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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
1.  

 

Schvaľuje 

odkúpenie pozemkov:  
 

Špecifikácia pozemku výmera 
všeobecná 

hodnota [Eur] 
pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 17/3, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 17/3, 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5117  

2 m2 152,24  

pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 22/4, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 22/4, 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5117  

229 m2 17 431,48  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 16/2, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 16/2, 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5116  

47 m2 3 577,64  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 17/2, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 17/2, 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5116 

35 m2 2 664,20  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 22/6, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 22/6 , 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5116 

421 m2 32 046,52  

Všeobecná hodnota zaokrúhlene   55 900,00  
 

od súkromných vlastníkov za cenu 55 900,00 Eur, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom 

č. 61/2020 vypracovaného znalcom Ing. Jánom Ďurišom, znalcom v odbore stavebníctvo - odhad 

hodnoty nehnuteľnosti, pozemné stavby, evidenčné číslo 910656 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. 

 

Na rokovanie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves dňa 

30.6.2020 bol predložený návrh na odkúpenie pozemkov od súkromných vlastníkov a od 

súkromných vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré je potrebné získať pre 

možnosť vybudovania 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.  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na svojom rokovaní dňa 

30.6.2020 prijalo v tejto veci uznesenie č. 133/2020, ktorým schválilo zámer odkúpenia pozemkov 

registra E – KN: parc. č. E – 3739, LV 5116, plocha 576 m2 , v požadovanom zábere 84, 08 m2 , 

parc. č. E – 3512/1, LV 4304, plocha 302 m2 , v požadovanom zábere 3,24 m2 , parc. č. E – 

3740/2, LV 5117, plocha 7 284 m2 , v požadovanom 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 a splnomocnilo starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

Miestny úrad v tejto veci zabezpečil vypracovanie odborného posudku, ktorý slúžil ako 

podklad pre rokovanie s vlastníkmi pozemkov. V posudku boli spracované všetky právne 

relevantné možnosti umiestnenia stavby zohľadňujúce majetkový vzťah investora (mestská časť 

Bratislava-Karlova Ves) k pozemkom. Týmito vzťahmi je myslené odkúpenia pozemkov, nájom 

pozemku alebo vznik vecného bremena ochraňujúceho stavbu na pozemku. Tieto možnosti boli 
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spracované z dôvodu zváženia efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov a ako podklad 

pre rokovanie vlastníkov.  

Miestny úrad zabezpečil komunikáciu s vlastníkmi pozemkov, poskytol im všetky podstatné 

technické i ekonomické informácie. Na základe toho došlo k dohode s časťou vlastníkov, ktorých 

vlastníctvo je evidované na liste vlastníctva č. 5116 a 5117. Nepodarilo sa dosiahnuť dohodu 

s vlastníkmi pozemku registra E – KN  parc. č. E – 3512/4304, LV 4304, plocha 302 m2, 

požadovaný záber 3,24 m2, ktorých požiadavky presahovali finančné možnosti mestskej časti, 

ktoré by bolo možné považovať za efektívne a ekonomicky vynaložené prostriedky. Rozsah 

záberu stavbou na týchto pozemkoch je však z pohľadu celkovej investície zanedbateľný (cca 

3m2), preto miestny úrad zabezpečil úpravu projektu, ktorým boli tieto pozemky zo stavby vyňaté. 

Tým odpadla aj potreba získania súhlasného stanoviska od Slovenského pozemkového fondu, 

nakoľko tento je podielovým správcom práve týchto dotknutých pozemkov. 

 

Na základe predbežnej dohody s vlastníkmi pozemkov bol spoločnosťou GEOMETRES, 

s.r.o. so sídlom Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava, IČO 47849746 spracovaný geometrický plán, 

ktorým boli odčlenené pozemky v potrebnej výmere (v prílohe).  Po zapísaní týchto novo 

vzniknutých pozemkov bol Ing. Jánom Ďurišom, znalcom v odbore stavebníctvo – odhad  hodnoty 

nehnuteľnosti, pozemné stavby, evidenčné číslo 910656 spracovaný znalecký posudok, ktorý 

vygeneroval kúpnu cenu pozemkov (v prílohe). 

 

Miestny úrad na základe týchto predbežných súhlasov požiadal o vydanie územného 

rozhodnutia stavebný úrad Petržalka, ktorý je pre túto stavbu určeným stavebným úradom. 

 

Preto navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo potvrdilo svojím súhlasom odkúpenie týchto 

pozemkov:  
 

Špecifikácia pozemku výmera 
všeobecná 

hodnota [Eur] 
pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 17/3, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 17/3, 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5117  

2 m2 152,24  

pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 22/4, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 22/4, 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5117  

229 m2 17 431,48  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 16/2, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 16/2, 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5116  

47 m2 3 577,64  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 17/2, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 17/2, 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5116 

35 m2 2 664,20  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 22/6, vzniknuté 
v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 
Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 22/6 , 
evidovaná na liste vlastníctva č. 5116 

421 m2 32 046,52  



5 
 

Spolu pozemky  734,00 m2 55 872,08  
Všeobecná hodnota celkom   55 872,08  
Všeobecná hodnota zaokrúhlene   55 900,00  

 

od súkromných vlastníkov za cenu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č.61/2020 

vypracovaného znalcom Ing. Jánom Ďurišom, znalcom v odbore stavebníctvo – odhad  hodnoty 

nehnuteľnosti, pozemné stavby, evidenčné číslo 910656, t.j. 55 900,00 Eur pre potreby 

vybudovania chodníka pre peších pozdĺž Perneckej ulice, 

 

 

 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 26.11.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou 
stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“ od súkromných vlastníkov“ a odporúča predložiť 
materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 6                 Za : 6                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 
 
 
 
 

 

 

 

V Bratislave, 7.12. 2020 

  
 


