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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RA ČA 

 
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 
dňa 04.07.2017 

 
 

Návrh 
 

na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri 
vinohradoch, 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 
___________________________________________________________________________ 
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4. Dokumentácia 
5. Stanoviská komisií 
  

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

prevod pozemkov registra „C“ KN  
parc.č. výmera v m2 druh pozemku LV 
724/2 21 zastavaná plocha a nádvorie 1 
724/4 52 zastavaná plocha a nádvorie 1 
728/15 7 ostatná plocha 5647 
728/47 77 zastavaná plocha a nádvorie 5647 
728/48 522 zastavaná plocha a nádvorie 5647 
728/49 602 zastavaná plocha a nádvorie 5647 
728/50 114 zastavaná plocha a nádvorie 5647 

 
spolu 1.395 m2, v k.ú. Rača  za cenu 210,- €/m2 v prospech Villa Vino Rača, a.s., Pri vinohradoch 
2, 831 06 Bratislava, IČO: 00 190 268, 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 
vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom za podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.10.2017, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.10.2017, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

 
2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
 o d p o r ú č a 

 
MZ MČ Bratislava - Rača  
 
schváliť prevod pozemkov registra „C“ KN  

parc.č. výmera v m2 druh pozemku LV 
724/1 51 zastavaná plocha a nádvorie 1 
724/2 21 zastavaná plocha a nádvorie 1 
728/15 7 ostatná plocha 5647 
728/47 77 zastavaná plocha a nádvorie 5647 
728/48 522 zastavaná plocha a nádvorie 5647 
728/49 602 zastavaná plocha a nádvorie 5647 
728/50 114 zastavaná plocha a nádvorie 5647 

 
v k.ú. Rača  za cenu 210,- €/m2 v prospech Villa Vino Rača, a.s., Pri vinohradoch 2, 831 06 
Bratislava, IČO: 00 190 268, 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 vysporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemkom za podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.08.2017, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.08.2017, toto uznesenie stratí platnosť 
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3.  Dôvodová správa 
 
PREDMET:  
Prevod pozemkov registra „C“ KN parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača. 
 
ŽIADATE Ľ:  
Villa Vino Rača, a.s., Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava, IČO: 00 190 268 ( ďalej ako 
„žiadateľ“).  
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
k. ú.  parc. č.   LV č.   _____druh pozemku   _________  výmera 
Rača     724/2   1    zastavaná plocha a nádvorie          21 m2 
Rača     724/4   1    zastavaná plocha a nádvorie          52 m2 
Rača     728/15            5647            ostatná plocha                          7 m2 
Rača     728/47            5647    zastavaná plocha a nádvorie          77 m2 
Rača     728/48            5647    zastavaná plocha a nádvorie         522 m2 
Rača     728/49            5647    zastavaná plocha a nádvorie         602 m2 
Rača     728/50            5647    zastavaná plocha a nádvorie         114 m2 
 
ÚČEL PREDAJA: 
Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa 
a pričlenenie pozemkov k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 
 
CENA ZA PREDAJ:  
210,- €/m2 
 
SKUTKOVÝ STAV: 

Dňa 08.03.2017 bolo na Mestskú časť Bratislava-Rača doručené odstúpenie žiadosti 
Villa Vino Rača, a.s., Pri vinohradoch 2, 831 06 Bratislava, IČO: 00 190 268, z hlavného mesta 
SR Bratislavy zo dňa 03.03.2017 o odkúpenie pozemkov parc.č. 724/1 a 2, 728/15, 47, 48, 49 
a 50 z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov. 

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a sú zverené do 
správy Mestskej časti Bratislava-Rača na základe protokolu č. 64/1991 o zverení obecného 
majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991 a sú žiadateľovi prenajaté na 
základe Zmluvy o nájme pozemkov č.88/2008 zo dňa 30.04.2008 na dobu určitú dvadsať rokov 
do 30.04.2028.  

