MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 20. 05. 2019
Návrh
na prevod pozemku reg. „C“ KN parc. č. 992 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:
Ing. Štefan Borovský
vedúci oddelenia Správy majetku a investičných činností
Spracovateľ:
Ing. Eva Kubincová
referent správy majetku, nehnuteľností
Dôvodová správa
Návrh predkladáme na základe žiadosti zo dňa 01.04.2019 o odkúpenie pozemku reg.
„C“ KN parc. č. 992 p. Z. B., bytom xxxx, xxxx. Predmetom žiadosti je odkúpenie pozemku
reg. „C“ KN parc. č. 992, druh pozemku vinica o výmere 34 m2, zapísanom na LV č. 1 v k.ú.
Rača. 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.
Predmetný pozemok je v užívaní žiadateľky, nachádza sa v oplotení a nadväzuje
na pozemok reg. „C“ KN parc. č. 994/7, záhradu o výmere 75 m2, zapísanú na liste vlastníctva
č. 1419 vo vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka, ako vlastníčka bezprostredne susediacej
nehnuteľnosti má záujem o odkúpenie a pričlenenie pozemku k svojej nehnuteľnosti za
účelom rozšírenia záhrady. Pozemok je vzhľadom na nepatrnú výmeru pre MČ BratislavaRača neupotrebiteľný a vhodný na odpredaj.
Na ohodnotenie pozemku bol znalkyňou Ing. Mgr. Janou Pecníkovou vyhotovený
znalecký posudok č. 81/2019 zo dňa 17.04.2019, ktorým bola stanovená hodnota pozemku
vo výške 105,29 €/m2, t.j. všeobecná hodnota pozemku je zaokrúhlene 3 580,- EUR.
K odpredaju predmetného pozemku sme požiadali o predchádzajúci súhlas primátora HM SR
Bratislavy v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.04.2019.
Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu pozemkov
a 40% pre HM SR ako vlastníka.
Žiadateľka bude zároveň vyzvaná na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie
pozemku reg. „C“ KN parc. č. 992 bez právneho titulu spätne za 2 roky dozadu. Náhrada je
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stanovená podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 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, položka 191c, je na pozemok záhrada v MČ Rača určená
jednotková cena vo výške 2,00 EUR/m2/rok, čo predstavuje sumu celkom 136,- EUR.
Náhrada za bezdôvodné obohatenie nie je započítaná do kúpnej ceny.
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, ktorá sa konala
dňa 15.5.2019 návrh na prevod pozemku prerokovala a odporučila MZ MČ Bratislava-Rača
odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 992 o výmere 34 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Rača
za cenu stanovenú znaleckým posudkom 3 580,- EUR v prospech Z. B., bytom xxxx, xxxx,
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 pozemku vo
vlastníctve žiadateľky. Podmienkou predaja je vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie
užívania pozemku bez právneho vzťahu spätne za 2 roky dozadu v sume 136,- EUR.
Stanovisko komisie:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať pozemok
reg. „C“ KN parc. č. 992 o celkovej výmere 34 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Rača za cenu
stanovenú znaleckým posudkom 3 580,- EUR v prospech Z. B., bytom xxxx, xxxx, 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 pozemku vo vlastníctve
žiadateľky. Podmienkou predaja je vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania
pozemku bez právneho vzťahu spätne za 2 roky dozadu v sume 136,- EUR.
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