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Informácia

o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1252/2013 zo
dňa 25. – 26. 09. 2013 časť B, v ktorom žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy
a starostu mestskej časti Bratislava-Rača, aby začali s investorom rokovania o možnej
zámene pozemkov v zmysle návrhu mestskej časti Bratislava-Rača
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. – 26. 9. 2013
bola prerokovaná Petícia proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č.
17342/203 v k. ú. Rača“, po prerokovaní materiálu mestské zastupiteľstvo v uznesení č.
1252/2013
A. berie na vedomie
predloženú Petíciu proti stavbe „Polyfunkčný bytový dom na pozemku parc. č. 17342/203 k. ú.
Rača“.
B. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy a starostu mestskej časti Bratislava-Rača, aby začali
s investorom rokovania o možnej zámene pozemkov v zmysle návrhu mestskej časti BratislavaRača.
C. odporúča
starostovi mestskej časti Bratislava-Rača, aby predložil Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Rača návrh na obstaranie územného plánu zóny v predmetnej lokalite.
V časti B uznesenia MsZ č. 1252/2013 sa neuvádzajú parcelné čísla pozemkov, ktoré
mestská časť Bratislava-Rača navrhuje na zámenu.
Materiál predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25. – 26. 09. 2013 obsahoval aj návrh mestskej časti Bratislava-Rača na zámenu pozemkov
v liste mestskej časti Bratislava-Rača č. 9250/89/2013/SMI-Ha zo dňa 23.5.2013. Mestská
časť Bratislava-Rača navrhla na zámenu pozemky zverené do správy mestskej časti, a to: parcely
registra „C“ parc. č. 17353/1 – záhrada o výmere 1301 m2 a parc. č. 17353/2 – zastavaná plocha
a nádvoria 197 m2. Na pozemku parc. č 17353/2 sa nachádza časť viacúčelovej budovy súp. č.
9767. Pozemky aj s viacúčelovou budovou sa nachádzajú na Hagarovej ulici. Pozemok vo
vlastníctve hlavného mesta: parcela registra „C“ parc. č. 4963/193 – ostatná plocha o výmere
5168 m2 v lokalite Hruškova.
Konštatujeme, že v prípade, ak by boli predmetom zámeny pozemky parc. č. 17353/1 a
parc. č. 17353/2, uvedené v liste mestskej časti, zámenou by boli dotknuté aj nasledovné
nehnuteľnosti:
- stavba súpis. číslo 9767, na pozemkoch parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8,
- pozemky parc. č. 17353/7 a parc. č. 17353/8, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti BratislavaRača, ktorá súhlasí, aby aj tieto pozemky boli predmetom zámeny
Na základe uvedeného v špecifikácii uvádzame:
Pod A 1.) pozemok parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, na ktorom sa mala
realizovať stavba, proti ktorej je zameraná petícia občanov:
Pod B. 1) pozemky parc. č. 17353/1 a parc. č. 17353/2, navrhnuté na zámenu mestskou
časťou Bratislava-Rača v liste č. 9250//89/2013/SMI-Ha zo dňa 23.05.2013,
Pod B.2) stavba súpis. č. 9767, na pozemkoch parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8,
Pod B.3) pozemky parc. č. 17353/8 a parc. č. 17353/7 vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Rača,

Pod B. 4) je uvedený pozemok parc. č. 4963/193, ktorý bude predmetom zámeny
v prípade, ak by hodnota vyššie uvedených pozemkov parc. č. 17353/1, 17353/2, 17353/7,
17353/8 vo výmere 2244 m2 a stavby súp. č. 9767 nebola postačujúca na zámenu za pozemok
vo vlastníctve fyzických osôb parc. č. 17342/203 vo výmere 1730 m2.
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ v k. ú. Rača:
A.1) POZEMOK registra „C“ KN vo vlastníctve fyzických osôb:
Parc. č.
17342/203

