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

schvaľuje

prevod pozemku parc. č. 4963/335 druh pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú. Rača,
zapísanom na LV 400 Rača na Hruškovej ul., za cenu 135,- €/m2 v prospech Ing. Mareka
Závodského a Ruth Závodskej, rod. Ferenčíkovej, bytom xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 30.11.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.11.2017, toto uznesenie stratí platnosť.

2.

Dôvodová správa

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača dňa 11.04.2017 bolo
prijaté uznesenie č. UZN 283/11/04/17/P na odpredaj 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,
bytomxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.
Mestská časť Bratislava-Rača požiadala listom č.j. 4914/41/2017/SIS zo dňa 22.03.2017
primátora hl. m. SR Bratislavy o udelenie predchádzajúceho súhlasu primátora k odpredaju
predmetného pozemku. Uvedenému súhlasu predchádza preverovanie predmetu predaja zo
strany magistrátu hl. m. SR Bratislavy, ktoré magistrát pripravuje ako podklad na udelenie
súhlasu.
Listom č.j. MAG OGC 41 254/2017 zo dňa 18.05.2017 nám bolo oznámené, že magistrát
hl. mesta SR Bratislavy sa bude našou žiadosťou zaoberať až po doriešení odpredaja pozemku
parc.č. 4963/184 v k.ú. Rača, ktorý sa nachádza vedľa pozemku parc.č. 4963/335.
Vzhľadom na to, že žiadatelia trvajú na odkúpení predmetného pozemku a proces odpredaja
pozemku parc.č. 4963/184 zo strany magistrátu je v rozpracovanosti bez určenia termínu
ukončenia, predkladáme na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh na predĺženie doby na
podpis kúpnej zmluvy do 30.11.2017.
Nakoľko predmetné uznesenie zo dňa 11.04.2017 stráca platnosť dátumom v ňom
stanovenom 30.06.2017, z právneho hľadiska je potrebné schváliť znovu celé uznesenie
v plnom znení, nielen zmenu v dátume.

3.

Dokumentácia

