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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
dňa 28.06.2022
Návrh
na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 433/16 zapísaného na
LV č. 1, 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.
___________________________________________________________________________
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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra
C KN parc. č. 433/16, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 306 m2, zapísaný na LV č. 1
pre katastrálne územie: Rača, obec: Bratislava-Rača, okres Bratislava III, vedený Okresným
úradom Bratislava, katastrálny odbor, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 50 612,40
EUR, v prospech p. P. S., bytom XXXX, XXXX a manželky P. T., bytom XXXX, XXXX,
z dôvodu pričlenenia predmetnej nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, za týchto podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.10.2022,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.10.2022, toto uznesenie stratí platnosť.
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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:
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra
C KN parc. č. 433/16, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 306 m2, zapísaný na LV č. 1
pre katastrálne územie: Rača, obec: Bratislava-Rača, okres Bratislava III, vedený Okresným
úradom Bratislava, katastrálny odbor, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 50 612,40
EUR, v prospech p. P. S., bytom XXXX, XXXX a manželky P. T., bytom XXXX, XXXX,
z dôvodu pričlenenia predmetnej nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, za týchto navrhovaných podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.10.2022
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.10.2022, toto uznesenie stratí platnosť.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prevod pozemku registra C KN parc. č. 433/16 vo výmere 306 m2, druh pozemku ostatná
plocha, zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a
zverený na základe protokolu č. 64/1991 o zverení majetku hlavného mesta a s ním
súvisiacich majetkových práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy Mestskej časti
Bratislava-Rača.
ŽIADATEĽ:
P. S., bytom XXXX, XXXX a manž. P. T., bytom XXXX, XXXX.
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
K. ú.
parc. č.
Rača
433/16

LV č.
1

výmera
306 m2

druh pozemku
ostatná plocha

ÚČEL PREVODU:
Pričlenenie predmetu prevodu v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnosti, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľa.
CENA ZA PREVOD:
Stanovená na základe znaleckého posudku č. 212/2022 zo dňa 13.05.2022, znalkyňa Ing.
Mgr. Jana Pecníková, jednotková hodnota pozemku 165,40 EUR/m2, t.j. všeobecná hodnota
pozemku 50 612,40 EUR.
SKUTKOVÝ STAV:
Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 433/16, k.ú.
Rača predkladáme na základe žiadosti doručenej do podateľne Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Rača dňa 22.04.2022, podanú žiadateľmi p. P. S., bytom XXXX, XXXX
a manž. P. T., bytom XXXX, XXXX a tej istej žiadosti odstúpenej mestskej časti z Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy dňa 04.05.2022. Predmetom žiadosti je odkúpenie pozemku parc. č.
433/16, druh pozemku ostatná plocha o výmere 306 m2, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača, na ul.
Pri vinohradoch. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zverený na
základe protokolu č. 64/1991 o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich
majetkových práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy Mestskej časti Bratislava-Rača.
Pozemok sa nachádza medzi zástavbou rodinných domov na ul. Pri vinohradoch
a športovým areálom ZŠ Tbiliská, bez prístupu z ulice Pri vinohradoch. Pozemok je
využívaný ako záhrada so zeleňou a drevinovými porastami a nachádza sa v priamom
susedstve žiadateľa – vlastníka susedných nehnuteľností – pozemku registra C KN parc. č.
429/7 (záhrada) a pozemku registra C KN parc. č. 429/6 (zastavaná plocha a nádvorie), na
ktorom stojí rodinný dom so súpisným číslom 6261. V súčasnosti je pozemok parc. č. 433/16
prenajatý na základe nájomnej zmluvy zverejnenej na webovom sídle mestskej časti pod
poradovým č. 53/2022 (odkaz: https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:)
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Jednotková hodnota pozemku parc. č. 433/16, k.ú. Rača bola znaleckým posudkom č.
212/2022 zo dňa 13.05.2022 vypracovaným znalkyňou Ing. Mgr. Janou Pecníkovou na
stanovenie hodnoty pozemku parc. č. 433/16, k.ú. Rača stanovená vo výške 165,40 EUR/m2,
t.j. hodnota pozemku 50 612,40 EUR, zaokrúhlene 50 600,- EUR. O hodnote pozemku boli
žiadatelia informovaní a v liste doručenom do podateľne MiÚ MČ Bratislava-Rača dňa
24.05.2022 súhlasili so zaradením návrhu na odpredaj do legislatívneho procesu mestskej
časti.
Výnos z predaja bude rozdelený v pomere 60% pre MČ Rača ako správcu pozemku
a 40% pre Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastníka. K prevodu predmetného pozemku parc.
č. 433/16, udelil v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
predchádzajúci súhlas primátor Hlavného mesta SR Bratislavy vyjadrený listom č.j. MAGS
OGC 54 046/2022 zo dňa 10.06.2022.
Návrh na prevod nehnuteľného majetku - prevod pozemku registra C KN parc. č. 433/16, k.ú.
Rača bol prerokovaný Komisiou životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
dňa 01.06.2022, komisia prijala nasledovné stanovisko:
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č.
433/16, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Rača, vo výmere 306 m2, v prospech žiadateľa, ktorý má
pozemok za svojim domom, t.j. p. P. S., bytom XXXX, XXXX a manželky P. T., 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
predmetnej nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľov.
Dňa 06.06.2022 bol návrh na prevod nehnuteľného majetku prerokovaný Komisiou
finančnou a majetkovou ktorá prijala nasledovné stanovisko:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prevod
nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 433/16, zapísaného na LV č. 1, k.ú.
Rača, vo výmere 306 m2, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 50 612,40 EUR, v
prospech p. P. S., bytom XXXX, XXXX a manželky P. T., 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 predmetnej nehnuteľnosti v
bezprostrednom susedstve k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.
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4.

Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 433/16 zapísaného na LV č. 1, 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 životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č.
433/16, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Rača, vo výmere 306 m 2, v prospech žiadateľa, ktorý má
Komisia životného prostredia, pozemok za svojim domom, t.j. p. P. S., bytom XXXX, XXXX a manželky P. T., bytom
výstavby, územného plánu a XXXX, XXXX, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
dopravy
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu pričlenenia
predmetnej nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľov.
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prevod
nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 433/16, zapísaného na LV č. 1, k.ú.
Rača, vo výmere 306 m2, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 50 612,40 EUR, v
prospech p. P. S, bytom XXXX, XXXX a manželky P. T., bytom XXXX, XXXX, ako prípad
Komisia finančná a majetková
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 nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.

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

