
mestská časť Bratislava-Dúbravka  
________________________________________________________ 

Materiál na 11. zasadnutie 
miestnej rady 
dňa 08.09.2021 

Návrh 

na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo 
výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, 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 legislatívno-

právnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom

4. Stanovisko komisie ekonomickej
5. Žiadosť o predaj
6. Predchádzajúci súhlas primátora
7. Znalecký posudok 118/2017
8. Kópia z katastrálnej mapy
9. Fotodokumentácia
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Návrh uznesenia 

Miestna rada 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu  

schváliť, 
predaj pozemkov registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka 

 parc. č. 866/1 – ostatná plocha vo výmere 14 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

 parc. č. 866/2 - ostatná plocha vo výmere 23 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

 parc. č. 866/11 - ostatná plocha vo výmere 7 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

 parc. č. 865/24 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 6 m2, vedeného v KN ako 
parcela registra "C-KN", LV č. 5920 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ing. Jurajovi Čalfovi, bytom Chrobáková 21, 
Bratislava za cenu celkom 10.000 EUR s podmienkami:   

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

 kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami.  

Dôvodová správa 

Listom zo dňa 11.05.2020 požiadal Ing. Juraj Čalfa o kúpu pozemkov registra „C-KN“ 
parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v celkovej výmere 50 m2 v k. ú. Dúbravka, z dôvodu 
záujmu majetkovoprávneho usporiadania, keďže predmetný pozemok sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti žiadateľa – rodinného domu. Daný pozemok slúži aj 
ako záhrada žiadateľa a pozemok 865/24 slúži ako vjazd na pozemok žiadateľa. 

 Pozemky parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24, k.ú. Dúbravka sú vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nachádzajúce sa 
na Chrobákovej ulici.  

 Ceny pozemkov boli určené Znaleckým posudkom č. 9/2021, ktorého predmetom boli 
pozemky registra „C-KN“ parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 ocenené na sumu 
117,81 EUR/m2, ktorý vypracoval súdny znalec Dr. Ing. Roman Chotár.  

 Primátor Bratislavy listom zo dňa 15.03.2021 udelil predchádzajúci súhlas 
č. 09 01 0016 21 k prevodu pozemku za cenu minimálne 117,81 EUR/m2. 
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Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

Žiadateľ o kúpu opakovane dlhodobo žiadal o predaj predmetných pozemkov. Žiadateľ 
je vlastníkom pozemku parc. č. 1569 v k.ú. Dúbravka a stavby postavenej na parcele č. 1569 
zapísanej na LV 490. Žiadateľ dlhodobo vlastný predmetnú stavbu a pozemky bezprostrednej 
blízkosti a kúpou chce vyriešiť majetkovo právny vzťah k pozemku nakoľko pozemky tvoria 
súčasť pozemku, ktorý dlhodobo užíva a stará sa o ne. Predmetné pozemky, ktoré majú byť 
predmetom predaja netvoria prechod medzi Chrobákovou ulicou a Jura Hronca. 

Mestská časť bude mať príjem z predaja 60% z celkovej ceny t. z. 6.000,00 EUR. 
 

- - - 
 
Stanovisko Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom na svojom zasadnutí zo 
dňa 27.05.2021 prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť, predaj pozemkov podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie  
prítomní : 4 za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 

 
- - - 

 
Stanovisko Ekonomickej komisie: 

Komisia ekonomická na svojom zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala predložený materiál na 
predaj pozemkov Ing. Jurajovi Čalfovi a žiada doplniť písomný súhlas vlastníkov susedných 
pozemkov z dôvodu preukázania neobmedzovania susedských vlastníckych práv z hľadiska 
prístupu na ich pozemky. 
 
Hlasovanie  
prítomní : 8 za : 8 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 

 









         
    

       
    

   

 
 

          
                

            
    

      

   

      


























