
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
JUDr. Evy Pistovičovej s manž. o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2301, k. ú. Karlova

Ves 
a 

žiadosť
MUDr. Ivety Šturdíkovej o predaj, príp. dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. 2301 v 
k. ú. Karlova Ves

______________________________________________________________________________

Predkladateľ: Spracovateľ:
Mgr. Michal Drotován JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu referát správy majetku a bytov

Prerokované:
- v miestnej rade dňa 18.09.2018 Miestna rada  p r e r o k o v a l a

Zámer
.................................. a                          



o d p o r ú č a  

materiál predložiť do miestneho

zastupiteľstva     

Prerokované:

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

NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

1.

A/ schvaľuje

zámer odpredať časť pozemku registra C - KN parc. č. 2301 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 22 m2,  k.  ú.  Bratislava  –  Karlova  Ves  na  Šaštínskej  ulici v  Bratislave  do  výlučného
vlastníctva žiadateľky MUDr. Ivety Šturdíkovej 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 určená znaleckým posudkom,

B/ neschvaľuje
zámer odpredať časť pozemku registra C - KN parc. č. 2301 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 22 m2, k. ú. Bratislava – Karlova Ves na Šaštínskej ulici v Bratislave žiadateľke MUDr.
Ivete Šturdíkovej do výlučného vlastníctva

2.

A/ schvaľuje
nájom  pozemkov registra C - KN novovytvorenej parc. č. 2301/3 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 371 m2   a novovytvorenej parc. č.  2301/4 – zast.  pl.  a nádvoria o výmere 54 m2,  k.  ú.



Bratislava  –  Karlova  Ves  na  Šaštínskej  ulici  v Bratislave  žiadateľke  JUDr.  Eve  Pistovičovej
s manž., v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na dobu neurčitú s cenou
nájomného  vo výške 0,99 EUR/m2/rok v súlade s VZN č.  1/2004 doplneného  VZN č.  1/2011
o výške nájomného  za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely.

B/ neschvaľuje
nájom pozemkov registra C - KN novovytvorenej parc. č. 2301/3 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 371 m2  a novovytvorenej parc.č. 2301/4 – zast. plochy a nádvoria o výmere 54 m2, k. ú.
Bratislava  –  Karlova  Ves  na  Šaštínskej  ulici  v Bratislave  žiadateľke  JUDr.  Eve  Pistovičovej
s manž. 

3.
A/ schvaľuje

dlhodobý prenájom  pozemku registra C -KN novovytvorenej parc.č. 2301/7 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8 m2, k.ú.  Karlova Ves na Šaštínskej ulici v Bratislave žiadateľke MUDr.
Ivete  Šturdíkovej  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  osobitného  zreteľa,  na  dobu
neurčitú s cenou nájomného vo výške  0,99 EUR/m2/rok v súlade s VZN č. 1/2004 doplneného
VZN č. 1/2011 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské
účely.

                                                                  B/ neschvaľuje
dlhodobý prenájom pozemku registra  C-KN novovytvorenej par.c.č.2301/7 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8 m2, k. ú. Karlova Ves na Šaštínskej ulici v Bratislave žiadateľke MUDr.
Ivete Šturdíkovej.

                                                                           4.
                                                                    schvaľuje
nájom pozemkov registra C – KN novovytvorenej parc.č. 2301/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 371 m2  a novovytvorenej parc. č. 2301/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54
m2, k.ú. Karlova Ves žiadateľke JUDr. Eve Pistovičovej s manž.  a nájom pozemku registra C -KN
novovytvorenej  parc.č.  2301/7  –  zast.  plochy  a nádvoria  o výmere  8  m2,  k.ú.  Karlova  Ves
žiadateľke MUDr. Ivete Šturdíkovej na Šaštínskej ulici v Bratislave v súlade s ustanovením § 9a
ods.  9 písm.  c/ zákona SNR č.  138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, za rovnakých podmienok pre obidve žiadateľky, na dobu 25 rokov, za cenu
nájmu vo výške             1,00 EUR/rok .