druh pozemku
ostatné plochy

výmera v m2
1730

spoluvlastník
Šándor I. a Zuzana podiel 6/10
Holecová Lucia podiel 2/10
Herberger Peter podiel 2/10

poz.
ťarchy

Pozemok registra „C“ KN v k.ú. Rača je zapísaný na LV č. 9955, v podielovom spoluvlastníctve
fyzických osôb, a to: Šándor Ivan a Zuzana Šándorová - spoluvlastnícky podiel 6/10, Holecová
Lucia - spoluvlastnícky podiel 2/10, Herberger Peter - spoluvlasnícky podiel 2/10 (ďalej len
„investor“).
V časti „C“ LV sú zapísané ťarchy: vecné bremeno právo stavby na parc. č. 17342/203
v prospech IRP Invest s.r.o., Albrechtova 1, Bratislava a predkupné právo v prospech IRP Invest
s.r.o., Albrechtova 1, Bratislava.
B.1) POZEMKY registra „C“ KN vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy
zverených do správy mestskej časti
Parc. č.
17353/1
17353/2
Spolu

druh pozemku
záhrady
zast. plochy

výmera v m2
1301
197
1498 m2

vlastník
hlavné mesto
hlavné mesto

poznámka
.
zverené do správy MČ
stavba na pozemku s.č. 9767

Pozemky sú zapísané na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené
do správy mestskej časti Bratislava - Rača.
Poznámka: Na pozemku parc. č. 17353/2 je evidovaná stavba súpisné číslo 9767 –
popis stavby viacúčelová budova, zapísaná na LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy zverená do správy mestskej časti Bratislava - Rača.
Stavba súpisné číslo 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je evidovaná aj na
pozemku parc. č. 17353/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2 vo vlastníctve mestskej
časti Bratislava-Rača.
B.2) STAVBA v správe mestskej časti Bratislava-Rača
Súpisné číslo
9767
9767

na pozemku parc. č.
17353/2
17353/8

Stavba je zapísaná na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverená
do správy mestskej časti Bratislava - Rača.

B.3) POZEMOK registra „C“ KN vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača
Parc. č.

druh pozemku

17353/7
17353/8
Spolu

záhrady
zast. plochy

výmera v m2
652
94
746

vlastník
mestská č. Rača
mestská č. Rača

poznámka

.

stavba na pozemku s.č. 9767

Pozemky sú zapísané na LV č. 10070 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača.
Poznámka: Na pozemku parc. č 17353/8 je evidovaná stavba súp. č. 9767 vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, zverená do správy mestskej časti Bratislava-Rača
B.4) ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV registra „C“ KN vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy
v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy
Parc. č.
4963/193

druh pozemku
ostatné plochy

výmera v m2
5168

vlastník
hlavné mesto

poznámka
v správe HLM

.

Pozemok je zapísaný na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v jeho
priamej správe.
Petícia občanov prerokovaná na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25. – 26. 09. 2013 bola proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č
17342/203 v k.ú. Rača“, ktorá sa nachádza na Hagarovej ulici.
Na predmetnú stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava-Rača rozhodnutie
o umiestnení stavby č. SÚ-422/2010/1008/2009/PR zo dňa 08.04.2010, proti ktorému bolo podané
odvolanie.
Krajský stavebný úrad
v Bratislave rozhodnutím číslo A-2010/200-HLO zo dňa
21.09.2010 zamietol odvolanie účastníkov konania, rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti
Bratislava-Rača č. SÚ-422/2010/1008/2009/PR zo dňa 08.04.2010 potvrdil a rozhodnutia
nadobudli právoplatnosť dňa 07.10.2010.
Na základe doterajších rokovaní investor so zámenou pozemku v jeho vlastníctve parc. č.
17342/203 - ostatné plochy vo výmere 1730 m2 v k. ú. Rača predbežne súhlasí.
Pred realizáciou zámeny nehnuteľností je potrebné uskutočniť najmä nasledovné úkony:
1) Zabezpečiť výmaz tiarch z listu vlastníctva investora č. 9955.
Na liste vlastníctva č. 9955, na ktorom je evidovaný pozemok parc. č 17342/203 vo výmere
1730 m2 v k.ú. Rača vo vlastníctve fyzických osôb - investora, na ktorom sa má realizovať stavba
a ktorý má byť predmetom zámeny, sú zapísané ťarchy vecné bremeno – právo stavby na parc. č
17342/203 v prospech IRP Invest s.r.o., Albrechtova 1, Bratislava a vecné bremeno – predkupné
právo v prospech IRP Invest s.r.o., Albrechtova 1, Bratislava.
Nevieme, za akých podmienok je vecné bremeno zriadené, lebo táto listina je neverejná.
Nadobudnutie pozemku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy s uvedenými ťarchami by
mohlo značne sťažiť, respektíve znemožniť nakladanie s ním.
V prípade dohody o zámene, by teda ťarchy z listu vlastníctva investora z vyššie
uvedených dôvodov ako aj z dôvodu právnej istoty hlavného mesta mali byť vymazané.

