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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 16.09.2020 

  

                                             

Návrh 

na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, 

obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 9a ods. 1 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: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti o odkúpenie pozemkov doručenej dňa 

26.08.2020, podanú žiadateľom Leier Baustoffe SK s.r.o., so sídlom Pribylinská 3,  831 04 

Bratislava, IČO: 35 890 509. Predmetom žiadosti je odkúpenie pozemkov registra C KN parc. 

č. 6154/9, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 110 m
2
, parc. č. 6189/1, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m
2
 a parc. č. 6192/8, druh pozemku orná 

pôda o výmere 4509 m
2
, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača. Pozemky sú vo vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislavy a zverené 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. 

Žiadateľ, ako vlastník nehnuteľností zapísaných na LV č. 3255 pre k.ú. Rača, ktoré 

predstavujú priemyselný areál na Pribylinskej ul. s budovami technickej, administratívnej 

a priemyselnej povahy požiadal o odkúpenie uvedených pozemkov, z dôvodu ich údržby, 

zveľadenia okolitého prostredia príp. v budúcnosti vybudovania menšieho parku so zeleňou 

a spevnenou plochou. Odpredajom by zároveň boli aj usporiadané vlastnícke vzťahy, nakoľko 

uvedené pozemky sú v blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa.  

Nakoľko sú pozemky pre mestskú časť prakticky nevyužiteľné, predkladáme návrh na 

ich odpredaj na schválenie. 

Na ohodnotenie pozemkov bol vyhotovený znalecký posudok zo dňa 09.09.2020 

znalkyňou Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota na 

zaokrúhlene 141 000,- EUR. 

Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu pozemku 

a 40% pre Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastníka. O predchádzajúci súhlas primátora HM 

SR Bratislavy v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju 

predmetných pozemkov požiadame.  
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Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, ktorá sa konala dňa 

09.09.2020 návrh na prevod pozemkov prerokovala a odporučila MZ MČ Bratislava-Rača 

riešiť odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, druh pozemku trvalý trávny porast 

o výmere 110 m
2
, parc. č. 6189/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m

2
 

a parc. č. 6192/8, druh pozemku orná pôda o výmere 4509 m
2
, zapísaných na LV č. 1 pre k.ú. 

Rača obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, za  minimálnu cenu odvodenú zo znaleckého posudku 150 000,- EUR. 

 

Vzhľadom na uvedené jednomyseľné stanovisko členov Komisie životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-

Rača, predkladáme na prerokovanie návrh na odpredaj predmetných pozemkov formou 

verejnej obchodnej súťaže.  

 

Stanovisko komisie: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredaj pozemkov 

registra C KN parc. č. 6154/9, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 110 m
2
, parc. č. 

6189/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m
2
 a parc. č. 6192/8, druh 

pozemku orná pôda o výmere 4509 m
2
, zapísaných na LV č. 1 pre k.ú. Rača formou 

obchodnej verejnej súťaže v súlade s §9a ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

za týchto navrhovaných podmienok: 

- minimálna predajná cena: 150 000,- EUR, 

- lehota na predkladanie ponúk: 20 dní od dátumu vyhlásenia 

- zloženie zábezpeky vo výške 5 000,- EUR 

- 
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