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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
dňa 12. 12. 2017

Návrh
na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN parc. č. 17374/76 a podielu
1/24 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17374/108, k.ú. Rača v zmysle § 9a ods. 8 písm.
b) 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:
Mgr. Karol Janík, v. r.
referent správy majetku, nehnuteľností, kataster
oddelenia správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

december 2017

1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN parc. č. 17374/76 o výmere 17 m2,
druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača a podiel 1/24
na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17374/108, druh pozemku Ostatné plochy, o celkovej
výmere 402 m2, zapísaný na LV č. 9801 pre k.ú. Rača, v prospech žiadateľa Ing. Peter Fico
s manželkou Oľgou Ficovou, obaja bytom xxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 3 160,00 €, v zmysle §
9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za týchto podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 28.02.2018,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 28.02.2018, 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 prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN
parc. č. 17374/76 o výmere 17 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na
LV č. 1 pre k.ú. Rača a podiel 1/24 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17374/108, druh
pozemku Ostatné plochy, o celkovej výmere 402 m2, zapísaný na LV č. 9801 pre k.ú. Rača,
v prospech žiadateľa Ing. Peter Fico s manželkou Oľgou Ficovou, obaja xxxxxxxxxxxxxxx, za
cenu 3 160,00 €, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov za týchto podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 28.02.2018,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 28.02.2018, toto uznesenie stratí platnosť.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN pod garážou žiadateľa, parc. č.
17374/76, zapísanom na LV č. 1, a podiel 1/24 na prístupovej ceste, pozemku parc. č.
17374/108, zapísanom na LV č. 9801, oba v k.ú. Rača, vedené Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor, za účelom zjednotenia vlastníctva stavby a zastavaného pozemku.
ŽIADATEĽ:
Ing. Peter Fico s manželkou Oľgou Ficovou, obaja bytom Pernecká 15, 841 04 Bratislava
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú.
parc. č.
LV č. druh pozemku
podiel
Rača
17374/76
1
Zast. plochy a nádvoria 1/1
Rača
17374/108
9801
Ostatné plochy
1/24

celková výmera
17 m2
402 m2

ÚČEL PREDAJA:
Predaj pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane podielu na prístupovej ceste.
CENA ZA PREDAJ:
Stanovená na základe znaleckého posudku č. 295/2017 zo dňa 09.11.2017, znalkyňa Ing. Mgr.
Jana Pecníková, jednotková hodnota pozemku pod garážou 138,67 €/m2 a podielu na
prístupovej ceste 47,77 €/m2.
SKUTKOVÝ STAV:
Návrh predkladáme na základe opakovanej žiadosti vlastníka garáže p. Ing. Petra Fica
s manželkou Oľgou Ficovou, obaja bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx doručenej dňa 06.11.2017,
korí požiadali o odpredaj pozemku pod garážou v ich bezpodielovom spoluvlastníctve
a podielu na prístupovej ceste v lokalite Hlinícka - Kadnárova ul.
Ide o pozemok registra „C“ KN parc. č. 17374/76, zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Rača,
druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 pod stavbou (garážou) so
súpisným číslom 1631, zapísanej na LV č. 1760 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov,
a podiel na pozemku – príjazdovej ceste ku garáži, o veľkosti 1/24 registra „C“ KN, parc. č.
17374/108, druh pozemku Ostatné plochy, o celkovej výmere 402 m2, výmera pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel 16,75 m2, zapísaný na LV č. 9801, pre k.ú. Rača, všetky vedené
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislavy a na základe zverovacieho protokolu č. 64/91 zo dňa 30.09.1991 sú zverené do
správy mestskej časti Bratislava-Rača.
Odpredaj uvedeného pozemku a podielu na pozemku bol predmetom schvaľovania
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré sa konalo dňa 08.03.2016
a uznesením č. UZN 137/08/03/16/P bol tento odpredaj schválený v celkovej sume 4.610,EUR. Cena bola stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 132/2015 zo dňa 07.02.2015.
Žiadatelia boli o cene oboznámení, no k uzatvoreniu kúpnej zmluvy neprišlo. Momentálne
prebieha súdne konanie vo veci vydania bezdôvodného obohatenia za užívanie uvedených
nehnuteľností bez právneho titulu spätne za 2 roky dozadu (žaloba bola podaná na Okresný súd
Bratislava IV v januári 2017 po neúspešnom mimosúdnom vymáhaní). Žiadatelia v tejto veci
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na pojednávaní v októbri 2017 uviedli, že hlavný dôvod prečo neprišlo z ich strany
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, bola vysoká kúpna cena. V roku 2016 ako aj v tomto roku
mestská časť Bratislava-Rača predávala na mieste odpredaja pozemky za cenu upravenú podľa
neskoršieho znaleckého posudku vo výške 3.500,- EUR (pozemok pod garážou bol však vo
väčšej výmere, a to 19 m2). Hodnota pozemkov bola určená znaleckým posudkom č. 29/2016
zo dňa 21.03.2016 v jednotkovej cene 136,71 €/m2 za pozemok pod garážou a za 49,71 €/m2 za
pozemok slúžiaci ako príjazdová cesta. Rozdiel v cene bol spôsobený čiastočnými
nezrovnalosťami v znaleckom posudku z roku 2015 a z tohto dôvodu bol vypracovaný nový
znalecký posudok č. 295/2017 zo dňa 09.11.2017, vypracovaný znalkyňou Ing. Mgr. Janou
Pecníkovou. Hodnota pozemku pod garážou bola stanovená v sume 138,67 €/m2, t.j. 2.357,39,€ a podielu na prístupovej ceste v sume 47,77 €/m2, t.j. 800,15,- €, celková suma spolu
3157,54,- € celkom, t.j. zaokrúhlene na celé desiatky nahor celkom 3.160,- €.
Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre mestská časť Bratislava-Rača ako
správcu pozemkov a 40% pre Hlavné mesto SR Bratislavu ako vlastníka. O predchádzajúci
súhlas primátora Hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy k odpredaju predmetných pozemkov sme požiadali.
Nakoľko ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou, sa tento prevod uskutoční v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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4.

Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN parc. č. 17374/76 a podielu 1/24 na pozemku registra „C“ KN parc.
č. 17374/108, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia
životného
prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť
prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/76
a podiel 1/24 na pozemku parc. c. č. 17374/108, v prospech
žiadateľa Ing. Peter Fico s manželkou Oľgou Ficovou, za
cenu 3 160,00 €, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

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

zdôvodnenie

