
 

 MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 07. 12. 2017 

 

 

Návrh 

na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného 

pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového spoluvlastníctva 

Jozefa Bareja a Ireny Barejovej  

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

 

 

 

 

December 2017 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Mgr. Martin Maruška, v. r. 

riaditeľ magistrátu 

 

 

Zodpovedný: 

 

Mgr. Tomáš Szabo, v. r. 

riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 

 

 

Spracovateľ: 

 

Ing. Juraj Celler, v. r. 

vedúci oddelenia majetkových vzťahov 

 

JUDr. Jaroslava Tkáčová, v. r. 

oddelenie majetkových vzťahov 

 

Oľga Kosibová, v. r. 

oddelenie geodetických činností 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1.  Návrh uznesenia 

2.  Dôvodovú správu s uznesením MsR 

3.    Žiadosť 2x 

4.    Snímky z mapy 3x 

5.    LV 1x 

6.    GP č. 54/16 

7.    Stanoviská 8x  

8.    Stanovisko starostu MČ Bratislava- 

       Vrakuňa 

9.  Návrh kúpnej zmluvy 

 

 



         kód uzn.:    5.2. 

               5.2.4. 

                                    5.2.7.  

  

NÁVRH UZNESENIA 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN 

v k. ú. Vrakuňa, a to parc. č. 1403/3 – záhrady vo výmere 78 m²,  oddeleného podľa GP č. 

54/16, overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, dňa 09. 11. 2016 pod č. 

2352/2016,  od neknihovaného pozemku parc. č. 856, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy podľa § 14 ods.2 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 

usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, do podielového 

spoluvlastníctva  Jozefa Bareja v podieli 1/2 a Ireny Barejovej v podieli 1/2, za cenu 

143,04 Eur/m², celkom za  kúpnu cenu   11 469,12 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí: 

 

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená podľa znaleckého posudku č. 8/2017 na 143,04 Eur/m² za 

pozemok parc. č. 1403/3, t. z. za 78 m² je cena 11 157,12 Eur. 

 

Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 312,00 Eur tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie 

pozemku parc. č. 1403/3 vo výmere 78 m² spätne za obdobie dvoch rokov vychádzajúc zo 

sadzby 2,00 Eur/m²/rok podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 

s podmienkami: 

 

 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 

kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 

Predaj sa navrhuje schváliť 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 dôvodov  

majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý sa nachádza v ucelenej oplotenej 

nehnuteľnosti spolu s vlastnými pozemkami žiadateľov, na ktorých je postavená záhradná 

chatka v ich vlastníctve. Novovytvorený pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 

súčasť pozemku registra C“ parc. č.  1403/2, ktorý je vedený na LV č. 1211, v prospech 

žiadateľov ako vlastníkov s poznámkou v časti C - ŤARCHY, iné údaje: Stav právny p. č. 

849/15 nie je v súlade so stavom užívania, vys. a zam. v rámci THM, z čoho je zrejmé, že časť 

pozemku parc. č. 1403/2, definovaného ako novovytvorený pozemok parc. č. 1403/3, je 

potrebné majetkovoprávne usporiadať.  Záujmový pozemok tvorí časť záhrady, ktorá pri kúpe 

nehnuteľností  Barejovými bola oplotená ako celok a žiadatelia ju odkupovali s tým, že patrí ku 

kupovanej nehnuteľnosti ako celok. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo 

vlastníctve žiadateľov a  vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve 

žiadateľov s prístupom k záhradnej chatke a pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Iné formy 

predaja  pozemku uvedené v § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na 

situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľov a predávaného pozemku, kedy predajom 

predmetného pozemku dôjde k sceleniu pozemkov a vytvorenie majetkovoprávne 

usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľov,  by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad. 

 



Dôvodová správa 

 

 

PREDMET  :       Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, 

záhrady vo výmere 78 m2, oddeleného podľa GP č. 54/16 od 

neknihovaného pozemku parc. č. 856, k. ú. Vrakuňa, vlastníctve hlavného 

mesta.  

                                     

ŽIADATELIA  :     Jozef Barej 

                                  a                                  

                                  Irena Barejová  

                                  

                                  

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU 

parc. č.      druh pozemku                       výmera v m2     pozn.    

1403/3                   záhrady                                            78                             GP č. 54/16 

 

 

SKUTKOVÝ STAV  

 

Predmet žiadosti: 

 Predmetom predaja je pozemok uvedený v špecifikácii. 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom neknihovaného pozemku parc. č. 856, k. ú Vrakuňa, 

podľa § 14 ods.2 zákona číslo 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, od ktorého bol 

oddelený podľa GP č. 54/16 pozemok registra „C“ parc. č. 1403/3, záhrady vo výmere 78 m2.  

 

Dôvod a účel žiadosti : 

Žiadatelia Jozef Barej a  Irena Barejová požiadali dňa 15.11.2016 o odkúpenie 

novovytvoreného pozemku registra „C“, k. ú. Vrakuňa,  parc. č. 1403/3, záhrady vo výmere 78 

m2, oddeleného podľa GP č. 54/16, overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 

odborom dňa 09.11.2016 pod č. 2352/2016, od neknihovaného pozemku parc. č. 856, k.ú. 

Vrakuňa vo vlastníctve hlavného mesta.  

Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetného pozemku z dôvodov majetkovoprávneho 

usporiadania pozemku, ktorý sa nachádza v ucelenej oplotenej nehnuteľnosti spolu s vlastnými 

pozemkami žiadateľov, na ktorých je postavená záhradná chatka v ich vlastníctve. 

