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

 

Materiál na  20. rokovanie
               Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  27.09.2016

                              

Žiadosť
žiadateľov Janky Šušolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka kúpiť pozemok parc. č. 
3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp. prenajať alebo zriadiť vecné bremeno 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

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  13.09.2016          materiál a  o d p o r ú č a  



         predložiť ho do miestneho 
zastupiteľstva     

- v komisii RPHSR   05.09.2016         Stanoviská komisií sú obsahom 
materiálu
- v komisii D              05.09.2016
- v komisii F              08.09.2016

NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

Variant 1 :        schvaľuje

zámer žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka kúpiť pozemok registra
C - KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, k. ú. Bratislava – Karlova
Ves, v lokalite Nad Devínskou cestou v Bratislave do podielového spoluvlastníctva žiadateľov,
každému v podiele 1/3, 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  za kúpnu cenu,
ktorá bude následne určená znaleckým posudkom,

Variant 2 :  schvaľuje

zámer  žiadateľov Janky  Šúšolovej,  Ing.  Petra  Panáka  a  Stanislava  Panáka  prenajať  pozemok
registra C – KN  parc. č. 3728-zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, k. ú. Bratislava –
Karlova  Ves,  v  lokalite  Nad Devínskou cestou v Bratislave  žiadateľom Janke Šušolovej,  Ing.
Petrovi Panákovi a Stanislavovi Panákovi,  v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm.  c/zákona
SNR č. 138/1991 Zb. v ostatnom znení,  na obdobie 5 rokov s možnosťou predĺženia nájmu  na
ďalšie obdobie, za cenu nájmu určenú miestnym zastupiteľstvom ……..EUR/m2/rok,



Variant 3 :   schvaľuje 

zámer žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Stanislava Panáka zriadiť vecné bremeno
spočívajúce v umožnení trvalého  prechodu cez parc. č. 3728 vlastníkom susedných nehnuteľností
a zároveň žiadateľom  Janke Šušolovej, vlastníčke pozemku parc.č. 3730 , Ing. Petrovi Panákovi a
Stanislavovi  Panákovi,  podielovým  spoluvlastníkom  pozemku  parc.č.  3729  za   jednorázovú
odplatu, ktorej výšku určí miestne zastupiteľstvo……. EUR.  

DOVODOVÁ   SPRÁVA

Žiadatelia  Janka Šušolová, bytom Vavilovova 26, 851 01 Bratislava 5, Ing. Peter Panák
a Stanislav Panák, obaja bytom Fialkové údolie 32, 811 01 Bratislava 1 listom zo dňa 11.7.2016
požiadali Magistrát hl. m. SR Bratislavy o odkúpenie pozemku registra C- KN parc. č. 3728 , k. ú.
Karlova  Ves,  z  dôvodu,  že  parc.  č.  3728  je  chodníkom,  ktorý  je  jedinou  prístupovou
komunikáciou     k pozemkom parc. č. 3730 a 3729, ktoré sú v osobnom vlastníctve žiadateľov a
ktoré dlhodobo     a celoročne využívajú na záhrady. Vlastníci ostatných susedných pozemkov
majú vstup na pozemky z hlavnej komunikácie a to z parc. č. 3722/1, k. ú. Karlova Ves. Magistrát
hl. m. SR Bratislavy nám predmetnú žiadosť odstúpil na vybavenie dňa 29.7.2016, z dôvodu, že
dotknutý pozemok bol mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zverený do správy.   
            Následne  horeuvedení žiadatelia  ďalším listom zo dňa 8.8.2016 adresovaným priamo
mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  doplnili  pôvodnú  žiadosť  aj  o  možnosť  prenájmu
dotknutej parcely alebo zriadenia  vecného bremena v ich prospech ako žiadateľov, spočívajúce
v umožnení  trvalého prechodu cez parc. č. 3728, k.ú. Karlova Ves na susedné pozemky v ich
osobnom vlastníctve. 
              Dôvodom doplnenia pôvodnej žiadosti bolo, že v roku 2014 na susedných pozemkoch
parc. č. 3724,3725 a 3726 bola povolená výstavba na hranici pozemku parc. č. 3728,  ktorú t. č.
investor Greefin group a. s. využíva pri výstavbe, čím zmenšil, zúžil chodník po jeho celej dĺžke
a čím žiadateľom znemožňuje plne využiť funkciu tejto komunikácie. Žiadatelia majú obavy, že
dôjde  k odpredaju  chodníka  parc.  č.  3728 tomuto investorovi a  tým definitívne  stratia  jediný
prístup na vlastné pozemky.

Žiadateľka  Janka  Šušolová  má  vlastníctvo  pozemku  na  parc.  č.  3730  zapísané  na
LV č. 2061 , k. ú. Karlova Ves v celosti.
            Žiadatelia Ing. Peter Panák a Stanislav Panák majú vlastníctvo parc.č. 3729 zapísané na
LV č. 2060, k.ú. Karlova Ves v spoluvlastníckom podiele po ½ – ine.
              Predmetný pozemok parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 je
zapísaný na LV č. 2513, k. ú. Karlova Ves vo vlastníctve HL. mesta SR Bratislavy – v správe MČ
Bratislava – Karlova Ves v celosti. 