V žiadosti na odpredaj boli uvedené pozemky o celkovej výmere 1.870 m2, na základe 
odporúčania komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy boli odčlenené 
dva pozemky, čím sa celková výmera znížila na 1.395 m2. V tabuľke uvádzame prehľad 
a umiestnenie jednotlivých pozemkov: 

parc.č. výmera v m2 druh pozemku umiestnenie LV 
724/2 21 zastavaná plocha a nádvorie pod stavbou vo vlastníctve VVR  1 
724/4 52 zastavaná plocha a nádvorie prístupová cesta 1 
728/15 7 ostatná plocha pod plotom 5647 
728/47 77 zastavaná plocha a nádvorie pod stavbou vo vlastníctve VVR 5647 
728/48 522 zastavaná plocha a nádvorie dvor 5647 
728/49 602 zastavaná plocha a nádvorie pod stavbou vo vlastníctve VVR 5647 
728/50 114 zastavaná plocha a nádvorie zeleň 5647 
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Predmetom nájomnej zmluvy je aj pozemok parc.č. 724/3 o výmere 6 m2, ktorá nie je 

predmetom odpredaja, nakoľko sa nachádza vo dvore vedľajšieho rodinného domu. 
Na pozemky bol vyhotovený znalecký posudok č. 68/2017 zo dňa 10.04.2017 

vypracovaný Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená cena na 207,04 €/m2. 
Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu pozemkov 

a 40% pre HM SR ako vlastníka. 
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy na svojom 

zasadnutí dňa 26.04.2017 odporučila schváliť prevod pozemkov registra „C“ KN parc.č. 724/1 
a 2, 728/15, 47, 49 a 50 v k.ú. Rača za cenu 210,- €/m2 v prospech Villa Vino Rača, a.s., Pri 
vinohradoch 2, 831 06 Bratislava, IČO: 00 190 268, 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 vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom a odčleniť časť 
pozemkov parc.č. 724/ 1 a 728/48 z dôvodu zabezpečenie prístupu do budovy „Kina“. Zároveň 
komisia odporučila starostovi vstúpiť do rokovania s Okresným úradom Bratislava vo veci 
odkúpenia pozemku parc. č. 728/1. 

Na základe GP č. 37/2017 zo dňa 12.05.2017, vypracovaného Ing. Ľubomírou 
Ogurčákovou, bola z pozemku parc.č. 724/1 odčlenená parc.č. 724/4 o výmere 52 m2 
a z pozemku parc.č. 728/48 parc.č. 728/59 o výmere 395 m2, ktorá ostáva vo vlastníctve HM 
SR Bratislavy a v správe MČ Rača. 

Ku dňu 27.06.2017 žiadateľ nemá voči mestskej časti záväzky po lehote splatnosti. 
Predaj je nutné posudzovať 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, 
že na časti pozemkov sa nachádzajú stavby vo vlastníctve žiadateľa a časť pozemkov, ktoré 
užíva žiadateľ je v tesnej blízkosti pozemkov v jeho  vlastníctve.   
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4.  Dokumentácia 
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5. Stanoviská stálych komisií     
     Materiál:    
     Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného 
     zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších                       
 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy   

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava - Rača schváliť prevod pozemkov 
registra „C“ KN parc.č. 724/1 a 2, 728/15, 47, 49 a 50 v k.ú. Rača  za cenu 
210,- €/m2 v prospech Villa Vino Rača, a.s., Pri vinohradoch 2, 831 06 
Bratislava, IČO: 00 190 268, 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 vysporiadania vlastníckych vzťahov 
k pozemkom odčleniť časť pozemkov parc.č. 724/ 1 a 728/48 z dôvodu 
zabezpečenie prístupu do budovy „Kina“. Zároveň komisia odporučila 
starostovi vstúpiť do rokovania s Okresným úradom Bratislava vo veci 
odkúpenia pozemku parc.č. 728/1.  

A 

 

Komisia finančná a majetková   

 
 
 
  

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

 

  
Komisia sociálna a bytová       

 


