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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
1.  

 

schvaľuje 
 
 

odkúpenie pozemkov registra E – KN: 

parc. č. E – 3739, LV 5116, plocha 576 m2, požadovaný záber 84, 08 m2 

parc. č. E – 3512/4304, LV 4304, plocha 302 m2, požadovaný záber 3,24 m2 

parc. č. E – 3740/2, LV 5117, plocha 7 284 m2, požadovaný záber 49,23 m2 

od súkromných vlastníkov a od súkromných vlastníkov v správe Slovenského pozemkového 

fondu za cenu znaleckého posudku, prípadne za cenu dohodou ak bude výhodnejšia pre potreby 

vybudovania chodníka pre peších pozdĺž Perneckej ulice, 
 

 

2. 

 

splnomocňuje starostu mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Jedným z investičných zámerov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je vybudovanie 

chodníka pre peších pozdĺž Perneckej ulice. 

 

Pernecká cesta je v súčasnosti jednosmerná s jazdným pruhom šírky 3,90 m a pozdĺžnym 

parkovaním 2,20 m - vľavo v smere jazdy vozidiel. Chodník pre peších na danom úseku Perneckej 

ceste nenachádza. Zámerom mestskej časti je vybudovanie chodníka a s tým spojených súvisiacich 

investícií. Chodník bude vybudovaný po pravej strane komunikácie o šírke 2,00 m. Na mieste kde 

sa bude nachádzať v budúcnosti chodník sa dnes nachádza oplotenie areálu školy, oporný múr, 

stĺpy verejného osvetlenia, elektrické skrine a rozvodné skrine. Vybudovaním chodníka je 

potrebné preložiť stĺpy verejného osvetlenia, skriňu PRIS, rozvodné skrine, vybudovať oporné 

múry s oplotením, vyrúbať stromy prekážajúce výstavbe a vysadiť náhradnú výsadbu. Zmení sa 

dopravné značenie, premiestnenie pozdĺžneho parkovania z pravej strany na ľavú a tým 

vytvorenie ďalších parkovacích miest. V súčasnosti  je na riešenej časti Perneckej ulice 

vybudovaných 27 parkovacích miest, po zmene  parkovania  a skosením obrubníka na ľavej časti  

ulice  bude vybudovaných cca 40 parkovacích miest. 

Realizácia bude prebiehať pri čiastočnom zabratí Perneckej ulice a zabratím časti územia 

areálu školy. Presný termín realizácie záleží od termínu získania právoplatného územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia.  

 

Uznesením vlády č. 574 z 27. novembra 2019 bola Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

schválená dotácia v sume 234.854,00 Eur. Čerpanie týchto finančných prostriedkov je limitované 

realizáciou projektu do konca roku 2021.  

 

V súčasnosti, po spracovaní projektu, prebehajú prípravné práce, spočívajúce v získaní 

vyjadrení a súhlasov k projektovej dokumentácii od správcov inžinierskych sietí a dotknutých 

orgánov štátnej správy a samosprávy. Žiadosti sú podané všetky, postupne prichádzajú doklady. Je 

predpoklad, že v mesiacoch jún-júl 2020 bude mať mestská časť k dispozícii všetky technické 

podklady a doklady potrebné k žiadosti o územné rozhodnutie.  

 

Pre realizáciu je nevyhnutnou podmienkou mať zabezpečený vzťah k pozemkom, ktoré 

budú dotknuté realizáciou tejto stavby. Zoznam pozemkov podľa parcelných čísel a vlastníkov sú 

prílohou tohto materiálu.  

Mestská časť už od roku 2018 pripravuje súčasne s technickým riešením majetkovú 

stránku projektu. Významnú časť pozemkov získala mestská časť do nájmu od Hlavného mesta 

SR Bratislavy Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0529 18 00.  

 

Časť pozemkov je vo vlastníctve súkromných vlastníkov a väčšinu z nich spravuje 

Slovenský pozemkový fond (ďalej SPF). Mestská časť už v roku 2018 začala komunikovať 

so zástupcami SPF v záujme získať nájom požadovaných pozemkov. Slovenský pozemkový fond 

po mnohých sľubných rokovaniach a pripravenej nájomnej zmluve nakoniec zmenil stanovisko 

ako jediný spôsob vzťahu k pozemkom spravovaným SPF ponúkol mestskej časti možnosť kúpy 

pozemkov za trhovú cenu.  V čase komunikácie bola cena navrhovaná zo strany SPF 50,- Eur za 

m2, čo ukazovala na investíciu cca 50 tis. Eur. Mestská časť hľadala cestu a miernou úpravou 
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projektu znížila potrebu vykúpenia pozemkov od súkromných vlastníkova tak, ako je uvedené 

nižšie. Stále však nie je možné obísť, z projektu vynechať tieto pozemky. Preto má mestská časť 

záujem opakovane rokovať so zástupcami SPF a tieto pozemky odkúpiť.   

 

Rovnako bude potrebné získať vzťah k pozemkom súkromných vlastníkov. 

 

Pre definitívne doriešenie pozemkov pod vybudovanie chodníka pozdĺž Perneckej ulice je 

potrebné ešte získať parcely  

Pozemok registra E – KN  parc. č. E – 3739, LV 5116, plocha 576 m2, požadovaný záber 84, 08 

m2 

Pozemok registra E – KN  parc. č. E – 3512/4304, LV 4304, plocha 302 m2, požadovaný záber 

3,24 m2 

Pozemok registra E – KN  parc. č. E – 3740/2, LV 5117, plocha 7 284 m2, požadovaný záber 

49,23 m2 

 

Hoci v súčasnej zmenenej spoločenskej situácie nevylučujeme ani možnosť ústretovejšieho 

prístupu zo strany SPF (okrem snahy o získanie nájomného vzťahu sme sa pokúšali získať aj 

formu vecného bremena), pre úspech celého projektu musíme počítať s alternatívou kúpy 

pozemkov za cenu znaleckého posudku spracovaného nezávislým znalcom.   

 
 
 
 

 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 11.06.2020: 

Finančná komisia berie na vedomie materiál „Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou 
stavbou Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 
 
 
 
 

 

 

 

V Bratislave, 22.06.2020 

 


