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Návrh uznesenia

1.

Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača
schváliť prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN parc.č. 992 o celkovej
výmere 34 m2, druh pozemku vinica, zapísanom na LV č. 1 v k.ú. Rača, vedenom Okresným
úradom Bratislava, katastrálny odbor v prospech:
Z. B., bytom xxxx, xxxx za cenu 105,29 EUR/m2, celková cena 3 580,- 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 ţiadateľky za týchto
podmienok:
- vydanie bezdôvodného obohatenia za uţívanie pozemku bez právneho vzťahu spätne
za 2 roky dozadu najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy,
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.10.2019,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, ţe kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.10.2019, toto uznesenie stratí platnosť.
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2.

Dôvodová správa

Návrh predkladáme na základe ţiadosti zo dňa 01.04.2019 o odkúpenie pozemku reg.
„C“ KN parc. č. 992 p. Z. B., bytom xxxx, xxxx. Predmetom ţiadosti 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 uţívaní ţiadateľky, 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 ţiadateľky. Ţiadateľka, 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 Bratislava-Rača 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 poţiadali 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.
Ţiadateľka bude zároveň vyzvaná na vydanie bezdôvodného obohatenia za uţívanie
pozemku reg. „C“ KN parc. č. 992 bez právneho titulu spätne za 2 roky dozadu. 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 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 ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, ktorá sa konala
dňa 15.05.2019 návrh na prevod pozemku prerokovala a prijala nasledovné stanovisko:
Komisia ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť prevod 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 ţiadateľky. Podmienkou predaja je vydanie
bezdôvodného obohatenia za obdobie uţívania pozemku bez právneho vzťahu spätne za 2
roky dozadu v sume 136,- EUR.
Komisia finančná a majetková, ktorá sa konala dňa 20.05.2019 návrh na prevod
pozemku prerokovala a prijala nasledovné stanovisko:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prevod
pozemku 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,
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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 ţiadateľky. Podmienkou predaja je vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie
uţívania pozemku bez právneho vzťahu spätne za 2 roky dozadu v sume 136,- EUR.
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3.

Dokumentácia
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4. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prevod pozemku 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
Komisia

zapracované A/N

stanovisko

Komisia ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu
a dopravy odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prevod
pozemku 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,
Komisia životného prostredia, výstavby, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
územného plánu a dopravy
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu pričlenenia k pozemku vo
vlastníctve ţiadateľky. Podmienkou predaja je vydanie
bezdôvodného obohatenia za obdobie uţívania pozemku bez
právneho vzťahu spätne za 2 roky dozadu v sume 136,- EUR.
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ BratislavaRača schváliť prevod pozemku 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
Komisia finančná a majetková
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu pričlenenia k pozemku vo vlastníctve ţiadateľky.
Podmienkou predaja je vydanie bezdôvodného obohatenia za
obdobie uţívania pozemku bez právneho vzťahu spätne za 2
roky dozadu v sume 136,- EUR.

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