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Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
dňa 26. 03. 2019
Návrh
na prevod pozemku parc. č. 433/10 v k.ú. Rača, 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
___________________________________________________________________________

Predkladateľ:
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Mgr. Monika Burdová
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. Štefan Borovský
vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností

Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku, nehnuteľností, kataster
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1.

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

prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN parc.č. 433/10 o celkovej výmere
568 m2, druh pozemku ostatná plocha zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača vedenom
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor v prospech D. H., bytom xxxxxx, xxxx,
xxxx, časť pozemku parc. č. 433/10 odčlenenú geometrickým plánom č. 5/2011 zo dňa
08.03.2011, vyhotoveným Ing. Ivanom Paulenom Geodetické práce, Páričkova 13, 821 08
Bratislava, IČO: 30 15 46 69 úradne overeným pod č. 499/2011 dňa 21.03.2011, o výmere
321 m2 za cenu 95 EUR/m2, celková cena 30 495 EUR,
Ing. J. Sch., bytom xxxxxx, xxxx, xxxx, časť pozemku z parc. č. 433/10, po odčlenení
geometrickým plánom č. 5/2011 zo dňa 08.03.2011, vyhotoveným Ing. Ivanom Paulenom
Geodetické práce, Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30 15 46 69 úradne overeným pod č.
499/2011 dňa 21.03.2011, ako novovytvorený pozemok parc. č. 433/32 o výmere 247 m2 za
cenu 95 EUR/m2, celková cena 23 465 EUR;
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 predmetnej
nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov za týchto
podmienok:
- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie uţívania pozemku bez právneho
vzťahu, najneskôr pri podpise jednotlivej kúpnej zmluvy
- kúpne zmluvy budú podpísané do 30.09.2019,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, ţe konkrétna kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.09.2019, toto uznesenie stratí
platnosť v časti, vzťahujúcej sa na uvedenú zmluvu.
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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. 433/10 o celkovej
výmere 568 m2, druh pozemku ostatná plocha zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača vedenom
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor v prospech prospech D. H., bytom xxxxxx,
xxxx, xxxx, časť pozemku parc. č. 433/10 odčlenenú geometrickým plánom č. 5/2011 zo dňa
08.03.2011, vyhotoveným Ing. Ivanom Paulenom Geodetické práce, Páričkova 13, 821 08
Bratislava, IČO: 30 15 46 69 úradne overeným pod č. 499/2011 dňa 21.03.2011, o výmere
321 m2 za cenu 95 EUR/m2, celková cena 30 495 EUR,
Ing. J. Sch., bytom xxxxxx, xxxx, xxxx, časť pozemku z parc. č. 433/10, po odčlenení
geometrickým plánom č. 5/2011 zo dňa 08.03.2011, vyhotoveným Ing. Ivanom Paulenom
Geodetické práce, Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30 15 46 69 úradne overeným pod č.
499/2011 dňa 21.03.2011, ako novovytvorený pozemok parc. č. 433/32 o výmere 247 m2 za
cenu 95 EUR/m2, celková cena 23 465 EUR;
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 predmetnej
nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnosti vo vlastníctve ţiadateľov za týchto
podmienok:
- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie uţívania pozemku bez právneho
vzťahu, najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy
- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.09.2019,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, ţe kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.09.2019, toto uznesenie stratí platnosť.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prevod pozemku registra „C“ KN parc. č. 433/10, druh pozemku ostatná plocha o celkovej
výmere 568 m2, zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor.
Geometrickým plánom č. 5/2011 zo dňa 08.03.2011, vyhotoveným Ing. Ivanom Paulenom
Geodetické práce, Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30 15 46 69 úradne overeným pod č.
499/2011 dňa 21.03.2011 bola z pozemku odčlenená časť označená pod parc. č. 433/32,
o výmere 247 m2. Po odčlenení výmera parc. č. 433/10 predstavuje 321 m2.
ŢIADATEĽ:
D. H., bytom xxxx, xxxx.
Ing. J. Sch., bytom xxxx, xxxx.
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU:
Predmet prevodu po odčlenení geometrickým plánom
Pozemok
K. ú.
Rača