Predaj pozemku  môže byť  miestnym zastupiteľstvom schválená  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 tomu, že obecná parcela č.  3728 je  jedinou
prístupovou komunikáciou k susediacim pozemkom v osobnom vlastníctve žiadateľov a nemožno
ju predať žiadanej inej fyzickej ani právnickej osobe.



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

Materiál bol predložený do komisie RPHSR dňa 5.9.2016, kde poslanci navrhujú požiadať
stavebný úrad o nariadenie ŠSD voči stavebníkovi Greefin group a. s. V prípade, že stavebný úrad
potvrdí zabratie verejného priestranstva – chodníka na parc. č. 3728, nariadiť jeho vypratanie a
zároveň uplatniť voči stavebníkovi VZN za zabratie verejného priestranstva. Predmetnú vec sme
postúpili stavebnému úradu na ďalšie konanie. 

Stavebný úrad MiÚ MČ Bratislava – Karlova Ves vykonal dňa 9.9.2016 štátny stavebný
dohľad na predmetnej stavbe „polyfunkčný objekt SPORTMED“ voči stavebníkovi Greefin group
a.  s.,  výsledok,  ktorého  nám oznámil  dňa  13.09.2016:„ Stavba  s názvom polyfunkčný  objekt
SPORTMED, miesto stavby : Devínska cesta -Dlhé diely III, na pozemkoch parc. č. 3724, 3725,
3726 v k.ú. Karlova Ves bola povolená stavebným povolením č: KV/SU/3384/2014/14164/R/VK
zo dňa 11.12.2014 a začatá dňa 6.7.2016. Stavba je podľa schválenej dokumentácie umiestnená na
hranici  s  pozemkami  č.  p.  3732 a 3728 v k.ú.  Karlova  Ves,  ktoré sa užívajú  ako chodník.  Z
umiestnenia stavby nevyplýva, že zhotovením stavby má dôjsť k obmedzeniu užívania susedných
pozemkov  na  účel  chodníka  (oznam  SU  zo  dňa  13.09.2016  tvorí  taktiež  prílohu  k  tomuto
materiálu).   Ostatne  zistenia  v  rámci  tohto  vykonaného  ŠSD sa  nevzťahujú  k  príp.  zabratiu
dotknutého chodníka uvedeným stavebníkom.

V  prípade,  že  miestne  zastupiteľstvo  rozhodne  predmetný  pozemok  prenajať  formou
prípadu hodného osobitného zreteľa, dôvody sú identické ako v prípade predaja touto formou.    

V prípade schválenia zámeru kúpy pozemku parc .č. 3728 o výmere 79 m2 miestny úrad
zabezpečí  vypracovanie  znaleckého  posudku  na  pozemok,  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  pozemku.
Následne  bude žiadosť Janky Šušolovej,  Ing. Petra Panáka a Stanislava  Panáka 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
uhradí 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 pozemku neschváli. V tom prípade náklady na znalecký posudok by
neboli mestskej časti nikým uhradené.

Zámer žiadateľov o kúpu pozemku parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava – Karlova Ves, resp.
prenájom alebo  zriadenie  vecného  bremena  bol  zverejnený  na  webovej  stránke  a  zároveň  na
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 26.08.2016.

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 05.09.2016 :

komisia RPHSR odporučila zistiť fyzickú skutočnosť v území s využitím inštitútu štátneho 
stavebného dohľadu a na základe jeho výsledkov prípadne aplikovať Všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnych daniach, v prípade nevyhnutnom zabezpečiť nápravu neoprávneného 
zabratia.

Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie dopravy(D) zo dňa 05.09.2016 :



komisia dopravy nesúhlasila s predajom ani s prenájmom pozemku, ale odporúča uplatniť právo 
prechodu, prejazdu a užívania pozemku. Zároveň žiada preveriť, akým spôsobom je v súčasnosti 
riešený vzťah k pozemku.

Za : 6  Proti : 0 Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.09.2016:
finančná komisia:

1. neodporučila predať, prenajať ani zriadiť vecné bremeno
2. odporučila vykonať štátny stavebný dozor za účelom preskúmania zákonnosti využívania 

stavieb v danom území
Prít. : 9 Za : 8 Proti : 0            Zdržal sa : 1

K prijatým uzneseniam jednotlivých komisií podal vyjadrenie stavebný úrad MiÚ MČ Bratislava 
– Karlova Ves v rámci vykonaného stavebného dohľadu dňa 9.9.2016, citované v dôvodovej 
správe a taktiež tvoriace prílohu k tomuto materiálu.

V Bratislave,  19.09.2016


