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Správa k vysporiadaniu vzťahov k užívaniu pozemku registra C-KN parc. č. 2171 
identického   s pozemkom registra E-KN parc. č. 3645, k. ú. Karlova Ves 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves má zámer vybudovať parkovací dom , resp. parkovacie 
miesta na pozemku registra C– KN parc. č. 2171 identického s pozemkom registra E – KN 
parc. č. 3645 – orná pôda o výmere 6114 m2, zapísaným  na LV č. 4705, k. ú. Karlova Ves, 
v podielovom spoluvlastníctve nasledovných vlastníkov: 
1. Malvína Mažgútová v podiele 1710/6114, 
2. Pavlína Grebeňová   v podiele 1710/6114, v správe Slovenského pozemkového fondu 

Bratislava, 
3. Hlavné mesto SR Bratislava v podiele 2694/6114. 

 
Vo veci vysporiadania vzťahu k užívaniu predmetného pozemku k horeuvedenému zámeru 
sme ako prvú podielovú spoluvlastníčku písomne kontaktovali pani Malvínu Mažgútovú, 
pričom bolo dohodnuté osobné stretnutie na deň 26.07.2017 za účasti pani starostky, syna  
a dcéry pani Mažgútovej vzhľadom k jej pokročilému veku. 
 
Návrh mestskej časti bol ponúknuť iba nájom pozemku  vo výške 1 000,00 EUR/celý predmet 
nájmu/rok, maximálne 1 200, 00 EUR/celý predmet nájmu/rok. 
 
Splnomocnení zástupcovia pani Mažgútovej navrhli v prípade nájmu pozemku, cenu nájmu vo 
výške 1,00 EUR/m2/mesiac, čo predstavuje sumu nájmu vo výške 1710,00 EUR/celý predmet 
nájmu/mesiac. Zároveň sa vyjadrili, že by najradšej predmetný pozemok odpredali za 
minimálnu kúpnu cenu vo výške 100,00 EUR/m2, čo predstavuje sumu vo výške 171 000,00 
EUR so splátkovým kalendárom kúpnej ceny na 5 až 7 rokov. 
 
Návrh mestskej časti neakceptovali a očakávajú stanovisko k ďalšiemu postupu vo veci. 
 
Mestská časť vykonala k tomuto zámeru anketu u držiteľov rezidenčnej parkovacej karty 
v lokalite ulíc Levárska a Sekulská, ktorej výsledky tvoria prílohu tohto materiálu.   
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 14.09.2017: 
Finančná komisia berie na vedomie predloženú informáciu 
 
Prít.: 6                     Za: 5                        Proti: 0                   Zdržal sa: 0 
  
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) 
zo dňa 11.09.2017 : 
Komisia RPHSR odporúča návrhu vyhovieť a prehodnotiť výšku nájomného 
 
Za: 6                                           Proti: 0                             Zdržal sa: 0 
 
 
 

Spracovateľ :  JUDr. Darina Gullar, majetkový referát      

V Bratislave, dňa : 22.09.2017 


