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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
uzatvorenie Dohody o vydaní nehnuteľnosti medzi hlavným mestom SR Bratislavou
a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Bratislava Rača, ktorej predmetom bude vydanie
a navrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – novovytvorenému pozemku registra „C“
parc. č. 4966/3 - záhrady vo výmere 1023 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 2709/2014 oddelením
od pozemku registra „C“, parc. č. 4966/3 - záhrady vo výmere 1544 m2, v KN evidovaný bez
založeného listu vlastníctva, identifikovaný podľa GP č. 2709/2014 ako časť pozemku registra
„E“ parc. č. 4966/3 - orná pôda vo výmere 2420 m2, zapísaného na LV č. 400, vo vlastníctve
hlavného mesta, pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Bratislava – Rača, so sídlom Alstrova
121, 831 06 Bratislava.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
PREDMET : Uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť
Bratislava - Rača
ŽIADATEĽ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Rača
Alstrova 121
831 06 Bratislava

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
parc. č.
druh pozemku
4966/3
záhrady

výmera v m2
1023

pozn.
GP č. 2709/2014

- novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2, vznikol
podľa GP č. 2709/2014 oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3 - záhrady
vo výmere 1544 m2 v katastri nehnuteľností evidovaný bez založeného listu vlastníctva,
uvedeným GP č. 2709/2014 je novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3 - záhrady
vo výmere 1023 m2 identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3 - orná pôda
vo výmere 2420 m2, zapísaného na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta

SKUTKOVÝ STAV :
Predmet :
Hlavné mesto je vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Rača, pozemku registra „E“ parc. č.
4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2, zapísaného na LV č. 400.
Pozemok registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2 je časťou pôvodnej
pozemkovoknižnej parc. č. 4966/3, roľa o výmere 14119 m2, vložka č. 2628, Račišdorf, kde
v časti B. Vlastníctvo je pod rad. č. 1 vedený vlastník Rímskokatolícka cirkev v Račišdorfu,
ktorej vlastníctvo podľa zápisu vo vložke č. 2928 B. Vlastníctvo pod rad. č. 3 prešlo na
Československý štát – zast. ÚNV Bratislava podľa výmeru ÚNZ Bratislava č. 611-13/12-1948IX/1-291-2586 podľa § 10 zákona č. 46/1948 Sb.
Geometrickým plánom č. 2709/2014 zo dňa 01.09.2014, vyhotoveným spoločnosťou
NND Group, s.r.o. so sídlom Chalúpkova 155, 022 04 Čadca, IČO: 45272981 - Mgr. Richardom
Zimanom, overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 08.10.2014 pod
č. 2192/2014 (ďalej len „GP“) vznikol novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3,
záhrady o výmere 1023 m2 oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3 záhrady
o výmere 1544 m2, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný bez založeného listu vlastníctva.
Uvedeným GP je novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere
1023 m2 identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere
2420 m2, zapísaný na LV č. 400 vo vlastníctve hlavného mesta.
Žiadateľ dňa 27.04.2006 vyzval hlavné mesto o vydanie a navrátenie vlastníctva
k nehnuteľnosti – pozemkovoknižnej parc. č. 4966/3, roľa o výmere 14119 m2, k.ú. Rača podľa
§ 5 ods. 1 zákona číslo 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám
a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (ďalej len
„zákon“).

Hlavné mesto jeho žiadosti nevyhovelo, žiadateľ podal podľa § 5 ods.3 zákona dňa
26.04.2007 na Okresný súd Bratislava III žalobu o vydanie nehnuteľných vecí, vedenú na
Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn.: 43C/96/2007.
Po niekoľkých zmenách petitu žaloby Okresný súd Bratislava III Uznesením č.
43C/96/2007-188, IČS:1307207503 zo dňa 23.10.2014 rozhodol, že sa bude konať o žalobnom
petite navrhovateľa, a to:
„Odporca je povinný vydať a navrátiť navrhovateľovi vlastnícke právo k nehnuteľnosti: parcela
registra „C“ číslo 4966/3, druh pozemku záhrada o výmere 1023 m2, vytvorená geometrickým
plánom č. 2079/2014 pre k.ú. Rača, zhotoveným dňa 01.09.2014 geodetom Mgr. Richardom
Zimanom, autorizačne overeným Ing. Františkom Rákocim a úradne overeným Okresným
úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 08.10.2014, a to všetko do troch dní odo dňa
právoplatnosti rozsudku.“

Dôvod a účel:

Žiadateľ požiadal o vydanie a navrátenie vlastníctva k nehnuteľnosti – novovytvorenému
pozemku parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2 z dôvodu, že spĺňa všetky zákonom
stanovené podmienky pre vydanie nehnuteľných vecí, a to:
1. splnenie podmienok § 2 ods.1 písm. b) zákona
- pozemok parc. č. 4966/3, záhrada, tvorí poľnohospodársku pôdu definovanú v §2 písm. b)
zákona č. 220/2004 Z.z.,
2. splnenie podmienok § 2 ods.2 zákona
- Rímskokatolícka cirkev je štátom registrovaná cirkev v zmysle prísl. ust. zákona č.
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
v znení neskorších predpisov vrátane svojich útvarov, ktoré majú právnu subjektivitu
(Farnosť Bratislava – Rača),
- pôvodná pozemkovoknižná parc. č. 4966/3, roľa o výmere 14119 m2, vl.č. 2828, k.ú. Rača,
ktorej časť tvorí novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere
1023 m2 prešla na štát z vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi v Račišdorfu,
3. splnenie podmienky § 3 ods.1 písm. c)
- pôvodná pozemkovoknižná parc. č. 4966/3, roľa o výmere 14119 m2, vl.č. 2828, k.ú. Rača,
ktorej časť tvorí novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere
1023 m2 prešla na štát na základe výmeru ÚNV v Bratislave zn.: 611-13/12-1949-IX/1291/2586 zo dňa 06.11.1950 zapísaného v pozemkovej knihe vlč. 2628 pod B. Vlastníctvo
rad. č. 3, odňatím bez náhrady postupom v zmysle zákona č. 46/1948 Zb. o novej
pozemkovej reforme v rozhodnom období od 08.mája 1945 do 1.januára 1990 spôsobom
uvedeným v § 3 ods.1 písm. c) zákona, čím sú splnené podmienky prechodu
nehnuteľnosti na štát,
4. splnenie podmienok § 5 zákona
- právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnosti parc. č. 4966/3 si uplatnila cirkev výzvou
na vydanie veci voči hlavnému mestu ako povinnej osobe v zákonnej lehote do 30.04.2006
(dňa 27.04.2006) a do 12 mesiacov (26.04.2007) podala na príslušný súd žalobu o vydanie
nehnuteľných vecí z dôvodu neuzatvorenia dohody o vydaní veci do 60 dní od doručenia
písomnej výzvy,

5. § 6 zákona
- novovytvorený pozemok parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2 neslúži na žiadny účel
definovaný v § 6 zákona, pre ktorý by sa vlastníctvo k nemu nenavracalo, je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako záhrada je voľný a GP č. 2709/2014 bol oddelený od
pozemku parc. č. 4966/3 záhrady o výmere 1544 m2 tak, aby vo svojej časti nezahŕňal
vedľajšiu komunikáciu.
Poznámka:
Hlavné mesto ako povinná osoba podľa § 4 zákona výzve žiadateľa zo dňa 27.04.2006
o vydanie a navrátenie vlastníctva k nehnuteľnosti – pozemkovoknižnej parc. č. 4966/3, roľa
o výmere 14119 m2, k.ú. Rača nevyhovelo z dôvodu, že žiadateľ v tom čase požadoval vydať
a navrátiť vlastníctvo k celej pozemkovoknižnej parc. č. 4966/3, roľa o výmere 14119 m2, ktorú
hlavné mesto takto v celosti ani nevlastnilo ani neužívalo a až v procese súdneho konania
súdneho sporu evidovaného na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn.: 43C/96/2007 postupne
zmenami v návrhu žaloby žalobca ustálil petit žaloby tak, že žiada vydať a navrátiť vlastníctvo
k novovytvorenému pozemku parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2, k.ú. Rača.
Žiadateľ spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na vydanie a navrátenie
vlastníctva k nehnuteľným veciam. Z tohto dôvodu hlavné mesto nedisponuje žiadnymi
dôkaznými prostriedkami ani právnymi argumentami, ktoré by mohlo v prebiehajúcom
súdnom spore využiť ako účinnú obranu.
Uzatvorením dohody o vydaní nehnuteľnej veci v súlade s prísl. ust. zákona
č. 161/2005 Z.z. by hlavné mesto predišlo ďalšiemu pokračovaniu súdneho konania, ktoré
by v konečnom dôsledku viedlo k nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov
za súdne trovy konania, ktoré by sa neúmerne zvyšovali za každé pojednávanie a právny
úkon vykonaný navrhovateľom a jeho právnym zástupcom. V tomto štádiu súdneho
konania uzatvorením citovanej dohody je možné znížiť trovy konania na minimum. Presné
zníženie trov konania za súčasného stavu nie je možné vyčísliť vzhľadom na to, že výška
celkových trov konania ešte nebola stanovená.
Záverom poukazujeme na obdobné súdne konanie, ktoré bolo vedené na Okresnom
súde Bratislava V pod sp.zn.:24C 145/2007, kde bolo navrhovateľovi (Rímskokatolíckej
cirkvi, Farnosť Rusovce) súdom vyhovené v časti, a to vydaním pozemku, ktorý obdobne
spĺňal podmienky § 2 zákona č. 161/2005 Z.z. na vydanie nehnuteľnosti, jednalo
o poľnohospodársku pôdu evidovanú v katastri nehnuteľností ako orná pôda a v časti
zamietnuté, kde sa jednalo o pozemok – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré
netvoril poľnohospodásku pôdu. Predmetný rozsudok bol potvrdený v odvolacom konaní
Krajským súdom v Bratislave rozsudkom č. 9 Co 194/2008. Na základe uvedeného je
dôvodné sa domnievať, že i v tomto prípade, by bol navrhovateľ úspešný i vzhľadom na to,
že sa jedná o pozemok, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako záhrada, teda
poľnohospodárska pôda podľa § 2 zákona č. 220/2004 Z.z.
Hlavné mesto nedisponuje v súčasnosti žiadnymi prostriedkami, faktickými ani
právnymi, ktorými by mohlo účinne odporovať argumentácii navrhovateľa a preukázať
nesplnenie podmienok v zmysle prísl. ust. zákona č. 161/2005 Z.z., na základe ktorých by
súd zamietol návrh navrhovateľa na vydanie nehnuteľnej veci v prebiehajúcom súdnom
konaní.

