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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 pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, 

parc. č. 19179/17 – záhrady vo výmere 265 m², bez založeného LV, a pozemku registra „C“ KN, 

k. ú. Rača, parc. č. 19179/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², bez založeného 

LV, oba vytvorené GP č. 03/2017 oddelením od pozemku registra „E“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 

19179/1 – lesný pozemok vo výmere 2 341 m², zapísaného na LV č. 400, do bezpodielového 

spoluvlastníctva Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou Predajnianskou, za kúpnu 

cenu celkom 15 503,56 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí: 

 

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 35/2017, vypracovaného 

znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 

42,59 Eur/m², čo pri výmere 284 m² predstavuje sumu celkom 12 095,56 Eur. 

 

Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 

a parc. č. 19179/18, spolu vo výmere 284 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej 

zmluvy a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie 

a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

s podmienkami: 

 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 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 hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci majú záujem o užívanie uvedených 

pozemkov z dôvodu, že ich dlhodobo užívajú ako záhradu a rekreačno-oddychovú zónu, pričom 

predmet prevodu je oplotený a je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov, teda 

skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym. 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET : Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa  

 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179/18,  

 Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou. 

 

ŽIADATELIA : Miroslav Predajniansky a Eva Predajnianska 

  

 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV 

parc. č.  druh pozemku výmera v m² _pozn.____________ 

19179/17 záhrady 265 bez založeného LV 

19179/18 zastavané plochy a nádvoria 19 bez založeného LV 

 

oba odčlenené  

GP č. 03/2017 

od parc. č. 19179/1 lesné pozemky 2341 LV č. 400 

_____________________________________________________________________________ 

  spolu: 284 m² 

 

 

SKUTKOVÝ STAV 

 

 Predmet žiadosti 

Predmetom predaja sú pozemky uvedené v špecifikácii. 

 

 Dôvod a účel žiadosti 

 Miroslav Predajniansky s manželkou Evou požiadali o opätovné predloženie materiálu 

na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktorého predmetom je majetkovoprávne usporiadanie 

vlastníckeho vzťahu k týmto oploteným pozemkom, ktoré sú žiadateľmi užívané ako záhrada 

a rekreačno-oddychová zóna. 

Žiadatelia majú záujem o kúpu predmetu prevodu z dôvodu, že ho dlhodobo udržiavajú 

a využívajú ako záhradu. Pozemky sa nachádzajú v oblasti záhrad v území lesoparku a zasahujú 

do ochranného pásma lesa. Pozemky sú oplotené, situované v rekreačnom území, pričom 

na pozemku prac. č. 19179/18 sa nachádza stavba záhradnej chatky o výmere cca 12 m², ktorá 

slúži na úschovu záhradného nábytku, náradia, prípadne na krátkodobý oddych. Pozemok je 

napojený iba na rozvod elektriny. Na predmetných pozemkoch nie sú dostupné žiadne iné 

inžinierske siete, nakoľko je daná lokalita situovaná v oblasti Lesoparku. Na pozemku nie je 

vybudovaná studňa, ide o pozemky bez zabezpečenia zdroja pitnej vody. Predmet prevodu je aj 

v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov, a to len počas teplejších dní a nie je určený 

na dlhodobý pobyt. Predmet predaja je využívaný výlučne na rekreačné účely, pričom žiadatelia 

majú záujem zachovať jeho využitie. Nehnuteľnosti sú v súčasnosti v starostlivosti žiadateľov, 

pričom na realizáciu, údržbu a uvedenie do súčasného stavu boli žiadateľmi vynaložené určité 

finančné prostriedky. 

 Predajom nehnuteľnosti nepríde k zamedzeniu prístupu na iné pozemky. Predmet predaja 

nezasahuje do žiadnej komunikácie, ani chodníka. 

 

 Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanému predaju bol predložený znalecký posudok č. 35/2017 zo dňa 

19. 10. 2017, ktorý vypracoval Ing. arch. Milan Haviar, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie 

odhad hodnoty nehnuteľností, ktorý bola vybraný na základe elektronického náhodného výberu 

znalcov. 



 Jednotková cena 

 Jednotková hodnota pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179/18, 

k. ú. Rača, bola stanovená znaleckým posudkom v sume 42,59 Eur/m². Pri celkovej výmere 

284 m² teda predstavuje kúpna cena za tieto pozemky celkovú sumu 12 095,56 Eur. 

 

Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia č. 28/2011 primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Pozemky registra „C“ KN, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179/18, k. ú. Rača, využívané 

ako prístup na pozemok pre nepodnikateľské účely – 6,00 Eur/m²/rok, pri výmere spolu 284 m² 

ide o sumu 1 704,00 Eur/rok. 

 

 Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

 Predaj pozemku sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou 

č. 507/2010 Z. z.) ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná 

zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej 

úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí 

byť zverejnený počas celej tejto doby. 