2) Vypracovať znalecký posudok na všetky nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetom
zámeny, a to tak vo vlastníctve hlavného mesta ako aj vo vlastníctve druhej strany a to jedným
znalcom.
3) Vierohodne vydokladovať náklady, o ktorých investor tvrdí, že ich vynaložil v súvislosti
s pripravovanou stavbou na pozemku parc. č. 17342/203 a žiada ich pri zámene pozemku uhradiť,
najmä však zvážiť či a v akom rozsahu budú tieto náklady pre účely zámeny akceptované.
V liste mestskej časti Bratislava - Rača sa výslovne uvádza, že investor žiadal 780 000,00
Eur ako cenu za pozemok v jeho vlastníctve a náklady spojené s prípravou stavby, nie je však
bližšie špecifikované aká suma by mala pripradnúť na pozemok a aká by mala pokryť stavebné
náklady.
4) Vo vzťahu k zámene pozemkov doriešiť ďalší právny osud stavby so súpis. č. 9767 na
pozemkoch parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8, aby sa predišlo situácií, že na prevádzanom
pozemku zostane stavba vo vlastníctve obce.
Zdôvodnenie: V návrhu mestskej časti Bratislava-Rača je navrhnutý na zámenu aj
pozemok parc. č. 17353/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m2, na ktorom sa
nachádza stavba súpis. č. 9767 – viacúčelová budova. Pozemok aj stavba sú vo vlastníctve hlavné
mesto SR Bratislavy a sú zverené do správy mestskej časti Bratislava - Rača.
Uvedená stavba súpis. č. 9767 je evidovaná aj na pozemku parc. č. 17353/8 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 94 m2. Pozemok je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Rača.
Uznesením MsZ č. 1252/2013 bola uložená povinnosť začať rokovania s investorom len
o možnej zámene pozemkov v zmysle návrhu mestskej časti Bratislava - Rača, ale vzhľadom na
existenciu stavby so súp. č. 9767 nachádzajúcom sa na pozemku parc. č 17353/2 navrhnutom na
zámenu, je nutné popri pozemkoch riešiť aj stavbu, ktorá sa na tomto pozemku nachádza a v tejto
súvislosti je potrebné riešiť aj pozemok parc. č. 17353/8 vo vlastníctve mestskej časti BratislavaRača, na ktorom sa taktiež stavba súpis. č. 9767 nachádza.
Ak by stavba nebola konzistentne riešená v rámci zámeny, vznikol by právne aj fakticky
neželaný stav – stavba vo vlastníctve obce na cudzom pozemku, čo by mohlo sťažiť, resp.
znemožniť nakladanie s ňou, alebo by si vyžiadalo bližšie neurčené množstvo finančných
prostriedkov v súvislosti buď s jej odstránením, alebo s usporiadaním právneho vzťahu
k pozemku, na ktorom sa nachádza (nájom, vecné bremeno etc...).
5) V prípade, ak by sa vyššie špecifikované nehnuteľnosti v správe, resp. vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava Rača javili ako nepostačujúce, bude potrebné vyhotoviť geometrický
plán na odčlenenie časti pozemku parc. č. 4963/193 - ostatné plochy, ktorého súčasná výmera
predstavuje 5168 m2, ktorý je vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.
Vzhľadom na to, že na zamieňané nehnuteľnosti neboli vypracované znalecké posudky na
ocenenie nehnuteľností, nevieme akú veľkú časť pozemku parc. č. 4963/193 si zámena vyžiada.
6) Odňať zo správy mestskej časti Bratislava - Rača nehnuteľnosti, ktoré budú predmetom
zámeny a boli jej v minulosti zverené.
7) Skoordinovať zámenu nehnuteľností s investorom, hlavným mestom SR Bratislava a
s mestskou časťou Bratislava-Rača, v prípade, keďže predmetom zámeny by mali byť aj
nehuteľnosti, ktorých vlastníkom (nie správcom) je mestská časť, čiže pozemky parc. č. 17353/7 záhrady vo výmere 652 m2 a parc. č. 17353/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2, čo