Novovytvorený pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností ako súčasťou pozemku registra 

C“ parc. č.  1403/2, ktorý je vedený na LV č. 1211 v prospech žiadateľov ako vlastníkov 

s poznámkou v časti C: ŤARCHY, iné údaje: Stav právny p.č. 849/15 nie je v súlade so stavom 

užívania, vys. a zam. v rámci THM, z čoho je zrejmé, že časť pozemku parc . č. 1403/2 

definovaného ako novovytvorený pozemok parc. č. 1403/3 je potrebné majetkovoprávne 

usporiadať.  Záujmový pozemok  je začlenený ako súčasť oplotenej nehnuteľnosti, je na ňom 

vysadená zeleň a využíva sa ako záhrada. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo 

vlastníctve žiadateľov a  vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve 

žiadateľov s  prístupom k záhradnej chatke a pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Záujmový 

pozemok bol súčasťou  ucelenej oplotenej nehnuteľnosti užívanej žiadateľmi ako záhrada už 

v čase kúpy nehnuteľnosti žiadateľmi. 

 

Stanovenie kúpnej ceny: 

 Na stanovenie kúpnej ceny bol vypracovaný znalecký posudok č. 8/2017,  ktorý 

vypracovala Ing. Miroslava Juritková, znalec z odboru stavebníctvo – odhad hodnoty 

nehnuteľností so sídlom Za panskou záhradou 5513/46, 902 03 Pezinok, ev. č. znalca 915137.  

Jednotková cena: 

Cena pozemkov bola stanovená v sume 143,04 Eur/m2. 

 

 



Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 33/2015 

 

2,00 Eur/m2/rok, t.zn.: za 78 m2  156,00 Eur ročne. 

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

 

Prípad hodný osobitného zreteľa korešponduje s dôvodmi uvádzanými žiadateľmi, a to 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza v ucelenej oplotenej nehnuteľnosti 

spolu s vlastnými pozemkami žiadateľov, na ktorých je postavená záhradná chatka v ich 

vlastníctve. Záujmový pozemok tvorí časť záhrady, ktorá pri kúpe nehnuteľností Barejovými 

bola oplotená ako celok a žiadatelia ju odkupovali s tým, že patrí ku kupovanej nehnuteľnosti 

ako celok. Novovytvorený pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností ako súčasťou 

pozemku registra C“ parc. č.  1403/2, ktorý je vedený na LV č. 1211 v prospech žiadateľov ako 

vlastníkov s poznámkou v časti C: ŤARCHY, iné údaje: Stav právny p.č. 849/15 nie je v súlade 

so stavom užívania, vys. a zam. v rámci THM, z čoho je zrejmé, že časť pozemku parc. č. 

1403/2 definovaného ako novovytvorený pozemok parc. č. 1403/3 je potrebné majetkovoprávne 

usporiadať.  Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľov a vznikne 

ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov s prístupom k záhradnej 

chatke a pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Iné formy predaja  pozemku uvedené v § 9a 

 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie pozemkov vo 

vlastníctve žiadateľov a predávaného pozemku, kedy predajom predmetného pozemku dôjde 

k sceleniu pozemkov a vytvorenie majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve 

žiadateľov,  by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad 

 Na základe hore uvedeného navrhujeme schváliť predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom 

obecné zastupiteľstvo  rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Poznámka: 

 

 Žiadatelia pozemok užívajú, majú ho oplotený, nájomnú zmluvu s hlavným mestom 

nemajú uzatvorenú, a preto sa navrhuje schválenie náhrady za bezdôvodné užívanie pozemku 

za obdobie dvoch rokov spätne. 

 

Informácia o žiadosti: 

 

 Materiál na predaj záujmového pozemku je prerokovávaný prvý krát. 

 

Stanoviská odborných útvarov magistrátu 

Oddelenie územného  rozvoja mesta: 

Záujmová parcela je súčasťou územia, pre ktoré je definované využitie územia: ostatná 

ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie. 

Ďalšie skutočnosti a podmienky sú uvádzané v pripojenom stanovisku. 

Stanovisko technickej infraštruktúry: 

Bez pripomienok. 

Súborné stanovisko 

Oddelenie dopravného inžinierstva 

Žiadateľa je potrebné upozorniť, že v prípade zmeny využitia pozemku nebude dnes využívaný 

peší prístup cez bránku do záhrady možné využívať ako dopravný prístup s napojením na 

Gagarinovu ulicu -  Zapracované v návrhu kúpnej zmluvy Čl.5 bod.2 

Neuplatňuje ďalšie pripomienky 

Referát cestného správneho orgánu 

Nevyjadruje sa 

Oddelenie správy komunikácií 

Z hľadiska správy komunikácii sa nevyjadruje, z hľadiska správcu VO bez pripomienok. 

 



Oddelenie životného prostredia a  mestskej zelene: 

Predaj pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, 

územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny – súhlasí s predajom 

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok: 

Voči žiadateľom v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné  

oddelenie sa nenachádzajú žiadne pohľadávky. 

Oddelenie miestnych daní a poplatkov : 

Voči žiadateľom neeviduje žiadne pohľadávky. 

Oddelenie legislatívno-právne 

Neeviduje žiadny súdny spor voči žiadateľom. 

 

Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Súhlasné. 

 

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 21. 11. 2017 na internete a  na 

úradnej tabuli svoj zámer predať uvedený novovytvorený pozemok z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 631/2017 zo dňa 23. 11. 2017 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 

„Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového 

spoluvlastníctva Jozefa Bareja a Ireny Barejovej“. 

 

 

 



















































   

   

   

   