      
 

      DÔVODOVÁ   SPRÁVA

1. časť



                Žiadateľka JUDr. Eva Pistovičová listom zo dňa 30.07.2018 požiadala Mestskú časť
Bratislava – Karlova Ves o odkúpenie pozemku registra C- KN parc. č. 2301 - zastavané plochy
a nádvoria  vo  výmere  451  m2,  k.  ú.  Karlova  Ves,  zapísaného  na  LV č.  2513  vo  vlastníctve
Hl.m.SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Následne dňa 15.08.2018 e
– mailom túto pôvodnú žiadosť upresnila s tým, že s manželom žiada o nájom celého pozemku
parc.č.  2301,  k.ú.  Karlova  Ves,  ktorého  reálne  užívanie  upresnia  geometrickým  plánom,
vypracovaným za  týmto  účelom.  Predmetnú  žiadosť  odôvodnila  tým,  že  v marci  2018 spolu
s manželom nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva manželov stavbu – rodinný dom súp.
č. 382.
               Priľahlé pozemky k domu , vrátane dotknutého pozemku parc.č. 2301 sú ohradené
plotom s pevným betónovým základovým múrom a sú žiadateľkou užívané na základe Dohody
o zriadení práva spoločného osobného užívania pozemku zo dňa 5. júna 1975 a Dodatku k dohode
o zriadení  práva  spoločného  užívania  pozemku,  uzatvorené  s predchádzajúci  vlastníkmi
nehnuteľností, ktoré sú prílohou predloženého materiálu.
               Po vyhotovení geometrického plánu č. 1543/18 zo dňa 16.8.2018 žiadateľka JUDr. Eva
Pistovičová  dňa  17.8.2018  pôvodnú  žiadosť  písomne  doplnila  a upresnila,  tým,  že  požiadala
o nájom pozemkov registra C-KN , novovytvorenej parc.č. 2301/3 – zast. plochy a nádvoria vo
výmere 371 m2 a novovytvorenej parc.  č.  2301/4 – zast.  plochy a nádvoria vo výmere 54 m2
o celkovej  výmere  425  m2,  z dôvodu,  že  pozemok  parc.  č.  2301/3  tvorí  záhradu  k priľahlej
nehnuteľnosti  v jej  osobnom vlastníctve  a pozemok  parc.  č.  2301/4  sa  nachádza  priamo  pod
stavbou rodinného domu žiadateľky.
Dňa 3.9.2018 žiadateľka doplnila svoju žiadosť o vyjadrenie, že  novovytvorené pozemky parc.č.
2301/5,6,7  horeuvedeným geometrickým plánom sú v užívaní iných fyzických osôb v celkovej
výmere 26 m2.
                
   Nájom pozemku môže byť miestnym zastupiteľstvom schválený v súlade s ustanovením  § 9a
ods. 9 písm. c/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa vzhľadom k horeuvedenému.

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

Vzhľadom na horeuvedené navrhujeme nájom predmetných pozemkov na dobu neurčitú
s výškou nájmu 0,99 EUR/m2/rok v súlade s VZN č. 1/2004 doplneným VZN č. 1/2011  o výške
nájomného za dočasné užívanie  pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely.

2. časť

Žiadateľka  MUDr.  Iveta  Šturdíková  listom zodňa  04.07.2018  požiadala  mestskú  časť
Bratislava  - Karlova Ves o odpredaj, príp. dlhodobý prenájom užívaného pozemku, časť par. č.
2301- zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 2513
vo  vlastníctve  Hl.  m.  SR  Bratislabvy  –  v správe  mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves,
z dôvodu, že predmetný pozemok je doteraz nevysporiadaný a je v jej dlhodobom užívaní.

Je  pôvodnou  vlastníčkou  nehnuteľnosti  zapísanej  na  LV  č.  1256,  k.ú.  Karlova  Ves
pozostávajúcej z rodinného domu a priľahlých pozemkov parc.č. 2300/14 a 2325. Časť pozemku
registra C - KN parc.č. 2301 o výmere 22 m2 (viď snímka z mapy) užíva už od roku 1972, od
doby,  kedy  jej  a jej  manželovi  bol  rozhodnutím  ObNV  Bratislava  IV.  pridelený  k trvalému
užívaniu a výstavbe rodinného domu. Po smrti manžela v roku 1986 sa dedičským konaním stala
jedinou dedičkou jeho pozostalosti.
           



Predaj  časti  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.

V prípade schválenia zámeru predaja časti pozemku parc .č. 2301 o výmere 22 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  MUDr.  Ivety  Šturdíkovej  predložená  na  schválenie  do  miestneho
zastupiteľstva  s 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.

Požadovaná výmera sa z časti prekrýva s požiadavkou JUDr.  Pistovičovej,  týkajúcej sa
parc.č. 2301/3. Rozpor nie je u novovytvorenej parc. č. 2301/7 o výmere 8 m2. Prekrytie je v časti
novovytvorenej parc.č. 2301/3 v rozsahu cca 14 m2, kde požiadavka MUDr. Šturdíkovej zasahuje
do plochy, o ktorej nájom žiada JUDr. Pistovičová.  