nastane ak predmetom zámeny bude aj stavba súp. č. 9767 na pozemku parc. č. 17353/8 a
pozemok parc. č. 17353/2 v k.ú. Rača.
Predbežná finančná rekapitulácia:
pozemok vo vlastníctve investora (zaťažený právnou ťarchou) :
17342/203
ostatné plochy, celková výmera 1730 m2
požadovaná finančná náhrada : 780 000 Eur (zahŕňa cenu pozemku a dosiaľ vynaložené
náklady)
Pozn. : znalecký posudok nebol zatiaľ vypracovaný, navrhujeme, aby ho vypracoval rovnaký
znalec, ktorý bude vypracovávať posudky na ohodnotenie pozemkov vo vlastníctve hlavného
mesta a mestskej časti.
pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, zverené do správy mestskej časti :
17353/1
záhrady , výmera 1301 m2,
hodnota podľa znaleckého posudku : 111 Eur/m2, spolu
17353/2
zast. plochy, výmera 197 m2
hodnota podľa znaleckého posudku : 111 Eur/m2, spolu

144 515,08 Eur
21 882 Eur

stavba vo vlastníctve hlavného mesta, zverená do správy mestskej časti
súp. číslo 9767, na pozemkoch 7353/2 a 17353/8 + schody
hodnota podľa znaleckého posudku : 39 950,98 + 35,38 Eur, spolu : 39 986,36 Eur
Celková hodnota pozemkov a stavieb vo vlastníctve hlavného mesta v správe mestskej časti :
206 000 Eur
pozemky vo vlastníctve mestskej časti :
17353/7, záhrady vo výmere 652 m2
hodnota podľa znaleckého posudku : 111 eur/m2, spolu 72 424,16 Eur
17353/8, zast. plochy vo výmere 94 m2
hodnota podľa znaleckého posudku : 111 eur/m2, spolu 10 441,52 Eur
Celková zaokrúhlená hodnota pozemkov vo vlastníctve mestskej časti :
82 900 Eur
pozemok vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta :
4963/193, ostatné plochy vo výmere 5168 m2
hodnota podľa znaleckého posudku : 169 Eur/m2, spolu 873 805,44 Eur.
Záver :
Pre účely zámeny je potrebné, ako je vyššie uvedené, vykonať viacero krokov a vysporiadať sa
s viacerými právnymi problémami :
- existencia ťarchy
- existencia stavby
- existencia duálneho vlastníckeho práva (hl. mesto, mestská časť)
- pluralita užívacích vzťahov (priama správa, zverenie)
- neexistencia komparatívnych znaleckých posudkov
- nepreukázanie nákladov vynaložených v súvislosti s prípravou realizácie stavby
- posúdenie opodstatnenosti požadovaných nákladov

