
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA –
KARLOVA VES

         / 7. volebné obdobie /
 

Materiál na  36. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  25.09.2018

                              

Žiadosť

MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2040,
príp. o uzavretie novej nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves    

______________________________________________________________________________

Predkladateľ: Spracovateľ:

Mgr. Michal Drotován JUDr. Darina Gullar
prednosta 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 18.09.2018                          Zámer

                                                                                             .................................. a
                                                                         o d p o r ú č a materiál predložiť do    

miestneho zastupiteľstva

Prerokované:

- v komisii RPHSR   10.09.2018                        Stanovisko komisie RPHSR je obsahom materiálu
- v komisii F              13.09.2018



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

Alternatíva/A                                           schvaľuje

zámer MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2040 – zast. pl.
a nádvoria o výmere 24 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 2513 vo vlastníctve  Hl. m. SR
Bratislavy – v správe  mestskej časti, 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

Alternatíva/B           
neschvaľuje

zámer MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2040 – zast.
pl. a nádvoria o výmere 24 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 2513 vo vlastníctve Hl. m.
SR Bratislavy – v správe mestskej časti do výlučného vlastníctva.

Alternatíva/C

schvaľuje

nájom pozemku registra C – KN parc.č. 2040 – zast. pl. a nádvoria o výmere 24 m2, pod stavbou
garáže súp. č. 5159 na Karloveskej ulici, zapísanej na LV č. 2803, k. ú. Karlova Ves, v osobnom
vlastníctve žiadateľky, v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov  z dôvodu  hodného  osopbitného  zreteľa,
nasledovnému nájomcovi: 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. MUDr. Zuzana
Petrakovičová
Pod 
Rovnicami 9,
Bratislava

2040
pozemok pod 
garážou
Karloveska ul.

          24

      
     

     1,97

     
     

01.10.2018 - 
31.12.2020



DOVODOVÁ   SPRÁVA

MUDr. Zuzana Petrakovičová požiadala listom zo dňa 18.06.2018 mestskú časť Bratislava
– Karlova Ves o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2040 – zast. pl. a nádvoria o výmere
24 m2, k.ú. Karlova Ves, do výlučného vlastníctva, nakoľko sa dňa 12.01.2018 stala vlastníčkou
stavby garáže súp. č. 5159 z titulu kúpy, postavenej na predmetnom pozemku a preto má záujem
o odkúpenie tohoto pozemku, v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, príp. o uzavretie novej
nájomnej zmluvy na daný pozemok, v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

O predaji pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom
k horeuvedenému, miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov.

O nájme pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí  v znení  neskorších  predpisov  z dôvodu  horného  osobitného  zreteľa  vzhľadom
k horeuvedenému , rozhodne miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
nasledovnému nájomcovi:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. MUDr. Zuzana
Petrakovičová
Pod 
Rovnicami 9,
Bratislava

2040
pozemok pod 
garážou
Karloveska ul.

          24

      
     

     1,97

     
     

01.10.2018 - 
31.12.2020

 
 Stavba garáže postavenej na pozemku registra C – KN parc.č. 2040, k.ú. Karlova Ves je

zapísaná na LV č. 2803 v prospech vlastníka MUDr. Zuzany Petrakovičovej v celosti.

            Zámer MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2040 –
zast.pl. a nádvoria o výmere 24 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 2513 vo vlastníctve Hl.
m.  SR  Bratislavy  –  v správe  mestskej  časti  do  výlučného  vlastníctva,  príp.  uzavretie  novej
nájomnej  zmluvy na  daný pozemok  boli  zverejnené  na  webovej  stránke  mestskej  časti a  na
úradnej tabuli dňa 06.09.2018. 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 10.09.2018 :   

Komisia RPHSR prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča prenájom s dobou nájmu na neurčito.

Za:  6 Proti:  0 Zdržal sa:  0

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovala dňa 18.09.2018 predmetnú žiadosť
a odporúča predložiť materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  

V Bratislave, dňa 14.09.2018  


