
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
         / 7. volebné obdobie /

 

Materiál na  34. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  24.04.2018

                              

Žiadosť
žiadateľov Janky Šušolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o odkúpenie

pozemku – chodníka parc. č. 3728 v k. ú. Karlova Ves
a 

žiadosť
   spoločnosti White Stork, s. r. o.  o odkúpenie pozemku parc. č. 3728 v 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           materiál a o d p o r ú č a

    predložiť ho do miestneho zastupiteľstva



Prerokované:

- v komisii RPHSR   09.04.2018
- v komisii F              05.04.2018

NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

1.

A/ schvaľuje
zámer odpredať pozemok registra C - KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
79 m2,  k.  ú.  Bratislava  –  Karlova  Ves,  v  lokalite  Nad  Devínskou  cestou  v  Bratislave  do
podielového  spoluvlastníctva  žiadateľov,  každému  v  podiele  1/3,  na  základe  žiadosti  Janky
Šušolovej,  Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej,  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,

B/ neschvaľuje
zámer odpredať pozemok registra C - KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
79 m2,  k.  ú.  Bratislava  –  Karlova  Ves,  v  lokalite  Nad  Devínskou  cestou  v  Bratislave  do
podielového spoluvlastníctva žiadateľov na základe žiadosti Janky Šušolovej, Ing. Petra Panáka
a Ing. Ľubomíry Homolovej. 

2.

A/ schvaľuje
zámer odpredať pozemok registra C - KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
79 m2, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, v lokalite Nad Devínskou cestou v Bratislave spoločnosti
White Stork, s. r. o. Grosslingová 4, Bratislava,  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,

B/ neschvaľuje
zámer odpredať pozemok registra C - KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
79 m2, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, v lokalite Nad Devínskou cestou v Bratislave spoločnosti
White Stork, s. r. o.. 

3.

A/ schvaľuje
zámer odpredať pozemok registra C - KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
79 m2,  k.  ú.  Bratislava  –  Karlova  Ves,  v  lokalite  Nad  Devínskou  cestou  v  Bratislave  do
podielového   spoluvlastníctva všetkým žiadateľom v ¼ ine,  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,

B/ neschvaľuje
zámer odpredať pozemok registra C - KN parc. č. 3728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
79 m2, k. ú. Bratislava – Karlova Ves, v lokalite Nad Devínskou cestou v Bratislave, 

C/ ukladá
prednostovi  miestneho  úradu  zabezpečiť  komunikáciu  so  žiadateľmi  o možnosti  využívať
pozemok  formou  nájomného  vzťahu  na základe  dohody  všetkých  vlastníkov  susediacich
nehnuteľností.

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

1. časť

Žiadatelia Janka Šušolová, bytom Vavilovova 26, 851 01 Bratislava 5, Ing. Peter Panák,
bytom Fialkove údolie 32, 811 01 Bratislava 1 a Ing. Ľubomíra Homolová, bytom Bazovského
3138/3 , 841 01 Bratislava listom zo dňa 28.11.2017 požiadali Mestskú časť Bratislava – Karlova
Ves o odkúpenie pozemku registra C- KN parc. č. 3728  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere
79 m2,  k.  ú.  Karlova  Ves,  z  dôvodu,  že uvedený pozemok slúži len  ako  prístupový chodník
k vyššie  uvedeným parcelám č.  3729,  3730 a 3731 a je  jedinou prístupovou komunikáciou k
pozemkom parc.  č.  3729,  3730  a  3731  ktoré  sú  v  osobnom vlastníctve  žiadateľov  a  ktoré
dlhodobo  a  celoročne  využívajú  na  záhrady.  Dotknutý pozemok je  vo  vlastníctve  Hl.  m.  SR
Bratislavy, zapísaný na LV č. 2513 v celosti, zverený do správy MČ Bratislava – Karlova Ves.   
            
