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

 

Materiál na  22. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  13.12.2016

                              

Žiadosť

spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., o kúpu časti pozemku registra E- KN parcela
č. 19799/1 a pozemkov registra C -KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k. ú. Bratislava –

Karlova Ves
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

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 miestne rade 29.11.2016                   materiál  a   o d p o r ú č a

                   predložiťho do miestneho zastupiteľstva     
   len v časti B (neschvaľuje zámer)

- v komisii RPHSR   21.11.2016      Stanoviská komisií sú obsahom materiálu
- v komisii F              24.11.2016



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

 neschvaľuje

zámer spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. o kúpu časti pozemku registra E – KN  parc.
č.  19799/1,  zapísaného  na  LV  č.  4971,  k.  ú.  Bratislava  –  Karlova  Ves,  podľa  priloženého
geometrického  plánu  č.  129 -  1/2016, novovytvorenej  parc.  č.  2528/4 a novovytvorenej  parc.
č. 2527/8, ako aj kúpu pozemkov registra C – KN parc.č. 2527/14 , parc. č. 2527/10 a GP č. 129 –
2/2016 novovytvorenej parc. č. 2529/6, z parc.č. 2529/5, zapísanej na LV č. 46, k. ú. Bratislava –
Karlova Ves, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8  písm. e/zákona SNR č. 138/1991 Zb. v ostatnom
znení.

DOVODOVÁ   SPRÁVA

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava v zastúpení
geodetickej kancelárie  GEODET-TEAM spol.  s.r.o., na základe plnej moci,  pôvodne listom zo
dňa 17.10.2016  požiadala správcu nehnuteľností MiÚ MČ Bratislava – Karlova Ves o kúpu časti
pozemku registra E – KN parc. č. 19799/1, zapísaného na LV č. 4971 k. ú. Bratislava – Karlova
Ves, podľa priloženého  geometrického  plánu  č.  129/2016, novovytvorenej  parcely č. 2528/4 –
zastavaná  plocha  o výmere  1489 m2  a novovytvorenej  parcely  č.  2527/8 – zastavaná  plocha
o výmere 364 m2, ako aj kúpu pozemkov registra C – KN parc. č. 2527/14 – zastavaná plocha
o výmere  32 m2, parc.  č.  2527/10 – zastavaná  plocha o výmere  1105 m2  a parc.  č. 2529/5 -
záhrady o výmere 462 m2, zapísaných na LV č. 46, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, do výlučného
vlastníctva.

            Spoločnosť svoju žiadosť odôvodnila skutočnosťou, že pozemky o kúpu ktorých požiadala
sa nachádzajú  v rámci  oploteného  areálu  Elektrickej stanice  Lamač  (pozdĺž Lamačskej  cesty).
Ostatné, susedné pozemky  v rámci tohto areálu sú zapísané na LV č. 3598, k. ú. Karlova Ves vo 
vlastníctve Západoslovenskej distribučnej,  a. s., Čulenova 6, Bratislava v celosti,  čo preukazuje
priloženým listom vlastníctva. 
             Ďalším  listom zo dňa  08.11.2016 splnomocnený  zástupca geodetická  kancelária
GEODET- TEAM, s. r. o. doplnila pôvodnú žiadosť nasledovne: 
- časť pozemku registra E – KN parc. č. 19799/1, zapísaného na LV č. 4971, k. ú. Bratislava –
Karlova Ves,  podľa priloženého nového  geometrického plánu č. 129 – 1/2016, novovytvorenú
parc. č. 2528/4 – zast. pl. o výmere 1477 m2 a novovytvorenú parc. č. 2527/8 – zast. pl. o výmere
357 m2,
-  pozemku registra C – KN parc. č. 2527/14 – zast. pl. a nádvorie o výmere 32 m2, zapísaného na
LV č. 46, k. ú. Bratislava – Karlova Ves,



- pozemku registra C – KN parc. č. 2527/10 – zast. pl. a nádvorie o výmere 1061 m2, zapísaného
na LV č. 46, v súlade s GP č. 129 – 2/2016,
- pozemku registra C – KN novovytvorenú parc. č. 2529/6 – záhradu o výmere 5 m2, v súlade
s GP č. 129 – 2/2016 z pozemku registra c – KN parc.č. 2529/5, zapísaného na LV č. 46, k. ú.
Bratislava – Karlova Ves.
Pozemok registra C – KN par. č. 2527/14 v GP č. 129 – 2/2016 nie je riešený, nakoľko sa jeho
výmera nemení a odkupuje sa celá výmera, zapísaná na predmetnom liste vlastníctva , t. j. 32 m2.
               Záverom v doplnenom podaní zo dňa 08.11.2016 splnomocnený zástupca GEODET –
TEAM  s.  r.  o.  uvádza,  že  GP  č.  129/2016,  ktorý  priložil  k  pôvodnej  žiadosti  o  odkúpenie
pozemkov dňa 17.10.2016 je týmto doplnením bezpredmetný.
               Vlastníkom predmetných pozemkov o kúpu ktorých daná spoločnosť žiada je Hl. mesto
SR Bratislava, čo preukazuje priložený E - LV č. 4971 a C - LV č. 46, k.ú. Bratislava – Karlova
Ves a boli zverené na základe protokolu č. 20/1991 do správy 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 spoločnosti o  kúpu predmetných  pozemkov 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  spoločnosti  Západoslovenská  distribučná  a.s.,  v  zastúpení  spoločnosti
GEODET-TEAM spol.  s  r  o.,  na  základe  plnej  moci  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 žiadosť o kúpu pozemkov neschváli.  V tom prípade náklady na znalecký
posudok by neboli mestskej časti nikým uhradené.

Oznam mestskej časti týkajúci sa žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. o
kúpu vyššie uvedených pozemkov bol zverejnený na webovej  stránke a zároveň na úradnej tabuli
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 14.11.2016.
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 21.11.2016:
komisia RPHSR: a) odporúča zaujatie verejného priestranstva riešiť v rámci platného VZN,

                 b) zásadne neodporúča predaj
Za: 5                             Proti : 0                                Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016:
Finančná  komisia:  a)  súhlasí  so  zámerom odpredaja  pozemkov  spoločnosti  Západoslovenská
distribučná, a. s. a odporúča aby žiadateľ predložil súdno – znalecký posudok na určenie hodnoty
pozemkov

Prít.: 8         Za: 3                      Proti: 3                   Zdržal sa: 2



                          b) neodporúča vyhovieť žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a. s. na odpredaj
pozemkov 
Prít.: 8                         Za: 4                        Proti: 0    Zdržal sa : 4         

V Bratislave,  05.12.2016  


