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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 11.04.2017

Návrh
na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 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. Stanoviská komisií

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

Spracovateľ:
Ing. Rudolf Sisák, v. r.
referent správy majetku, nehnuteľnosti, katastra

apríl 2017

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

schvaľuje

predaj pozemku parc.č. 4963/335, druh pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú. Rača,
zapísanom na LV 400 za cenu 135,- €/m2 v prospech Ing. Mareka Závodského a Ruth
Závodskej, rod. Ferenčíkovej, xxxxxxxxxxxxx Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa za podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.06.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.06.2017, 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. 4963/335, druh pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú. Rača,
zapísanom na LV 400 za cenu 135,- €/m2 v prospech Ing. Mareka Závodského a Ruth
Závodskej, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa za podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.06.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.06.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Predaj pozemku registra „C“ parc.č. 4963/335, druh pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú.

Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísanom na LV č. 400 pre
k.ú. Rača
ŽIADATEĽ:

Ing. Marek Závodský a Ruth Závodská, xxxxxxxxxxxxxxx Bratislava
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú. Parc. č.
LV č. podiel
Rača 4963/335
400
1/1

výmera
56 m2

ÚČEL PREDAJA:

Pričlenenie k vedľajším pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.
CENA ZA PREDAJ:
135,- €/m2 , celková suma za predaj je 7.560,- €
SKUTKOVÝ STAV:

Ing. Mareka Závodský, xxxxxxxxxxxxxx požiadal dňa 02.10.2014 a doplnením zo dňa
08.09.2016 o odkúpenie časti pozemku registra „E“ parc.č. 4965/1 z dôvodu pričlenenia
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a vytvorenia oddychovej zóny.
Ing. Marek Závodský s manželkou Ruth Závodskou, xxxxxxxxxxxx sú spoluvlastníkmi
rodinného domu a pozemkov parc.č. 4963/51, 258, 259 a 260. Priestor medzi oplotením
rodinného domu, železnice a potoka tvoria pozemky registra „C“ parc.č. 4963/184 a 335
a 4965/26, ktoré boli v minulosti užívané ako záhrada. Nakoľko o záhradu sa nikto dlhodobo
nestará, pozemok je zarastený a tvoria sa tam menšie skládky odpadu.
V túto chvíľu je možné odpredať pozemok registra „C“ parc.č. 4963/335 o výmere 56
2
m druh pozemku záhrada, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísaný
na LV č. 400 pre k.ú. Rača, ktorý vznikol odčlenením z pozemku registra „E“ parc. č. 4965/1,
ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a je 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 30.09.1991.
Nakoľko sa pozemky nachádzajú v ochrannom pásme železnice, regulačnej stanice
plynu a sú v blízkosti potoka, nie je možné ich využiť iným spôsobom, než ako navrhuje
žiadateľ.
V súčasnosti nie je možné odpredať pozemok parc.č. 4965/40, nakoľko je tvorený
zvyškami parciel registra „E“ parc. č. 4965/1 v správe MČ Rača a 4964/1 v priamej správe HM
SR Bratislava. Nakoľko obe zasahujú do pozemku parc.č. 6963/52 registra „C“, ktorý je
situovaný pod cestou na Hruškovej ulici a MČ Rača má zverený do správy aj pozemok parc. č.
6963/52 registra „E“, MČ Rača pripravuje žiadosť na HM SR Bratislavu o zverenie parc. č
4964/1, aby bolo možné vysporiadať pozemok pod celou komunikáciou.
Na pozemky bol vyhotovený znalecký posudok č. 46/2017 zo dňa 10.03.2017
vypracovaný Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená cena na 108,90 €/m2.
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Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu pozemku
a 40% pre HM SR ako vlastníka.
P. Závodský s manželkou požiadali HM SR Bratislava o odkúpenie vedľajšieho
pozemku parc. č. 4963/184, na ktorý bol vypracovaný znalecký posudok č. 33/2016 zo dňa
07.09.2016, ktorý pre hl. mesto Bratislavu vypracoval Ing. Jozef Fajnor, xxxxxxxx, Bratislava.
Jednotková hodnota vyššie špecifikovaného pozemku bola znaleckým posudkom stanovená na
133,42 €/m2. Z tohto dôvodu navrhujeme predajnú cenu 135 €/m2. Žiadateľ bol informovaný
o navrhovanej cene a výmere pozemku po odčlenení.
Odpredaj je navrhovaný 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
pričlenenia predmetných pozemkov k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti.
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4. Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na predaj pozemku parc.č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava - Rača odpredať
pozemok parc.č. 4963/335 o výmere 56 m2 za cenu 110,€/m2 v prospech Ing. Marek Závodského a Ruth Závodskej,
Komisia
životného
prostredia,
xxxxxxxxxxxxxxxxx ako prípad hodný osobitného zreteľa v
výstavby, územného plánu a dopravy zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.
Komisia odporúča MZ MČ Bratislava - Rača odpredať
pozemok parc.č. 4963/335 o výmere 56 m2 za cenu najmenej
110,- €/m2 v prospech Ing. Marek Závodského a Ruth
xxxxxxxxxxxxxxxxxx hodný osobitného zreteľa v zmysle §
Komisia finančná a majetková
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu pričlenenia
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

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

