
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 Ing. Jaroslava Živicu a manž. Ivety a JUDr. Svetlany Gavorovej o kúpu 
pozemkov      parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267 a 3290 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 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 F              08.09.2016

NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  
VES

Alternatíva A :  neschvaľuje

zámer  žiadateľov Ing.  Jaroslava  Živicu  a  manž.  Ivety a JUDr.  Svetlany  Gavorovej  kúpiť
pozemky registra C – KN  parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268 a 3267, zapísaných na
LV č. 2513, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, v lokalite Nad Devínskou cestou v Bratislave a
pozemku parc.č. 3290,zapísaného na LV č. 4734, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, v lokalite
Nad Devínskou cestou v Bratislave, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8  písm. e/zákona SNR
č. 138/1991 Zb. v ostatnom znení.

Alternatíva B :                                           schvaľuje

zámer  žiadateľov Ing.  Jaroslava  Živicu  a  manž.  Ivety a JUDr.  Svetlany  Gavorovej  kúpiť
pozemky  registra  C – KN  parc.  č.  3271/1 –  záhrady o výmere  399 m2,  parc.  č.  3270 –
zastavané plochy a nádvoria  výmere 20 m2,  parc. č. 3269/3 – záhrady o výmere 446 m2,
parc. č. 3269/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc. č. 3268 – záhrady o
výmere 394 m2, parc. č. 3267 – záhrady o výmere   870 m2, zapísaných na LV č. 2513, k. ú.
Bratislava – Karlova Ves, v lokalite Nad Devínskou cestou v Bratislave  a pozemku parc. č.
3290 – záhrady o výmere 493 m2, zapísaného na LV č. 4734, k. ú. Bratislava – Karlova Ves,



do podielového spoluvlastníctva žiadateľov Ing. Jaroslava Živicu, jeho  manželky Ing. Ivety
Živicovej a  JUDr.  Svetlany  Gavorovej,  každému  v  podiele  1/3,   zastúpených  Ing.  Zory
Kriváňovej na základe plnej moci,      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

DOVODOVÁ   SPRÁVA

Žiadatelia Ing. Jaroslav Živica a manželkou Ivetou, obaja bytom Adámiho 14, 841 05
Bratislava a JUDr. Svetlana Gavorová, bytom Budovateľská 26, 821 08 Bratislava v zastúpení
Ing. Zory Kriváňovej, korešpodenčná adresa: PO Box13, 920 01 Hlohovec, na základe plnej
moci,    listom zo dňa 01.06.2016  požiadali  Hl.  m.  SR Bratislavu  o odkúpenie  pozemkov
registra C- KN parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268 a 3267, zapísaných na LV č. 2513,
k. ú. Karlova Ves, do podielového spoluvlastníctva, každému v podiele 1/3–ina. Ďalším listom
zo dňa 13.7.2016   požiadal Ing. Živica s manž .Ivetou a JUDr. Svetlanou Gavorou priamo
požiadali Magistrát hl. m. SR Bratislavy bez zastúpenia Ing. Zory Kriváňovej o kúpu pozemku
registra C -KN  parc.č. 3290, zapísanú na LV č. 4734, k. ú. Karlova Ves, každému v podiele
1/3-ina. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy nám predmetné žiadosti odstúpil na vybavenie dňa
8.7.2016 a 5.8.2016, z dôvodu, že dotknuté pozemky boli mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves zverené do správy. 
            Žiadatelia svoju žiadosť odôvodnili tým, že sú vlastníkmi susediacich pozemkov, na
ktorých  hodlajú  realizovať  výstavbu  rodinných  domov  pre  vlastnú  potrebu  a  kúpnou
horeuvedených pozemkov by získali lepšiu možnosť umiestnenia rodinných domov.

      Vlastnícky vzťah k susediacim pozemkom žiadatelia preukazujú LV č. 2431, k. ú.
Karlova Ves na parc.  č.  3273/1, LV č. 2094 k. ú. Karlova Ves na parc. č.  3272/1, 3291 a
3292/1 a LV č. 2232 na parc. č. 3294,3295 a 3296 v podielovom spoluvlastníctve. Citované
LV žiadateľov tvoria prílohu k tomuto materiálu. 
              Pozemky o kúpu ktorých žiadatelia žiadajú parc. č. 3271/1 – záhrady o výmere 399
m2 , parc. č. 3270 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, parc. č. 3269/3 – záhrady o
výmere 446 m2, parc. č. 3269/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc. č. 3268
– záhrady o výmere 394 m2 a par. č. 3267 – záhrady o výmere 870 m2 sú zapísané na LV č.
2513, k. ú. Karlova Ves vo vlastníctve HL. mesta SR Bratislavy – v správe MČ Bratislava –
Karlova Ves v celosti. Pozemok parc. č. 3290 – záhrady o výmere 493 m2 je zapísaný na LV
č. 4734, k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve  hl.  mesta SR Bratislavy  a sú 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.

Oddelenie  právne  a  majetkové  neodporúča  predložený  zámer  o  kúpu  obecných
pozemkov  schváliť,  nakoľko  obecný  pozemok  parc.  č.  3270  dlhodobo  prenajímame  ako
pozemok pod garážou,  všetky ostatné  záujmové pozemky mestská časť dlhodobo prenajíma
na  záhrady,  okrem toho  na  parc.  č.  3269/4  je  postavená  murovaná  chata  v  súkromnom
vlastníctve  nájomcu  záhrady parc.č.  3269/3,  zapísaná  na  LV č.  2994,  k.  ú.  Karlova  Ves.
Záhradná chatka je postavená aj na parc.č. 3268 a parc.č. 3267. Jednotliví nájomcovia záhrad
v danej lokalite tieto užívajú dlhodobo  už od r. 1997 a násl. a aj v súčasnosti.   



V prípade schválenia zámeru predaja 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 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 žiadateľov o kúpu pozemkov parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267
a 3290 v k.  ú.  Bratislava  – Karlova Ves bol zverejnený  na webovej stránke a zároveň na
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 26.8.2016.

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) 
zo dňa 05.-09.2016:

komisia RPHSR navrhla zámer mestskej časti nepredať pozemok a s predajom nesúhlasila
Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0

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

1. neodporučila vyhovieť žiadosti
2. odporučila pri žiadostiach o predaj alebo prenájom majetku mestskej časti zo strany 

fyzickej a právnickej osoby uvádzať názvy a obsah materiálov – že ide o zámer žiadateľov 
nie mestskej časti.

   Prít. : 9 Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 1     

V Bratislave,  20.09.2016