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci majú záujem o kúpu 

predmetu prevodu z dôvodu, že ho dlhodobo udržiavajú a využívajú ako záhradu a rekreačno-

oddychovú zónu. Pozemky sa nachádzajú v oblasti záhrad v území lesoparku a zasahujú 

do ochranného pásma lesa. Pozemky sú oplotené, situované v rekreačnom území, pričom 

na pozemku prac. č. 19179/18 sa nachádza stavba záhradnej chatky o výmere cca 12 m², ktorá 

slúži na úschovu záhradného nábytku, náradia, prípadne na krátkodobý oddych. Pozemok je 

napojený iba na rozvod elektriny. Na predmetných pozemkoch nie sú dostupné žiadne iné 

inžinierske siete, nakoľko je daná lokalita situovaná v oblasti Lesoparku. Na pozemku nie je 

vybudovaná studňa, ide o pozemky bez zabezpečenia zdroja pitnej vody. Nehnuteľnosti sú 

v súčasnosti v starostlivosti žiadateľov, pričom na realizáciu, údržbu a uvedenie do súčasného 

stavu boli žiadateľmi vynaložené určité finančné prostriedky. 

Predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov, teda skutkový stav 

bude zosúladený so stavom právnym. 

 

 Navrhované riešenie 

 Navrhujeme schváliť predmetný predaj nehnuteľností, nakoľko ide o majetkovoprávne 

usporiadanie vlastníckeho práva k oploteným pozemkom, ktoré sú dlhodobo využívané ako 

záhrada a rekreačno-oddychová zóna a sú udržiavané na náklady žiadateľov. 

 

Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje 

pre územie, ktorého súčasťou sú predmetné pozemky parc. č. 19179/17 a 19179/18, k. ú. Rača, 

funkčné využitie územia: záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, stabilizované 

územie, t.j. územia slúžiace pre pestovanie rastlín a rekreáciu v záhradách, záhradkárskych 

a chatových osadách. Predmetné pozemky zasahuje ochranné pásmo lesov. 

Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 

Z hľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva a riešenia verejného dopravného 

vybavenia k predaju pozemkov sa v stanovisku uvádza, že v zmysle Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov nie sú predmetné pozemky dotknuté 

žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. 

Vzhľadom na uvedené k predaju nie sú pripomienky. 



Referát cestného správneho orgánu sa k predaju nevyjadruje, nakoľko predmetné pozemky nie sú 

cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy. 

Oddelenie správy komunikácií: 

Bez pripomienok. 

Stanovisko technickej infraštruktúry: 

Bez pripomienok. 

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 

Súhlasí. 

Oznámenie finančného oddelenia: 

Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 

Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 

Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 

Oddelenie legislatívno-právne: 

Neeviduje súdne konanie so žiadateľmi.  

 

Stanovisko starostu MČ Bratislava-Rača 

Je 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 09. 04. 2018 na internete a  na úradnej tabuli 

svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 08. 02. 2018 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať 

„Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179/18, Miroslavovi 

Predajnianskemu s manželkou Evou“. 

 

































































 
 
 

Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 5.2.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu   
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku  Bratislave, 
k.ú. Rača, parc.č. 19179/17 a parc.č. 19179/18, Pekná cesta, Miroslavovi Predajnianskemu 
s manželkou Evou 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku  Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 19179/17 a parc.č. 19179/18, Pekná cesta, 
Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou, za kúpnu cenu 150,00 Eur/m², ostatné podľa 
predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 5.2.2018 
 
 
 
 
 
 

 



  
Návrh uznesenia v znení odporúčania Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta zo  dňa 5.2.2018 
___________________________________________________________________________ 
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NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
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 predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 
19179/17 – záhrady vo výmere 265 m², bez založeného LV, a pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, 
parc. č. 19179/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², bez založeného LV, oba vytvorené 
GP č. 03/2017 oddelením od pozemku registra „E“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 19179/1 – lesný pozemok 
vo výmere 2 341 m², zapísaného na LV č. 400, do bezpodielového spoluvlastníctva Miroslavovi 
Predajnianskemu s manželkou Evou Predajnianskou, obaja bytom Vyšehradská 5, Bratislava, 
za kúpnu cenu celkom 46 008,00 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je 150,00 Eur/m², čo pri výmere 284 m² predstavuje sumu celkom 42 600,00 
Eur. 
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 
19179/18, spolu vo výmere 284 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy 
a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania 
zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 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 hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci majú záujem o užívanie uvedených 
pozemkov z dôvodu, že ich dlhodobo užívajú ako záhradu a rekreačno-oddychovú zónu, pričom 
predmet prevodu je oplotený a je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov, teda skutkový stav 
bude zosúladený so stavom právnym. 
 



   

   

   

 


