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Správa k riešeniu možnosti užívania pozemkov registra E-KN parc. č. 3593/1
a parc. č. 3593/2 za účelom vybudovania chodníka k ulici Jána Stanislava

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  má  zámer  vybudovať chodník  spájajúci ulicu Jana
Stanislava so Sumbalovou a Karloveskou ulicou pre značný záujem obyvateľov Dlhých Dielov
schádzajúcich pešo na Karloveskú ulicu.

Po preskúmaní  niekoľkých  možných  alternatív  sa  najvhodnejšou  javí  možnosť  riešenia
užívania pozemkov registra E-KN parc. č. 3593/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2

a parc. č. 3593/2  –  vinica  o výmere  407 m2,  k. ú.  Karlova  Ves,  zapísaných  na LV  č. 5002
vo vlastníctve  Rímskokatolíckej  cirkvi  (Bratislavskej  arcidiecézy),  Špitálska  7,  Bratislava
v celosti.

Vo veci  riešenia  možnosti  užívania  predmetných  pozemkov  mestskou  časťou  na vyššie
uvedený  účel  sme  písomne  kontaktovali  vlastníka  týchto  pozemkov,  následne  sa  vo veci
uskutočnilo  osobné  pracovné  stretnutie  dňa  23.08.2017  o 15,00 hod.  v sídle  hore  uvedeného
vlastníka, za účasti pani starostky Čahojovej, Ing. arch. Vaškoviča a JUDr. Gullar.

Návrh  mestskej časti  predstavoval  ponuku na zámenu  s pozemkami,  ktoré mestská  časť
v súčasnosti  prenajíma  Rímskokatolíckej  cirkvi,  farskému  úradu  sv. Františka.  Ďalšie  návrhy
mestskej  časti  predstavovali  ponuku  na kúpu,  príp. dlhodobý  nájom  pozemku  za symbolickú
kúpnu  cenu,  resp.  cenu  nájmu  1,00 EUR/celý predmet  nájmu/celú  dobu nájmu.  Tieto  návrhy
neboli zástupcami vlastníka pozemkov akceptované a boli jednoznačne odmietnuté.

Prvotná  pracovná  ponuka  zástupcov  Bratislavskej  arcidiecézy  predstavovala  návrh
na zámenu predmetných pozemkov za pozemok registra C-KN parc. č. 1744/275 – ostatné plochy
o výmere  894 m2,  zapísaný na LV č. 46,  k. ú.  Karlova  Ves  vo vlastníctve  Hlavného  mesta  SR
Bratislavy, ktorý však nebol zverený do správy mestskej časti. Zástupcovia vlastníka záujmových
pozemkov sa vyjadrili, že vo veci zámeny pozemkov budú hľadať aj iné možnosti, resp. pre nich
vhodnejšie  pozemky,  ktoré  by  sa  mohli  stať  predmetom  zámeny.  O svojich  návrhoch  budú
informovať mestskú časť.

Na základe vyššie uvedeného mestská časť aktuálne očakáva návrhy vlastníka záujmových
pozemkov,  Bratislavskej arcidiecézy,  v predmetnej veci,  od ktorých bude závisieť ďalší postup
vo veci naplnenia hore uvedeného zámeru.

Spracovateľ: JUDr. Darina Gullar, majetkový referát

V Bratislave, dňa 06.10.2017


