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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 nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 976/2 o výmere 136 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. č. 976/6, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 617 m2, oba zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor, v prospech p. Jozefy Lednárovej, bytom 

xxxxxxxxxxxxxxxx, RNDr. Ingrid Mikulášovej, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Mgr. 

art. Henrietty Lednárovej, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 210,58 €/m2 

stanovenú znaleckým posudkom č. 289/2018 zo dňa 08.10.2018, vyhotoveným Ing. Mgr. Janou 

Pecníkovou za týchto podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov bez právneho vzťahu za 

obdobie dvoch rokov spätne, najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.12.2018, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.12.2018, 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  

 

schváliť prevod nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 976/2 o výmere 136 

m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. č. 976/6, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 617 m2, oba zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, v prospech p. Jozefíny Lednárovovej, bytom 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RNDr. Ingrid Mikulášovej, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

Mgr. art. Henrietty Lednárovej, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zmysle § 9a ods. 8 písm. 

b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 

210,58 €/m2 podľa hodnoty predmetných pozemkov stanovených znaleckým posudkom č. 

289/2018 zo dňa 08.10.2018, vyhotovenom Ing. Mgr. Janou Pecníkovou za týchto podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemkov bez právneho 

vzťahu, najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.12.2018, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.12.2018, toto uznesenie stratí platnosť. 
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3.  Dôvodová správa 
 

PREDMET:  

Prevod pozemkov registra "C" KN, k.ú. Rača, parc. č. 976/2 o výmere 136 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 976/6, o výmere 617 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, oba zapísané na LV č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. 

 

ŽIADATELIA:  

Jozefa Lednárová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mgr. art. Henrietta Lednárová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RNDr. Ingrid Mikulášová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU:  

Pozemok 

K. ú.      parc. č.                 LV č.    výmera    druh pozemku                    spoluvlast. podiel 

Rača       „C“ KN 976/2     1           136 m2     zast. plocha a nádvorie   1/1 

Rača       „C“ KN 976/6     1           617 m2     zast. plocha a nádvorie   1/1 

 

   

ÚČEL PREDAJA:  

Odpredaj pozemkov pod stavbou rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov a záhradou 

prislúchajúcou k rodinnému domu 

 

CENA ZA PREDAJ:  

Stanovená na základe znaleckého posudku č. 289/2018 zo dňa 08.10.2018, znalkyňa Ing. Mgr. 

Jana Pecníková, jednotková hodnota pozemkov 210,58 €/m2, t.j. 158 566,74 €, zaokrúhlene 

159 000,- €. 
 

SKUTKOVÝ STAV: 

Návrh predkladáme na základe žiadosti spoluvlastníkov rodinného domu na ul. Barónka 

č. 20, p. Jozefy Lednárovej, bytomxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Mgr. art. Henrietty Lednárovej, 

bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doručenej dňa 03.10.2018 a p. RNDr. Ingrid Mikulášovej 

bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručenej dňa 05.10.2018 na Miestny úrad, ktorí požiadali 

o odkúpenie pozemkov pod rodinným domom a záhrady z dôvodu užívania danej 

nehnuteľnosti. Ide o pozemky registra „C" KN, parc. č. 976/2 o výmere 136 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 976/6 o výmere 617 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, oba zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor. Pozemky boli zverené Protokolom č. 64/1991 o zverení obecného majetku 

a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy Mestskej časti Bratislava-

Rača.   

Na pozemku parc. č. 976/2 sa nachádza stavba, rodinný dom so súpisným číslom 7457, 

zapísaná na LV č. 4831 pre k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, 

ktorá je vo vlastníctve žiadateľov. V užívaní žiadateľov je na danom mieste spolu s rodinným 

domom aj pozemok parc. č. 976/6 o výmere 617 m2, nachádzajúci sa spolu s rodinným domom 

v uzatvorenom oplotenom areáli, oddelenom od susedných pozemkov a tento pozemok užívajú 

žiadatelia ako záhradu prislúchajúcu k domu, v ktorom bývajú. 
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Nakoľko sú oba pozemky dlhodobo výlučne užívané žiadateľmi – vlastníkmi stavby so 

súpisným číslom 7457, a iné využitie pre MČ nie je možné, je prevod nehnuteľností 

posudzovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.    

Žiadatelia zároveň budú vyzvaní na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie 

uvedených pozemkov bez právneho titulu spätne za 2 roky dozadu. 

 

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k predmetným pozemkom už bolo predmetom rokovania 

miestneho zastupiteľstva dňa 4.7.2017 https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/18072.pdf  . 

Miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. UZN 322/04/07/17/P zo dňa 04.07.2018 v znení: 

MZ MČ Bratislava–Rača schvaľuje prenájom pozemkov parc. č. 976/2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 136 m2 a parc. č. 976/6, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, vo výmere 617 m2 na ul. Barónka 20, Jozefínu Lednárovú, bytom 

xxxxxxxxxxxxxxxx, Ingrid Mikulášovú, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Henriettu 

Lednárovú, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v zastúpení p. Gabrielom Pilom, ktorí ich 

majú vo výlučnom užívaní ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu prenájmu 

pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov a priľahlého pozemku v oplotenom areáli v 

dlhodobom užívaní žiadateľov za podmienok:  

- cena 17 EUR/m2 /rok za pozemok pod rodinným domom, parc. č. 976/2, t.j. 2.312,- EUR/rok 

- cena 2 EUR/m2 /rok za pozemok, na ktorom je záhrada prislúchajúca k rodinnému domu, t.j. 

1.234,- EUR/rok  

- vydanie bezdôvodného obohatenia za 2 roky spätne 

- trvanie prenájmu na dobu neurčitú  

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.10.2017  

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

Toto uznesenie nebolo naplnené, nakoľko k uzatvoreniu nájomnej zmluvy neprišlo z dôvodu 

na strane žiadateľov. 

Na pozemky bol vyhotovený znalecký posudok č. 289/2018 zo dňa 08.10.2018 

vypracovaný Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená hodnota pozemkov na 210,58 

€/m2. Všeobecná hodnota pozemkov spolu zaokrúhlene činí 159 000,- €, pričom výnos 

z predaja v pomere 60% pre MČ Rača, ako správcu nehnuteľností, predstavuje sumu 95 400,- 

€. Pre HM SR, ako vlastníka, je výnos podielu 40% vo výške 63 600,- €. O predchádzajúci 

súhlas primátora HM SR Bratislavy v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy k odpredaju predmetných pozemkov sme požiadali. 

Žiadatelia boli o cene stanovenej znaleckým posudkom informovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/18072.pdf
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4. Dokumentácia 
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