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

odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc.č. 4784/145 v k.ú. Rača, vo výmere 2.750 m2, druh
pozemku ostatné plochy, od navrhovateľa JADALU, s.r.o., Kopernikova 14, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 754 982 do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Rača za cenu 300.000,- €.

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača
odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača
schváliť odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc.č. 4784/145 v k.ú. Rača, vo výmere 2.750
m2, druh pozemku ostatné plochy, od navrhovateľa JADALU, s.r.o., Kopernikova 14, 821 04
Bratislava, IČO: 35 754 982 do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Rača za cenu 300.000,- €.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Návrh na odkúpenie pozemku registra „C“ KN, ktorý sa nachádza na Dopravnej ul. do
vlastníctva mestskej časti.
NAVRHOVATEĽ:
JADALU, s.r.o., Kopernikova 14, 821 04 Bratislava, IČO: 35 754 982 (ďalej aj ako
„navrhovateľ“)
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
Pozemok registra „C“ KN parc.č. 4784/145, druh pozemku ostatná plocha, o celkovej výmere
2750 m2, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísaný na LV č. 10 069
pre k.ú. Rača.
CENA ZA PREDAJ:
300.000,- € za pozemok v celosti
SKUTKOVÝ STAV:
Dňa 01.06.2017 bola na Mestskú časť Bratislava-Rača doručená ponuka spoločnosti
JADALU, s.r.o., Kopernikova 14, 821 04 Bratislava, na predaj pozemku parc.č. 4784/145.
Predmetný pozemok registra „C“ KN sa nachádza na Dopravnej ul., v celosti je vo
vlastníctve navrhovateľa a jeho celková výmera je 2750 m2. Pozemok je vedený ako ostatné
plochy Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísaný na LV č. 10 069 v k.ú. Rača.
Pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 4784/145 obstaráva Mestská časť
Bratislava–Rača ako orgán územného plánovania, zabezpečujúci územnoplánovacie funkcie
a urbanistický rozvoj mestskej časti podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste SR Bratislave, Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava-Rača. Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača schválilo uznesením č. 192/28/06/16/P zo dňa
28. 06. 2016 zadávací dokument pre spracovanie územného plánu zóny, ktorý určuje hlavný
cieľ a to najmä stabilizovať riešené územie v jeho súčasnom spôsobe využívania, so
zachovaním verejných plôch a plôch verejnej zelene. Súčasťou riešenia je aj identifikácia
potenciálnych možností rozvoja územia – rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, prípadne v
obmedzenom rozsahu len novostavby, ktoré slúžia na dotvorenie alebo dovybavenie územia
dopravnou a technickou infraštruktúrou. Územný plán zóny určí optimálnu mieru dotvorenia
zóny s dôrazom na zachovanie charakteristického obrazu a proporcií riešeného stabilizovaného
územia.
Predmetná dokumentácia na základe toho striktne stanoví možnosti a definuje precízne
regulatívy rozsahu, obsahu a objemu možnej budúcej výstavby v riešenom území.
Na zasadnutí komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
konaného dňa 1.2.2017 bol prerokovaný návrh Územného plánu zóny Východné, kde v rámci
riešenia statickej dopravy bolo riešením krízovej situácie – deficitu parkovacích miest v počte
cca 200 – navrhnuté vybudovanie parkovacej garáž na predmetnom pozemku.
Na základe uvedeného bol požiadaný vlastník pozemku o vyjadrenie.
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Dňa 1.6.2017 bol doručený list vlastníka pozemku, v ktorom uvádza, že náklady, ktoré
mala spoločnosť s nadobudnutím a užívaním pozemku boli vo výške 680 tis. € bez DPH a táto
suma je zároveň aj ponukovou cenou.
Ponuka od vlastníka je 680.000,- € bez DPH, t.j. 816.000,- s DPH. Po prepočte vychádza cena
na 296,72 €/m2.
Ponuka bola prerokovaná na zasadnutí komisie finančnej a majetkovej dňa 12.06.2017,
kde bola prezentovaná nespokojnosť obyvateľov spojená s výstavbou na predmetnom pozemku
- v pôvodnej zástavbe železničiarskych domov výstavba 9 podlažného bytového domu, ktorý
sa svojou architektúrou nehodí do okolitej zástavby. Zároveň bola stanoviskom FK navrhnutá
cena za odkúpenie predmetného pozemku vo výške 200 tis. €.
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4. Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na odkúpenie pozemku parc.č. 4784/145 v k.ú. Rača na Dopravnej ul.
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia
životného
prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava - Rača schváliť
kúpu pozemku registra „C“ KN parc. č. 4784/145
v k.ú. Rača za cenu 200.000,- EUR vrátane DPH.

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

zdôvodnenie

