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NÁVRH UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 

Alt. A 

neschvaľuje 

 

zámer - predaj pozemku registra „C“ parc.č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2  

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves boli dňa 16.07.2020 

doručené žiadosti s podacím číslom 12379 a 12384, obe postúpené z magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy. Obsahom oboch je žiadosť o kúpu pozemku registra „C“ parc.č. 643/2 – záhrada 

o výmere 168 m2. 

 

Predmetný pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2, 

k.ú. Karlova Ves, LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je zverený na základe 

protokolu č. 20/1991 do správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

Žiadateľom, ktorý podal svoju žiadosť do podateľne hlavného mesta SR Bratislavy dňa 03.07.2020 

je Ing Martin Berta, trvale bytom Líščie údolie 90, Bratislava-Karlova Ves. Svoju žiadosť 

odôvodňuje tým, že požadovaný pozemok priamo susedí s jeho pozemkom registra „C“ parc.č. 644, 

na ktorom stojí rodinný dom a pozemkom registra „C“ parc.č. 643/1, ktorý vlastní spolu so svojím 

otcom. Uvádza, že vzhľadom na rozmery pozemku, cca 3 x 56 m a jeho polohou medzi dvomi 

rodinnými domami ho nikto reálne nevyužíva. Udáva tiež, že na pozemku je náletová zeleň, ktorú 

pravidelne kosí. Zároveň navrhuje kúpnu cenu max 7 000 Eur. 

 

Žiadateľkou, ktorá podala svoju žiadosť do podateľne hlavného mesta SR dňa 10.07. 2020 je Terézia 

Kotvasová, výlučná vlastníčka nehnuteľností – rodinného domu súpisné č. 160 a pozemkov registra 

„C“ parc.č. 640, 641 a 642. Žiadateľka vo svojej žiadosti ďalej uvádza, že podľa jej názoru 

predmetný pozemok nemá pre Hlavné mesto SR Bratislavu žiadny ekonomický a ani iný význam 

a preto žiada o jeho odkúpenie. 

 

I keď mestská časť Bratislava-Karlova Ves v súčasnosti predmetný pozemok nevyužíva, z hľadiska 

územného rozvoja môže byť tento pozemok využitý pre zriadenie pešieho prepojenia - vybudovanie 

chodníka medzi Líščím údolím a Starými Gruntmi.  

 

Z tohto dôvodu neodporúčame predmetný pozemok odpredať. 
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V prípade, že miestne zastupiteľstvo schváli zámer odpredať pozemok, postup je ustanovený 

zákonom SNR č. 138/1991 v znení neskorších predpisov, ktorý v par. 9 vymedzuje kompetenciu 

obecného (miestneho) zastupiteľstva schváliť spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce 

a v prípade, ak sa má prevod majetku realizovať formou obchodnej verejnej súťaže, i schváliť 

podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

 

V prípade súhlasu so zámerom odpredať predmetný pozemok,  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 nehnuteľnosti. Následne miestny úrad 

zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť. Následne bude do miestneho 

zastupiteľstva predložený návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže 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.  

 

Tým, že predkladáme na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu žiadosť vo forme „zámeru 

s odpredaním pozemku“ predchádzame situácii, ktorá by vznikla tým, že by mestská časť 

zabezpečila vypracovanie znaleckého posudku, starostka by požiadala 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.  

 

 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 10.09.2020: 

Finančná komisia odporúča neschváliť zámer predaja pozemku a na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva predložiť materiál iba  s návrhom uznesenia uvedeným v alt. A - neschvaľuje.  

Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

Bratislava, 16.09.2020 

 