             Na susedných pozemkoch parc. č. 3724,3725 a 3726 bola v roku 2014 povolená výstavba
polyfunkčného objektu SPORT MED, Dlhé Diely III. tesne na hranici pozemku parc.  č. 3728,
ktorú  .  investor  White  Stork  s.  r.  o.  z časti  využíval  pri  výstavbe  tohto  objektu,  čím  došlo
k čiastočnému   zúženiu  chodníka  po  jeho  celej  dĺžke  a  tým  žiadateľom znemožňoval  plne
využívať funkciu tejto komunikácie.

Žiadateľka Janka Šušolová má vlastníctvo pozemku na parc. č. 3730 zapísané na LV č.
2061 , k. ú. Karlova Ves v celosti.
            Žiadatelia Ing. Peter Panák a Stanislav Panák majú vlastníctvo parc. č. 3729 zapísané na
LV č. 2060, k. ú. Karlova Ves v spoluvlastníckom podiele po ½ – ine.
            Žiadateľka Ing. Ľubomíra Homolová má vlastníctvo pozemku na parc.č. 3731 zapísané na
LV č. 2062, k. ú. Karlova Ves v celosti a k pozemku parc. č. 3732 má zapísané na LV č. 2700, k.
ú. Karlova Ves, v celosti. Vzhľadom k tomu, že vlastníctvom pozemku parc. č. 3732 žiadateľka
Ing. Ľubomíra Homolová zaberá na úrovni tohto pozemku celú časť chodníka, tento pozemok si
od cesty Na Kampárke celý ohradila plechový oplotením a bránou, čím sa stal pozemok – chodník
neprechodným  pre  verejnosť.  Vlastníkom  susedných  pozemkov  p.  Šušolovej  a Ing.  Petrovi
Panákovi poskytla od plechovej brány kľúče. 
  
            Pozemok parc. č. 3732 pani Homolová nadobudla kúpnou zmluvou V-3450/02 zo dňa
12.5.2003. Keďže na LV č. 2700, k. ú. Karlova Ves nie je zapísané vecné bremeno k predmetnému
pozemku písomne dňa 10.11.2017 sme požiadali katastrálny odbor Okresného úradu v Bratislave
o zaslanie citovanej kúpnej zmluvy.

Následne sme dňa 17.1.2018 obdržali odpoveď, v ktorej sa katastrálny odbor OÚ v Bratislave
odvoláva na ustanovenie § 8 ods.1 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon, ktorým je



verejnosť zbierky listín obmedzená  a umožňuje sa len vlastníkom, ich právnym predchodcom
alebo iným oprávneným osobám, alebo iným účastníkom konania napr. geodetom, znalcom.
V závere  odpovede  katastrálny  odbor  OÚ  v Bratislave  uvádza,  že  „Priebeh  hraníc  pozemku
registra C-KN parc. č. 3732 k. ú. Karlova Ves je nezmenený od obnovy katastrálneho operátu
novým mapovaním v rokoch 1986 – 1988.“

Predaj pozemku môže byť miestnym zastupiteľstvom schválená 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 tomu, že obecná parcela č.  3728 je  jedinou
prístupovou komunikáciou k susediacim pozemkom v osobnom vlastníctve žiadateľov a nemožno
ju predať žiadanej inej fyzickej ani právnickej osobe.

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

V prípade schválenia zámeru kúpy pozemku parc .č. 3728 o výmere 79 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  Janky  Šušolovej,  Ing.  Petra  Panáka  a Ing.  Ľubomíry  Homolovej
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 pozemku neschváli. V tom prípade náklady na znalecký posudok by
neboli mestskej časti nikým uhradené.

Žiadosť  žiadateľov  Janky  Šušolovej,  Ing.  Petra  Panáka  a Ing.  Ľubomíry  Homolovej
o dokúpenie pozemku – chodníka parc. č.  3728 k.  ú.  Karlova Ves bola zverejnená na webovej
stránke a na úradnej tabuli úradu dňa 06.04.2018. 

