
  
 

    
 

 
 
 
 

    
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
      

 
 
 
 

            
                               

           
 
 
 
 

  
    

           
 
 
 
 
 

 
  

           

  
   
   
    

     
    
    
   
     

 

 
 
 
 
 
 

 

________________________________________________________ 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Materiál na 1. zasadnutie 
Miestnej rady 
dňa 17.01.2023 

Návrh 

na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne 
Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Predkladateľ: 
Ing. Rastislav Bagar 
prednosta miestneho úradu 

Zodpovedný: 
JUDr. Jarmila Machajdíková 
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne 

Spracovateľ: 
Pavol Peceň 
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 
3. Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, 

mandátovej a hospodárenia s majetkom 
4. Žiadosť o predaj 
5. Predchádzajúci súhlas primátora 
6. Znalecký posudok 
7. Kópia z katastrálnej mapy 

január 2023 



 
 

  

     

 

     

 
                 

             
   

             
            

  
              

    

  

            
               

                 
             

        

           
              
              

           

              
           

            
             

      

          
                

              
         
   

          
               

          
           

  
 

Návrh uznesenia 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť, 
predaj pozemku registra „C-KN“ parc. č. 222/2 vo výmere 34 m2, k.ú. Dúbravka, za cenu ….. 
,- EUR za celý predmet predaja, Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
s podmienkami: 

 kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, uznesenie 
stratí platnosť, 

 kupujúca uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami. 

Dôvodová správa 

Listom zo dňa 01. októbra 2021 požiadala Kristína Pappová, bytom Bujnákova 23, 
Bratislava, o kúpu pozemku registra „C-KN“ parc. č. 2221/2 – Zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 34 m2, ktorý je evidovaný na LV č. 847. Pozemok je v majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy a Protokolom o zverení 118406389800 zo dňa 03.11.1998 bol zverený do správy 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania. 

Predmetný pozemok je predzáhradka bytového domu Bujnákova 1840/23, na ktorý sa 
dá dostať len priamo z bytu žiadateľky. Aktuálne má žiadateľka, predmetný pozemok v nájme 
na základe Nájomnej zmluvy č. 336/2022. Pozemok bol dlhodobo nevyužívaný a po kúpe bytu 
v BD Kristína Pappová, začala riešiť aj vysporiadane vzťahov k pozemku. 

Pozemok parc. č. 2221/2, k.ú. Dúbravka je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nachádzajúci sa na ulici Sokolíkova. 

Ceny pozemkov boli určené Znaleckým posudkom č. 141/2022, ktorého predmetom bol 
pozemok registra „C-KN“ parc. č. 2221/2 ocenený na sumu 154,06 EUR/m2 . ZP vypracoval 
súdny znalec Dr. Ing. Roman Chotár. 

Primátor Bratislavy listom zo dňa 15.07.2022 udelil predchádzajúci súhlas 
č. 09 01 0044 22 k prevodu pozemku za cenu minimálne 154,06 EUR/m2, s pripomienkou, že 
z dôvodu výšky kúpnej ceny a s ohľadom na súčasné trhové ceny nehnuteľností, odporúča 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, prehodnotiť výšku ceny na Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Žiadosť bola prerokovaná v Komisiách legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia 
s majetkom a Finančnej komisií, kde rovnako ako v miestnej rade bol predaj schválený za 
upravenú cenu 180,00-EUR/m2 . Žiadosť bola prerokovaná v zastupiteľstve 17. septembra 
2022 pričom uznesenie nebolo prijaté. Žiadateľka opätovne požiadala o prerokovanie žiadosti. 
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Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predaj sa posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to z dôvodu: 
pozemok žiadateľky je priamo napojený na bytový dom, pričom na pozemok je prístup výlučne 
z bytu žiadateľky. Byt je vo vlastníctve žiadateľky a oplotenie pozemku tvorí príslušenstvo 
k bytovému domu. 

Mestská časť bude mať príjem z predaja 60% z celkovej predajne ceny. 

Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom : 

Vzhľadom na termín zasadnutia komisie legislatívnoprávnej, mandátovej 
a hospodárenia s majetkom (16.01.2023), stanovisko tejto komisie miestneho zastupiteľstva 
bude rozdané priamo na zasadnutí miestnej rady. 
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