geometrický plán a znalecký posudok
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6. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/16 na Stupavskej ul., ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia
životného
prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača:
schváliť predaj pozemku parc.č. 2107/16 v k.ú. Rača, vo
výmere 102 m2 do podielového spoluvlastníctva o veľkosti
1/4 žiadateľov Juraja Mriša s manželkou Silviou,
xxxxxxxxxxx, Martina Sučanského, xxxxxxxxxxxxx, Ing.
Ivana Sámela, xxxxxxxxxxxxxxx a Ing. Dušana Černého,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 130 €/m2, t.j. 13.260 €, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu vybudovania kanalizačnej a
vodovodnej prípojky pre stavby vo vlastníctve žiadateľov.

Komisia školská, kultúrna, športová
a pre
podporu
podnikania
a
vinohradníctva
Komisia sociálna a bytová
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A

zdôvodnenie