           Nájom pozemku môže byť miestnym zastupiteľstvom schválený v súlade s ustanovením
§ 9a ods.  9  písm.  c/  zákona  číslo  138/1991 Zb.  o majetku obcí  v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom k horeuvedenému.

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

             V prípade schválenia nájmu časti predmetného pozemku, navrhujeme uzavrieť nájomnú
zmluvu  na  dobu  neurčitú  s výškou  nájomného  0,99  EUR/m2/rok  v súlade  s VZN  č.  1/2004
doplneným VZN č. 1/2011 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na
podnikateľské účely.

3. časť
Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  skutočnosti  je  zrejmé,  že  odpredajom   predmetného

pozemku, príp. nájmom pozemku na základe jednej  alebo druhej žiadosti by nastal konflikt medzi
žiadateľmi. 

Jedným z riešení je možnosť využívania pozemku formou nájomného vzťahu podľa bodu
4.  Návrhu  na  uznesenie,  t.j.  schválenie  nájmu  časti  pozemku  C-KN  novovytvorenej  parc.č.
2301/3, 4 geometrickým plánom  č. 1543/18 zo dňa 16.8.2018 o celkovej výmere 425 m2, k.ú.
Karlova  Ves  žiadateľke  JUDr.  Eve  Pistovičovej   s manž.  a nájom  časti  pozemku  C  –  KN
novovytvorenej          parc. č. 2301/7 o celkovej výmere 8 m2, k.ú. Karlova Ves žiadateľke MUDr.
Ivete Šturdíkovej na  Šaštínskej ulici  v Bratislave v súlade s ustanovením §  9a ods.9  písm.  c/
zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
za rovnakých podmienok pre obidve žiadateľky a to na dobu neurčitú, za cenu nájmu vo výške
0,99 EUR/m2/rok v súlade s VZN č. 1/2004 doplneným VZN č. 1/2011 o výške nájomného za
dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely. 



Zámer odpredať časť pozemku, ako aj žiadosti žiadateľov o nájom časti pozemku registra
C – KN parc.č. 2301, k. ú. Karlova Ves boli zverejnené na webovej stránke a na úradnej tabuli
úradu dňa 06.09.2018.

Stanovisko  komise RPHSR (regionálnej  politiky,  hospodárskeho a sociálneho rozvoja)  zo
dňa 10.09.2018:
Komisia RPHSR prerokovala predložený materiál:
a) neodporúča predložiť materiál na rokovanie MiZ
b) odporúča vyžiadať od p. Šturdíkovej písomné vyjadrenie obsahujúce dôvod a účel prenájmu:

MUDr. Šturdíková zaslala dňa 13.9.2018 požadované písomné vyjadrenie, v ktorom uvádza,
citujem: „ predmetný pozemok budem užívať na osobné účely ako súčasť záhrady – trávnatej
plochy,  zapísanej  v katastri  nehnuteľností  ako  plocha,  na  ktorej  je  dvor.  Zároveň prosím
akceptovať zmenu vo výslednej výmere požadovanej plochy, nakoľko mojím zavinením som
z titulu veku  a slabšieho  zraku  do  žiadosti namiesto  plochy uviedla  obvod  požadovaného
pozemku.  V každom prípade  bude  presný rozmer  zameraný geodetom podľa  k pôvodnej
žiadosti priloženého náčrtku, pričom však geodet môže zameranie vykonať a zakresliť až na
základe predbežného súhlasu vlastníka alebo správcu predmetného pozemku.

c) odporúča  vyžiadať  vyjadrenie  od  p.  JUDr.  Pistovičovej  k prípadnému  nájmu
p. MUDr. Šturdíkovej:

žiadateľka JUDr. Pistovičová bola k požadovanému dplneniu taktiež vyzvaná e – mailom dňa
12.9.2018, pričom sa vyjadrila nasledovne, „citujem“: 

pani  MUDr.  Šturdíková  nemá  prístup  k  pozemku,  o ktorý  žiada.  Predmetný  pozemok
parc. č. 2301 je priľahlým pozemkom k nášmu domu, je riadne oplotený pevným betónovým
múrom ( viď príloha) a pani Šturdíková naň nemá žiaden prístup. My ho užívame a staráme
sa oň. Pani Šturdíková má záujem rozšíriť  si svoj pozemok na úkor priľahlého  pozemku
k nášmu domu, ku ktorému nemá a ani nemala žiaden užívací vzťah.

       Za:  5 Proti:  0 Zdržal sa:  1  

Miestna  rada MČ Bratislava – Karlova  Ves  prerokovala  dňa  18.09.2018  predmetný zámer
a odporúča predložiť do miestneho zastupiteľstva.

 

V Bratislave,  dňa: 14.09.2018


