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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 28.02.2017
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na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ing. Rudolf Sisák, v. r.
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1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

predaj pozemkov registra „C“ parc.č. 4963/193 o celkovej výmere 1 186 m2, druh pozemku
ostatná plocha, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísanom na LV
č. 1628 pre k.ú. Rača a parc. č. 4963/223 o celkovej výmere 135 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísanom na
LV č. 9508 pre k.ú. Rača, v prospech PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o., Tymiánová 14,
821 07 Bratislava, IČO: 48 306 312, 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 za
cenu 200.000,- € z dôvodu pričlenenia k pozemku vo vlastníctve žiadateľa.

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

odporúča
MZ MČ Bratislava - Rača
schváliť predaj pozemkov registra „C“ parc.č. 4963/193 o celkovej výmere 1 186 m2, druh
pozemku ostatná plocha, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,
zapísanom na LV č. 1628 pre k.ú. Rača a parc. č. 4963/223 o celkovej výmere 135 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny
odbor, zapísanom na LV č. 9508 pre k.ú. Rača, v prospech PEPOSTAV DEVELOPMENT,
s.r.o., Tymiánová 14, 821 07 Bratislava, IČO: 48 306 312, 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 za cenu 200.000,- € z dôvodu pričlenenia k pozemku vo vlastníctve
žiadateľa.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Predaj pozemkov parc.č. 4963/193 o celkovej výmere 1 186 m2, druh pozemku ostatná plocha,

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísanom na LV č. 1628 pre k.ú.
Rača a parc. č. 4963/223 o celkovej výmere 135 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísanom na LV č. 9508
pre k.ú. Rača
ŽIADATEĽ:

PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o., Tymiánová 14, 821 07 Bratislava, IČO: 48 306 312
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú. Parc. č.
LV č. podiel
Rača 4963/193
1628
1/1
Rača 4963/223
9508
1/1

výmera
1 186 m2
135 m2

ÚČEL PREDAJA:

Pričlenenie k vedľajšiemu pozemku parc.č. 4963/290, ktorý má žiadateľ vo svojom vlastníctve.
CENA ZA PREDAJ:
151,40 €/m2 , celková suma za predaj je 200.000,- €
SKUTKOVÝ STAV:

