
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
         / 7. volebné obdobie /

 

Materiál na  24. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  14.02.2017

                              

Žiadosť

Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k. ú. Bratislava 
– Karlova Ves do výlučného vlastníctva   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Predkladateľ:          Spracovateľ  :
Ing. Ján Hrčka          JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu          oddelenie právne a majetkové

Prerokované  :            Miestna rada p r e r o k o v a l a
- v miestnej rade 07.02.2017           materiál a o d p o r ú č a

    predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

Prerokované:

- v komisii RPHSR   30.01.2017
- v komisii F              02.02.2017



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

A/ schvaľuje

zámer žiadateľky Vladislavy Jurištovej  kúpiť pozemok pod záhradným domom registra E – KN
parc. č.  4051/3 – záhrady o výmere  22 m2,  zapísanej na LV č. 4971, k. ú. Bratislava – Karlova
Ves a záhradu parc. registra C – KN č. 3282/2 – o výmere 300 m2, zapísanej na LV č. 4734, k. ú.
Bratislava – Karlova Ves, v lokalite  Pod Dlhými Dielmi  v Bratislave,  do výlučného vlastníctva,
v  súlade  s ustanovením § 9a ods.  8  písm  e/ zákona SNR číslo  138/1991 Zb.  o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného  zreteľa,  za kúpnu cenu, ktorá bude
následne určená znaleckým posudkom

B/ neschvaľuje

zámer žiadateľky Vladislavy Jurištovej  kúpiť pozemok pod záhradným domom registra E – KN
parc.č. 4051/3 – záhrady o výmere 22 m2, zapísanej na LV č. 4971, k. ú. Bratislava – Karlova Ves
a záhradu parc.  registra C – KN č.  3282/2 o výmere 300 m2,  zapísanej  na LV č.  4734, k. ú.
Bratislava – Karlova Ves, v lokalite Pod Dlhými Dielmi v Bratislave, v súlade s ustanovením § 9a
ods. 8  písm. e/zákona SNR č. 138/1991 Zb. v ostatnom znení.

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

  
            Žiadatelia Imrich Jurišta s manželkou Vladislavou, bytom Bellova 21, Bratislava svojou
pôvodnou  žiadosťou  zo  dňa  14.12.2016  požiadali  o  odkúpenie  pozemku  pod  chatkou  v  ich
osobnom vlastníctve parc. č. 3281 o výmere 14 m2 a záhrady parc. č. 3282 o výmere 392 m2, v
lokalite Dlhé Diely.  Na dočasné, odplatné užívanie uvedených pozemkov mal nájomca p. Jurišta
uzavretú nájomnú zmluvu od roku 1993 a od roku 1997 aj s manželkou Vladislavou.
           Vzhľadom k tomu, že v dôsledku konania ROEP (Register obnovenej evidencie 
pozemkov) v k. ú. Karlova Ves došlo k zmene v užívacích a vlastníckych právach jednotlivých 
pozemkov a v dôsledku, že medzi manželmi Jurištovými došlo k zrušeniu BSM, žiadateľka novou



žiadosťou zo dňa 13.1.2017 zrušila pôvodnú žiadosť o kúpu uvedených nehnuteľností zo dňa 
14.12.2016 a požiadala o kúpu pozemku pod záhradným domom registra E – KN parc. č. 4051/3 o
výmere 22 m2 a záhrady parc. registra C – KN č. 3282/2 o výmere 300 m2, k. ú. Bratislava – 
Karlova Ves.
Záhradný dom – chata je zapísaný na LV č. 2368, k. ú. Karlova Ves, vo vlastníctve manželov 
Imricha Jurištu a manž. Vladislavy v celosti.

Pozemok pod záhradným domom, chatou je usporiadaný v registri E -KN parc. č. 4051/3 –
záhrady o výmere 22 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaný na LV č. 4971 vo vlastníctve Hl. m. SR 
Bratislavy, do správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bol zverený protokolom č. 20/91 zo
dňa 30.9.1991.
           Záhrada, parc. registra C – KN č. 3282/2 o výmere 300 m2, k. ú. Karlova Ves je zapísaná 
na LV č. 4734 vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy – v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves.
           Predaj pozemku môže byť miestnym zastupiteľstvom schválený v súlade s ustanovením    
§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom k  horeuvedenému.

O predaji  pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa miestne zastupiteľstvo hlasuje
trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov.

V prípade  schválenia  zámeru  predaja  predmetného  pozemku  a  záhrady   miestny  úrad
zabezpečí  vypracovanie  znaleckého  posudku  na  pozemky,  následne  starostka  mestskej  časti
Bratislava – Karlova Ves v zmysle  § 9 ods. 3 písm.  a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení  neskorších predpisov a v zmysle  čl.  80 ods.  5 Štatútu hl.  mesta SR Bratislavy požiada
primátora hl.  mesta  SR Bratislavy  o udelenie  predchádzajúceho  súhlasu  k predaju  pozemkov.
Následne bude žiadosť Ing. Jaroslava Živicu a manž. Ivety a JUDR. Gavorovej v zastúpení Ing.
Kriváňovej, na základe plnej predložená na schválenie do miestneho zastupiteľstva v navrhovanou
kúpnou  cenou  minimálne  za  cenu  určenú  znaleckým  posudkom,  prípadne  za  cenu  upravenú
primátorom hl. mesta SR Bratislavy uvedenú v predchádzajúcom súhlase. V kúpnej zmluve bude
dohodnuté, že náklady na znalecký posudok uhradia kupujúci. 

Týmto spôsobom sa predíde tomu, že mestská časť zabezpečí vypracovanie  znaleckého
posudku, starostka požiada primátora o predchádzajúci súhlas k predaju nehnuteľnosti a nakoniec
miestne zastupiteľstvo predaj pozemkov neschváli.  V tom prípade náklady na znalecký posudok
by neboli mestskej časti nikým uhradené.

Zámer žiadateľky o kúpu pozemkov bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na
úradnej tabuli dňa 24.01.2017.
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 30.01.2017:
Komisia RPHSR navrhuje žiadosti nevyhovieť.

Za : 6                                    Proti : 0 Zdržal sa : 0
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 02.02.2017:

Komisia finančná neodporúča vyhovieť žiadosti Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku
Prít.: 9           Za: 9 Proti:0 Zdržal sa: 0

 

V Bratislave, dňa: 06.02.2017




