
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
         / 8. volebné obdobie /

 

Materiál na  9. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 17.12.2019

                              

Žiadosť

JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc.č. 2300/12, 2300/13, 2300/15, 
2301/3 a 2301/4, kat.úz. Karlova Ves – schválenie zámeru mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves predať predmetné pozemky
______________________________________________________________________________

Predkladateľ: Spracovateľ:
Mgr. Katarína Procházková PhD. JUDr. Darina Gullar
prednostka miestneho úradu referát správy majetku a bytov

Prerokované:  Miestna rada p r e r o k o v a l a

- v miestnej rade dňa 03.12.2019 Zámer
.................................. a                          

o d p o r ú č a  

materiál predložiť na zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva v alternatíve 
B (neschvaľuje)     

Prerokované:

- v komisii  LP           25.11.2019 
- v komisii  F             28.11.2019

                    Stanovisko komisie je obsahom materiálu



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

Alternatíva B/                                            neschvaľuje

zámer  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  odpredať  žiadateľke  JUDr.  Eve  Pistovičovej
pozemky registra  C –  KN  parc.  č.  2300/12  –  zastavaná  plocha  a nádvorie  o výmere  78  m2,
parc.č.  2300/13 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere  137 m2,  parc.č.  2300/15 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísané na LV č. 46 vo vlastníctve Hl. mesta
SR  Bratislava,  zverené  do  správy  mestskej  časti  protokolom  č.  20/91  zo  dňa  30.09.1991
a pozemky registra  C  –  KN parc.č.  2301/3  – zastavaná  plocha  a nádvorie  o  výmere  371 m2

a parc.č. 2301/4 – zastavaná plolcha a nádvorie o výmere 54 m2, zapísané na LV č. 2513, k. ú.
Karlova  Ves  -v správe  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves,  v lokalite  Šaštínska  ulica
v Bratislave. 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

  
            Žiadateľka JUDr. Eva Pistovičová, bytom Šaštínska 274, 841 04 Bratislava listom zo dňa
25.09.2019  požiadala  o kúpu  pozemkov  pod  rodinným  domom  súp.č.  382,  zapísaného
na   LV č. 1321, k.ú. Karlova Ves, ktorý nadobudla do vlastníctva kúpnou zmluvou v marci 2018.  

           Z listu vlastníctva č. 1321, k.ú. Karlova Ves jednoznačne vyplýva, že tento rodinný dom
bol odkúpený bez pozemkov, na ktorom je postavený.

            Pozemky registra C-KN parc.č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 sú zapísané na LV č. 46, k.ú.
Karlova Ves vo vlastníctve Hl.  mesta SR Bratislava,  ktoré tento vlastník považuje za zverené
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves protokolom č. 20/91. Správca pozemkov túto skutočnosť
nemá  zatiaľ  zdokladovanú,  nakoľko  Hl.mesto  SR  Bratislava  požiadalo  iba  nedávno  o zápis
vlastníckeho práva k predmetným pozemkom (viď príloha: e-mail zo dňa 08.10.2019).
         
           Pozemky registra C – KN par.c.č. 2301/3 a parc.č. 2301/4, k.ú. Karlova Ves sú zapísané
na LV č.  2513 vo vlastníctve Hl.  mesta SR Bratislava – v správe Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves, ktoré pozemky má žiadateľka v dlhodobom  nájme o celkovej výmere 425 m2 na



dobu  25  rokov  s účinnosťou  od 11.10.2018  a s výškou  nájomného  1,00  EUR/  celý predmet
nájmu/rok.  

          
 Predaj  pozemkov  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. 
 
            Osobitný zreteľ odôvodňujeme tým, že na predmetných  pozemkoch je tento rodinný dom
postavený  a tiež  tvoria  priľahlú  plochu  k stavbe  vo  vlastníctve  nadobúdateľa  a tvoria
neoddeliteľný celok s danou stavbou.

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

V prípade schválenia zámeru odpredať pozemky registra C-KN parc.č. 2300/12, 2300/13,
2300/15, 2301/3 a 2301/4,  k.ú.  Karlova Ves 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. Po obdržaní predchádzajúceho súhlasu primátora
bude  žiadosť  JUDr.  Evy  Pistovičovej  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 pozemkov neschváli. V tom prípade náklady na znalecký posudok
by neboli mestskej časti nikým uhradené.

Zámer mestskej časti odpredať žiadateľke predmetné pozemky bol zverejnený na webovej
stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 02.12..2019.

Stanovisko komisie legislatívno – právnej(LP) zo dňa 25.11.2019:
Komisia nebola uznášania schopná.

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 28.11.2019:
Finančná komisia odporúča nepredávať pozemky.

Prít.: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves  prerokovala materiál Žiadosť JUDr. Evy

Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C – KN parc.č. 2300/12, 2300/13, 2300/15, 2301/3, 2301/!
4,  k.ú.  Karlopva  Ves  –  schválenie  zámeru  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  predať
predmetné  pozemky  a odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva
v alternatíve B (neschvaľuje).

Hlasovanie – prítomní: 5    za:  5    proti:  0    zdržal sa: 0

V Bratislave, dňa: 05.12.2019


