MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 8. volebné obdobie /

Materiál na 8. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.11.2019

Návrh
hlavného mesta SR Bratislava na odňatie správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
k pozemkom registra E-KN parc.č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190m2, parc.č. 20083/65
-zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc.č. 20083/66 - orná pôda o výmere 998
m2, parc.č. 20083/73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc.č. 20083/97 –
záhrady o výmere 311 m2, parc.č. 20083/105 – záhrady o výmere 188 m2 a parc. č. 20083/108
– záhrady o výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladateľ:
Mgr. Katarína Procházková PhD.
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ:
JUDr. Darina Gullar
referát správy majetku a bytov

Prerokované:
- v miestnej rade dňa 23.10.2019

prerokovala
Návrh
.................................. a
odporúča
materiál predložiť do miestneho
zastupiteľstva

Prerokované:
- v komisii LP
- v komisii F

14.10.2019
17.10.2019
Stanoviská komisií sú obsahom

materiálu

NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
súhlasí
s návrhom hlavného mesta SR Bratislava o odňatí správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
k pozemkom registra E-KN parc.č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190m2, parc.č. 20083/65
-zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc.č. 20083/66 - orná pôda o výmere 998 m2,
parc.č. 20083/73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc.č. 20083/97 – záhrady
o výmere 311 m2, parc.č. 20083/105 – záhrady o výmere 188 m2 a parc. č. 20083/108 – záhrady
o výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavné mesto SR Bratislava listom č. MAGS OMV 34797/2019/395900 zo dňa
21.08.2019 požiadalo mestskú časť Bratislava – Karlova Ves o predloženie stanoviska, respektíve
uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k odňatiu správy
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k nasledovným pozemkom registra E-KN:
parc.č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190m2,
parc.č. 20083/65 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2,
parc.č. 20083/66 - orná pôda o výmere 998 m2,
parc.č. 20083/73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2,
parc.č. 20083/97 – záhrady o výmere 311 m2,
parc.č. 20083/105 – záhrady o výmere 188 m2 a
parc. č. 20083/108 – záhrady o výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves,
v súlade s čl. 84 ods.1 písm.d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu potreby plnenia
samosprávnych funkcií celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods.2 písm. g)
a to vykonávania výstavby, údržby a správy verejných pohrebísk, za účelom následného zverenia
týchto pozemkov do správy mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy,
ktoré o zverenie týchto pozemkov do správy požiadalo vlastníka listom zo dňa 22.10.2018,
nakoľko sa nachádzajú v oplotenom areáli cintorína Slávičie údolie a užívajú sa za účelom
poskytovania cintorínskych a pohrebných služieb obyvateľom Hlavného mesta.
Predmetné pozemky sú zapísané na LV č. 4971, k.ú. Karlova Ves vo vlastrníctve hlavného
mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves boli protokolom
č. 20/91 zo dňa 30.09.1991.

Z ustanovenia čl. 84 ods. 4 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vyplýva, že ak miestne
zastupiteľstvo mestskej časti nesúhlasí s vrátením zvereného majetku, môže sa mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov uzniesť, že zverený majetok
sa mestskej časti odníma.
Stanovisko komisie legislatívno – právnej (LP) zo dňa 14.10.2019:
Komisia nie je uznášania schopná. Avšak prítomní členovia odporúčajú materiál predložiť na
rokovanie miestnemu zastupiteľstvu.
Prít.: 2

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 17.10.2019:
Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva
Prít.. 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovala materiál Návrh Hl. mesta SR
Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k pozemkom registra E-KN
parc.č. 20083/46 – orná pôda o výmere 190 m2, parc.č. 20083/65 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 249 m2, parc.č. 20083/66 – orná pôda o výmere 998 m2, parc.č. 20083/73 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc.č. 20083/97 – záhrady o výmere 311 m2, parc.č.
20083/105 – záhrady o výmere 188 m2 a parc.č. 20083/108 – záhrady o výmere 278 m2, kat. úz.
Karlova Ves a odporúča materiál preedložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie – prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
.
V Bratislave,dňa : 28.10.2019