parc. č.
„C“ KN 433/10

LV č.
1

výmera
321 m2

odčlenený z parc. č.:
-

K. ú.
Rača

parc. č.
„C“ KN 433/32

LV č.
nezapísaný

výmera
247 m2

odčlenený z parc. č.:
„C“ KN 433/10

spolu výmera
568 m2
ÚČEL PREDAJA:
Pričlenenie predmetu prevodu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľov, ktoré sa
nachádzajú v bezprostrednom susedstve.
CENA ZA PREDAJ:
Stanovená na jednotkovú cenu 95 EUR/m2, t.j. spolu 53 960 EUR, ktorú na svojom zasadnutí
dňa 19.03.2019 odporučila Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača.
SKUTKOVÝ STAV:
Tento návrh predkladáme na základe ţiadosti zo dňa 02.11.2018 o odkúpenie pozemku reg.
„C“ KN parc. č. 433/10 p. Ing. J. Sch., bytom xxxxxx, xxxx, xxxx a ţiadosti p. D. H., bytom
xxxxxx, xxxx, xxxx, zo dňa 12.11.2018, ako vlastníčky nehnuteľnosti na ul. Pri vinohradoch
334a. Predmetom ţiadosti je odkúpenie pozemku parc. č. 433/10, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 568 m2, zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača.
Predmetný pozemok je obostavaný nehnuteľnosťami vo vlastníctve ţiadateľov
a nedostupný, nakoľko je bez priameho prístupu z verejnej komunikácie a nachádza sa za
plotom ZŠ Tbiliská v smere na Karpatské námestie. Vzhľadom na polohu a zle vyuţiteľný
tvar nemá praktickú vyuţiteľnosť a je pre MČ Bratislava-Rača neupotrebiteľný a vhodný na
odpredaj. Počas uplynulých rokov bol zanedbaný, náletové dreviny a burina zasahovali do
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pozemkov ţiadateľov, ktorí ho dali do uţívateľného stavu. Ţiadatelia, ako vlastníci
bezprostredne susediacich nehnuteľností majú záujem o odkúpenie a pričlenenie k svojim
nehnuteľnostiam za účelom rozšírenia oddychovej zóny.
Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a je zverený na základe
protokolu 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 ohodnotenie pozemku bol vyhotovený znalecký posudok č. 333/2018 zo dňa
26.11.2018 vyhotovený znalkyňou Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená
jednotková hodnota pozemku vo výške 83,65 EUR/m2, t.j. všeobecná hodnota pozemku
v sume zaokrúhlene 47 500 EUR. O predchádzajúci súhlas primátora Hlavného mesta SR
Bratislavy v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju
predmetného pozemku sme poţiadali dňa 20.01.2019.
Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu pozemkov
a 40% pre HM SR ako vlastníka.
Ţiadatelia zároveň budú vyzvaní na vydanie bezdôvodného obohatenia za uţívanie
pozemku parc. č. 433/10 bez právneho titulu spätne za 2 roky dozadu, pričom táto náhrada je
stanovená podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbeţnej odplaty za vecné bremeno, zo dňa 16.12.2015.
Podľa tabuľky č. 100 Tabuľka cien prenájmov nehnuteľného majetku prílohy č. 1
k rozhodnutiu primátora č. 33/2015, poloţka 191c, je na pozemok samostatná záhrada,
záhradkárska osada v mestskej časti Bratislava-Rača určená jednotková cena vo výške 2,00
EUR/m2/rok, čo predstavuje sumu celkom 2272 EUR. Z tejto sumy je náhrada, ktorú zaplatí
Ing. Schwarz vo výške 988 EUR a náhrada ktorú zaplatí p. Hauserová vo výške 1284 EUR.
Táto náhrada určená MČ nie je započítaná do kúpnej ceny.
Dňa 18.02.2014 schválilo MZ MČ Bratislava-Rača uznesením číslo UZN 382/18/02/14/P
víťazovi VOS p. Schwarzovi a p. Hauserovej odpredaj predmetného pozemku v hodnote 95
EUR/m2:
Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 433/10, k. ú. Rača, ul. Pri vinohradoch č. 326
víťazovi verejnej obchodnej súťaţe
MZ MČ Bratislava – Rača
schvaľuje
12.

prevod majetku MČ Bratislava – Rača, pozemok parc. č. 433/10 v lokalite ul. Pri
vinohradoch č. 326, k. ú. Rača, o výmere 568 m2 víťazovi verejnej obchodnej súťaţe
Ing. J. Sch., bytom xxxx, xxx, časť pozemku parc. č. 433/10 odčlenenú geometrickým
plánom č. 499/2011 o výmere 247 m2 za cenu vo výške 95,- €/m2, celková cena
23.465,00 € a D. H., bytom xxxx, xxx, časť pozemku z parc. č. 433/10 po odčlenení
geometrickým plánom č. 499/2011, parc. č. 433/32 o výmere 321 m2 za cenu vo výške
95,- €/m2, celková cena 30.495,00 €. Celková cena pozemku 53.960,00 €.
UZN 382/18/02/14/P

Keďţe z dôvodu nevysporiadaných majetkovo právnych vzťahov nebol následne udelený
súhlas zo strany Hlavného mesta s odpredajom, bol tento odpredaj pozastavený. Z dôvodu, ţe
v súčasnosti sú uţ majetkovo právne vzťahy k predmetnému pozemku vysporiadané a nie je
evidovaná ţiadna plomba na uvedenej parcele, podali ţiadatelia ţiadosť o odkúpenie v cene
podľa predchádzajúceho schváleného uznesenia z r. 2014.
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Komisia finančná a majetková, ktorá sa konala dňa 11.03.2019, návrh na odpredaj
prerokovala a odporučila MZ MČ Bratislava-Rača odpredaj za kúpnu cenu navýšenú - nad
hodnotu pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 333/2018 - v cene 95 EUR/m2/rok. Táto
jednotková cena bola schválená aj uznesením Miestneho zastupiteľstva č. UZN
382/18/02/14/P. Stanovisko komisie:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať pozemok registra
„C“ KN parc.č. 433/10 o celkovej výmere 568 m2, zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača v
prospech Ing. J. Sch., bytom xxxx, xxx a p. D. H., bytom xxxx, xxx, 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 ţiadateľov, za
cenu 95 EUR/m2 v celkovej výške 53.960,- EUR;
pričom časť kúpnej ceny za časť pozemku vo výmere 321 m2, ktorý bude odpredaný
v prospech Dany Hauserovej je vo výške 30 495 EUR a druhá časť pozemku vo výmere 247
m2, ktorý bude odpredaný v prospech Ing. Juraj Schwarz je vo výške 23 465 EUR, spolu
53 960 EUR.

6

4.

Dokumentácia

7

8

9

10

11

12

13

14

5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prevod pozemku parc. č. 433/10 v k.ú. Rača, 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
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača odpredať pozemok registra „C“ KN
parc.č. 433/10 o celkovej výmere 568 m2, zapísanom na
LV č. 1 pre k.ú. Rača v prospech Ing. J.Sch, bytom xxxx,
xxx, a p. D. H., bytom xxxx, xxx, 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 ţiadateľov, za cenu 95 EUR/m2 v celkovej
výške 53.960,- EUR.

A

Komisia
ţivotného
prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

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

