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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

predaj pozemkov registra „C-KN“ parc. č. 4097/9 vo výmere 380 m2 a parc. č. 4097/10 vo 
výmere 24 m2 k.ú. Dúbravka spolu vo výmere 404 m2, za cenu 80 800,- EUR za celý predmet 
predaja Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa, s podmienkami: 

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

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

Dôvodová správa 

Listom zo dňa 07.03.2022 požiadal Bc. Martin Horka, bytom Galbavého 2, Bratislava 
o kúpu pozemkov registra „C-KN“ časť parc. č. 4097/9 – Záhrada vo výmere 380 m2 a 4097/10 
- Zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2, v celkovej výmere 404 m2 v k. ú. Dúbravka 
evidovaných na LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. Dôvod kúpy je záujem o majetkové vysporiadanie, nakoľko na 
predmetnom pozemku parc. ć. 4097/10 sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa, so 
súpisným číslom 5024 vedenej na LV č. 3707. Predmetné pozemky má žiadateľ v nájme od 
roku 2016, kedy ich má v nájme na základe Zmluvy č. 279/2016 o prenájme pozemkov 
určených na záhradkárske a rekreačné účely.  

 Pozemky časť parc. č. 4097/9 a 4097/10, k.ú. Dúbravka sú vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nachádzajúce sa v lokalite 
Veľká lúka.  

 Ceny pozemkov boli určené Znaleckým posudkom č. 170/2022, ktorého predmetom 
boli pozemky registra „C-KN“ parc. č. 4097/9 a 4097/10 - ocenené na sumu 112,20 EUR/m2. 
ZP vypracoval súdny znalec Dr, Ing. Roman Chotár.  

 Primátor Bratislavy listom zo dňa 21.09.2022 udelil predchádzajúci súhlas 
č. 09 01 0065 22 k prevodu pozemku za cenu minimálne 112,20 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. 

 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: 
žiadateľ je vlastníkom stavby so súpisným číslom 5024 umiestnenej na parc. č. 4097/10 
v k.ú. Dúbravka zapísanej na LV 3707. Predmetné pozemky má žiadateľ dlhodobo v nájme. 
Za všetky pozemky žiadateľka uhrádza nájomné a nevedieme voči nej žiadne podlžnosti.  

Mestská časť bude mať z predaja príjem 60% z celkovej predajnej ceny, t.z. 48 480,- EUR.  
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------ 

Uznesenie MR č. 5/2023  
zo dňa 17.01.2023 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť, 
predaj pozemkov registra „C-KN“ parc. č. 4097/9 vo výmere 380 m2 a parc. č. 4097/10 vo 
výmere 24 m2 k.ú. Dúbravka spolu vo výmere 404 m2, za cenu 80 800,- EUR za celý predmet 
predaja Bc. Martinovi Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa, s podmienkami: 

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

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

Hlasovanie : 
prítomní : 8 za : 8 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 

------ 

Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
 
 Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom 
odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 
predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 404 m² 
Bc. Martinovi Horkovi, za cenu 45 330,- EUR za celý predmet predaja (t.j. 112,20 EUR/m2) 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to podľa predloženého návrhu. 
 
Pripomienka komisie: komisia odporúča navýšiť cenu na 200 EUR/m2. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:     0 
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