2. časť

Spoločnosť  White  Stork,  s.  r.  o.,  Grosslingová  4,  Bratislava,  písomne  dňa 28.03.2018
požiadala Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves o odkúpenie pozemku registra C- KN parc. č.
3728  -  zastavané  plochy  a nádvoria  vo  výmere  79  m2,  k.  ú.  Karlova  Ves,  z  dôvodu,  že
k predmetnému pozemku má spoločnosť prístup z pozemkov v jej vlastníctve a to parc. č. 3725
a 3726, zapísaných na LV č. 2057, k. ú. Karlova Ves v celosti, čím žiadateľ odôvodňuje dôvod
hodný osobitného zreteľa. Dotknutý pozemok je vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy, zapísaný na
LV č. 2513 v celosti, zverený do správy MČ Bratislava – Karlova Ves.   
            
             Žiadateľ na vlastných pozemkoch parc. č. 3724, 3725 a 3726 od  roku 2014 realizoval
povolenú  výstavbu  polyfunkčného  objektu  SPORTMED,  Dlhé  Diely  III.  tesne  na  hranici
pozemku parc. č. 3728, ktorý objekt je t. č. dostavaný, stavba bola zameraná geodetickou firmou
Geometrák  s.  r.  o.  po  jej  zateplení  a omietnutí.  Zameraním  dokončenej  stavby  geodetom
sa nepotvrdilo zasahovanie stavby do pozemku – chodníka parc. č. 3728, viď príloha. 

Spoločnosť White Stork s. r. o. v žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 3728 ďalej uviedla, že od
začiatku výstavby bytového domu Sportmed má problémy s vlastníkmi susedných nehnuteľností,



ktorí bezdôvodne podávali podnety na stavebný úrad, že zateplenie bytového domu zasahuje do
chodníka,  čo preukazuje  oznámením výkonu štátneho stavebného  dohľadu zo  dňa 20.10.2017
a 14.12.2017, viď príloha.   
            

Predaj 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 tomu, že prístup na obecnú parcelu č. 3728  má
žiadateľ z pozemkov v jeho vlastníctve.

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

V prípade schválenia zámeru predaja pozemku parc .č. 3728 o výmere 79 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 spoločnosti White Stork, s. r. o. 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.

Žiadosť spoločnosti White Stork, s. r.o.  o dokúpenie pozemku parc. č. 3728 k. ú. Karlova
Ves bola zverejnená na webovej stránke a na úradnej tabuli úradu dňa 06.04.2018. 

3. časť

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  skutočnosti  je  zrejmé,  že  odpredajom   predmetného
pozemku na základe jednej  alebo druhej žiadosti by nastal konflikt medzi žiadateľmi. 

Jedným  z riešení  je  odpredať  pozemok  všetkým  žiadateľom  do  podielového
spoluvlastníctva  v ¼,  čím  by  bol  zabezpečený  vstup  na predmetný  pozemok  všetkým
spoluvlastníkom susediacich nehnuteľností (súčasní žiadatelia).

Ďalším  riešením  je  neodpredať  pozemok  a  komunikovať  so žiadateľmi  o možnosti
využívania  pozemku  formou  nájomného  vzťahu  na základe  dohody  všetkých  vlastníkov
susediacich nehnuteľností.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 05.04.2018:

Komisia nebola uznášania schopná.

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 09.04.2018 :

Komisia  RPHSR  dňa  09.04.2018  neprerokovala  žiadny  bod  programu  z dôvodu,  že  nebola
uznášania schopná.



Miestna  rada   MČ Bratislava  –  Karlova  Ves  prerokovala  predmetný  materiál  a odporúča
predložiť ho na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie – prítomní : 4      za: 4      proti: 0    zdržal sa 0 

V Bratislave,  11.04.2018


