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Návrh 
na predaj novovytvnoreného pozemku parc. č. 3175/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo 

výmere 46 m² Ing. Ivanovi Rosovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
 
Predkladateľ : 
Ing. Rastislav Bagar 
prednosta 
miestneho úradu 
 
 
 
Zodpovedná : 
JUDr. Jarmila Machajdíková 
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne 
 
 
 
Spracovateľ :  
Pavol Peceň 
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne

Materiál obsahuje : 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, 

mandátovej a hospodárenia s majetkom 
4. Stanovisko komisie ekonomickej 
5. Žiadosť o predaj 
6. Predchádzajúci súhlas primátora 
7. Znalecký posudok 107/2022 
8. Geometrický plán č. 19/2022 
9. Snímka z katastrálnej mapy 
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Návrh uznesenia 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

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

 parc. č. 3175/112 – Ostatná plocha vo výmere 46 m2, za cenu vo výške 180,00 EUR/m2 
Ing. Ivanovi Rosovi, bytom Na vrátkach 5, Bratislava za cenu celkom 8.280,00 EUR 
s podmienkami:  

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

 kupujúci uhradí okrem kúpnej ceny aj nájomné za užívanie pozemkov spätne za dva 
roky, pričom nájomné je 46,00 EUR/rok, 

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

Dôvodová správa 
Listom zo dňa 12.09.2021 požiadal Ing. Ivan Rosa, Na vrátkach 5, Bratislava, o kúpu 

časti pozemku registra „C-KN“ časť parc. č. 3175/10 vo výmere 46 m2 v k. ú. Dúbravka, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania, 
keďže predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti žiadateľa – 
pozemku parc. č. 3256/1 vedenej na LV č. 180. GP bola odčlenená časť pozemku, ktorá má byť 
predmetom kúpy. Žiadateľ o kúpu je vlastníkom priľahlého pozemku parc. č. 3256/1, rovnako 
tak aj nehnuteľnosti postavenej na parc. č. 3256/2 so súpisným číslom 3113. Po výzve ohľadom 
užívania pozemku parc. č. 3175/10 sa ozval p. Rosa, že predmetný pozemok užíva bez právneho 
nároku, nakoľko tam fungoval už za dôb jeho otca v domnení, že je ich. Miestny úrad žiadateľa 
informoval, že pozemok je v správe mestskej časti. Následne p. Rosa podal žiadosť o odkúpenie 
časti pozemku za účelom väčšieho priestoru okolo regulátora plynovej prípojky, ktorý by sa mal 
nachádzať na predmetnej časti pozemku. Okrem toho by daná výmera dorovnala tvar pozemku, 
ktorý má žiadateľ vo vlastníctve. 

 Pozemok parc. č. 3175/14, k.ú. Dúbravka vedený na LV č. 1  je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nachádzajúce 
sa na ulici Drobného.  

Pozemok, ktorý má byť predmetom predaja vznikol na základe geometrického plánu 
číslo 19/22 odčlenením od pozemku parc. č. 3175/10, k. ú. Dúbravka. Geometrický plán 
vypracovala Mária Benedikovičová a úradne overil Ing. Martin Šimončík dňa 24.03.2022 
pod číslom G1-546/2022. 

 Ceny pozemkov boli určené Znaleckým posudkom č. 107/2022, ktorého 
predmetom bol pozemok registra „C-KN“ parc. č. 3175/112 ocenený na sumu 126,87 EUR/m2. 
ZP vypracoval súdny znalec Dr. Ing. Roman Chotár. 
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Primátor Bratislavy listom zo dňa 10.06.2022 udelil predchádzajúci súhlas 
č. 09 01 0035 22 k prevodu pozemku za cenu minimálne 126,87 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 mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

Pozemok priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a jeho odkúpením 
sa dotvorí pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva. 

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

------ 

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

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom na svojom zasadnutí dňa 
05.09.2022 prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka schváliť, predaj pozemku podľa predloženého návrhu. 

Pripomienka komisie: Komisia odporúča zvýšiť cenu na sumu 180,00 EUR/m2. 

Hlasovanie : 
prítomní : 5 za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 

----- 

Stanovisko komisie ekonomickej :  

Vzhľadom na termín zasadnutia, 08.09.2022, stanovisko tejto komisie miestneho zastupiteľstva 
bude rozdané priamo na zasadnutí miestnej rady.  

























 
 

 

 

 

  

  
     

   
      

   
 

  
 

 
   

   
        

            

      
 

   
 

  

     

                  
   

   

 

   

  

    
   

 

   
   

 








