
 
 
 

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

  
 
 
 

Materiál na  2. rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  19.02.2019 

 
 

                               
 
 

Žiadosť 
 

Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemku registra C-KN parc. č. 643/2 a parc.č. 2968/17,             k.ú. 
Karlova Ves    

 
 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ: 
Mgr. Katarína Procházková PhD.    JUDr. Darina Gullar 
prednosta miestneho úradu      referát správy majetku a bytov 
 
 
 

 
Prerokované:          
- v miestnej rade dňa 05.02.2019                                       

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 finančnej :  31.01.2019 

- v komisii územného rozvoja a výstavby : 30.01.2019  
 

                                                                    Stanoviská komisií F a ÚRV sú obsahom materiálu 
 



 
 
 
 

NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES 

 
 
Alternatíva/B            

neschvaľuje 
 
 
zámer Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemkov registra C-KN parc.č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2, 
LV č. 1 a parc.č. 2968/17 – ostatné plochy o výmere 11 m2, LV č. 2513, k.ú. Karlova Ves vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Karlova Ves do 
výlučného vlastníctva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVODOVÁ   SPRÁVA 
 

 
 Ing. Juraj Galla požiadal listom zo dňa 16.08.2018 Hl. mesto SR Bratislavu o odkúpenie 
pozemkov registra C-KN parc. č. 643/2 - záhrada o výmere 168 m2,   LV č. 1 a parc.č. 2968/17 – 
ostatné plochy o výmere 11 m2, LV č. 2513, k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, do výlučného vlastníctva, nakoľko predmetné pozemky tvoria susedné pozemky 
rodinných pozemkov žiadateľa, ktoré má záujem aj s rodinou využívať ako záhradu, v súlade               
s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,               
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
            Hl. m. SR Bratislava odstúpilo dňa 05.09.2018 túto žiadosť na vybavenie mestskej časti, 
nakoľko požadované pozemky registra C-KN parc. č. 643/2 - záhrada o výmere 168 m2,   LV č. 1 
a parc.č. 2968/17 – ostatné plochy o výmere 11 m2, LV č. 2513, k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy sú zverené na základe protokolu č. 20/91 do správy Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. 
 

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  horeuvedenému. 

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

 



 
 
 
 Zámer Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 643/2 – záhrady o 
výmere 168 m2, LV č. 1 a parc.č. 2968/17 – ostatné plochy o výmere 11 m2, LV č. 2513, k. ú. 
Karlova Ves, vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy – v správe mestskej časti do výlučného 
vlastníctva bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 04.02.2019.  
  
Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 31.01.2019: 
Finančná komisia neodporúča odpredať pozemok registra C- KN parc.č. 643/2 a parc.č. 2968/17, 
k.ú. Karlova Ves 
 
Prít.:  6                      Za:  6                    Proti:  0                     Zdržal sa:  0 
 
Stanovisko komisie územného rozvoja a výstavby (ÚRV) zo dňa 30.01.2019 : 
Komisia si vypočula informáciu o podanej žiadosti o kúpu pozemkov s parc. č. 643/2 a 2968/17 
a nesúhlasí  s predajom predmetných pozemkov 
 
Za:  3                                       Proti:  0                                 Zdržal sa :  0                                    
 
Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 05.02.2019  prerokovala materiál Žiadosť Ing. 
Juraja Gallu o kúpu pozemkov registra C-KN parc.č. 643/2 a parc.č. 2968/17, k.ú. Karlova Ves 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v alternatíve B – 
neschvaľuje predaj 
 
Hlasovanie -   prítomní: 7        za:  7       proti:  0         zdržal sa:  0 
  
              
V Bratislave, dňa: 11.02.2019    