Spoločnosť PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o., Tymiánová 14, 821 07 Bratislava,
IČO: 48 306 312 požiadala dňa 13.10.2016 a 17.10.2016 o odkúpenie pozemkov registra „C“
parc.č. 4963/193 o celkovej výmere 1 186 m2 a parc.č. 4963/223 o celkovej výmere 135 m2,
vedených Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísaných na LV č. 1628 a 9508
pre k.ú. Rača.
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a správe Mestskej časti
Bratislava-Rača na základe protokolu č. 64/1991 o zverení obecného majetku a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Rača zo dňa 30.9.1991 , čo
bolo preukázané doložením pôvodnej kúpnej zmluvy zo dňa 21.07.1976.
Nachádzajú sa medzi ulicami Hrušková a Mrázová a sú súčasťou bývalého ihriska
pozemného hokeja. Žiadateľ je vlastníkom vedľajšieho pozemku parc.č. 4963/290 a odkúpením
pozemkov ich pričlení k pozemku vo svojom vlastníctve.
Na susedných pozemkoch bola realizovaná výstavba nízkopodlažnej zástavby
a v prípade odpredaja predmetných pozemkov plánuje žiadateľ realizovať rovnaký typ projektu
aj na pozemkoch, ktorý má vo vlastníctve, resp. sú predmetom odpredaja v jeho prospech.
Na pozemky bol vyhotovený znalecký posudok č. 158/2016 zo dňa 12.12.2016
vypracovaný Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená cena na 149,89 €/m2, t.j.
198 000,- € celkom.
Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu pozemkov
a 40% pre HM SR ako vlastníka. Listom zo dňa 25.01.2017 sme požiadali primátora HM SR
o predchádzajúci súhlas v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
k odpredaju predmetných pozemkov.
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Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača na svojom zasadnutí dňa 30. 01. 2017 odporučila predaj
predmetných pozemkov za celkovú cenu 200.000,- eur.
Komisia finančná a majetková Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača na
svojom zasadnutí dňa 06. 02. 2017 odporučila predaj predmetných pozemkov za celkovú cenu
200.000,- eur.
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4. Dokumentácia
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PEPOSTAV DEVELOPMENT s.r.o., Tymiánová 14, Bratislava 821 07
1.1 Identifikácia stavby a popis zmien:
Rodinné domy s tromi bytovými jednotkami, Bratislava m.č. Rača, k.ú. Rača, p.č. 4963/290.
4963/223 a 4963/193 – v záujme o kúpu
RD SO 01 - SO 08, rodinný dom s 3 bytovými jednotkami
Zastavaná plocha 1 x RD 165,00 m2
Zastavaná plocha 8 x RD 1320,00 m2
počet trvalo bývajúcich osôb v 1 x RD 11 - 13
výška hrebeňa strechy RD 9,037 m nad upraveným terénom = 146,357 m.n.m.
1.2 Adresa stavebníka:
Meno a sídlo stavebníka: PEPOSTAV DEVELOPMENT s.r.o., Tymiánová 14, Bratislava 821 07
1.3 Adresa projektanta:
Meno projektanta: Ing. arch. Monika Krkošeková
Sídlo projektanta: Ružová dolina 9, Bratislava 821 08
1.4 Charakteristický popis skutkového stavu a popis navrhovaného stavu:
V súčasnej dobe je pozemok nevyužívaný. Vjazd na pozemok bude z Hruškovej ulice, so
spevneným povrchom. Terén je rovinatý. Pozemok susedí s výstavbou RD.
Pôvodne bolo navrhovaných 7 rodinných domov na p.č. 4963/290, investor má záujem
o kúpu p.č. 4963/223 a 4963/193. Na p.č. 4963/223 by bol priestor pre výstavbu ôsmeho
rodinného domu. Na p.č. 4963/193 by bolo riešené spoločné parkovanie pre všetky
navrhované rodinné domy. Juhovýchodná časť pozemku je vhodná pre účel parkovania
z dôvodu blízkosti železnice a protihlukovej steny, ktorá bude vybudovaná pre zníženie
šírenia hluku.
Na predmetnej ploche je navrhovaný dostatok parkovacích odstavných a krátkodobých miest
(viď situácia osadenia).
Spevnené plochy budú podľa návrhu riešené v kombinácii asfaltová plocha a zámková
dlažba. Zvyšok budú trávnaté plochy, štrkový násyp alebo zatrávňovacie tvárnice.
V Bratislave, 26.01.2017
Ing. arch. Monika Krkošeková

13

14

15

16

5. Katastrálna mapa a znalecký posudok
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6. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej 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 odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať
pozemky parc.č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača o celkovej
výmere
1.321
m2,
v
prospech
PEPOSTAV
DEVELOPMENT, s.r.o., Tymiánová 14, 821 07 Bratislava,
Komisia
životného
prostredia,
IČO: 48 306 312, ako prípad hodný osobitného zreteľa v
výstavby, územného plánu a dopravy zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu
200.000,- € z dôvodu pričlenenia k pozemku vo vlastníctve
žiadateľa.
Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať
pozemky parc.č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača o celkovej
výmere
1.321
m2,
v
prospech
PEPOSTAV
DEVELOPMENT, s.r.o., Tymiánová 14, 821 07 Bratislava,
IČO: 48 306 312, ako prípad hodný osobitného zreteľa v
Komisia finančná a majetková
zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov za celkovú cenu
200.000,- € z dôvodu pričlenenia k pozemku vo vlastníctve
žiadateľa.

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

20

A

A

zdôvodnenie