Na základe požiadavky vyplývajúcej z OPP zo dňa 13.04.2015 bola vyžiadaná úzmnoplánovacia
informácia k pozemku parc. č. 4966/3, k.ú. Rača vypracovaná oddelením územného rozvoja
mesta dňa 21.04.2015 podľa ktorej:
Podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov
stanovuje sa pre územie, ktorého súčasťou je novovytvorený pozemok parc. č. 4966/3, záhrady
o výmere 1023 m2 funkčné využitie územia: ostatná ochranná a izolačná zeleň, kód 1130,
stabilizované územie.
Predmetné územie zo severnej strany je v dotyku s plánovanou dopravnou stavbnou, ktorá je
zaradená do zoznamu verejnoprospešných stavieb pod č. D13: „preložka cesty II/502 v úseku
Pionierska – Gaštanový hájik – Na pántoch – Rybničná“ a tiež územie je zo severnej strany
v dotyku s trasou plynárenského zariadenia STL DN 150 mm spolu s ochranným bezpečnostným
pásmom. Predmetné územie spadá aj do ochranného pásma železničných tratí.
Ďalšie podmienky sú uvedené v doloženej územnoplánovacej informácii.

Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci
č.

Zmluvné strany
1)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené
: JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta
Peňažný ústav
: ČSOB, a.s., Bratislava
Číslo účtu (IBAN)
: SK8975000000000025826343
BIC SWIFT
: CEKOSKBX
IČO
: 603 481
(ďalej len „Povinná osoba“)

a
2)

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Rača
IČO
: 30 843 154
sídlo
: Alstrova 121, 831 06 Bratislava
V mene ktorej koná : vdp. Mgr. Zdenko Sitka, farár
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

(oprávnená osoba a povinná osoba ďalej spolu aj ako „Účastníci dohody“ alebo
každý samostatne ako „Účastník dohody“)

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 2 zákona č. 161/2005 Z. z. o
navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a
prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam dohodu o vydaní nehnuteľných vecí (ďalej
len „Dohoda“), v nasledovnom znení a za nasledovných podmienok:

1

Preambula

1.1.

Povinná osoba je vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Rača, okres Bratislava III, obec BAm.č. Rača pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2,
zapísaného na LV č. 400.

1.2.

Pozemok registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2 je časťou
pôvodnej pozemkovoknižnej parc. č. 4966/3, roľa o výmere 14119 m2, vložka č. 2628,
Račišdorf, kde v časti B. Vlastníctvo je pod rad. č. 1 vedený vlastník Rímskokatolícka

cirkev v Račišdorfu, ktorej vlastníctvo podľa zápisu vo vložke č. 2928 B.Vlastníctvo
pod rad. č. 3 prešlo na Československý štát – zast. ÚNV Bratislava podľa výmeru
ÚNZ Bratislava č. 611-13/12-1948-IX/1-291-2586 podľa § 10 zákona č. 46/1948 Sb.
Vložka č. 2628 je prílohou č. 1 k tejto dohode, kópia výmeru ÚNZ Bratislava č. 61113/12-1948-IX/1-291-2586 je prílohou č. 2 k tejto dohode.
1.3.

Geometrickým plánom č. 2709/2014 zo dňa 01.09.2014, vyhotoveným spoločnosťou
NND Group, s.r.o. so sídlom Chalúpkova 155, 022 04 Čadca, IČO: 45272981 - Mgr.
Richardom Zimanom, overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom
dňa 08.10.2014 pod č. 2192/2014 (ďalej len „GP“) vznikol novovytvorený pozemok
registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2 oddelením od pozemku
registra „C“ parc. č. 4966/3 záhrady o výmere 1544 m2, ktorý je v katastri
nehnuteľností evidovaný bez založeného listu vlastníctva. Uvedeným GP je
novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2
identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere
2420 m2, zapísaný na LV č. 400 vo vlastníctve Povinnej osoby. GP je prílohou č. 3
k tejto dohode.

1.4.

Účastníci dohody sú účastníkmi súdneho konania vedeného na Okresnom súde
Bratislava III pod sp. zn. 43C/96/2007, v ktorom si Oprávnená osoba uplatňuje voči
Povinnej osobe nárok na vydanie a navrátenie vlastníckeho práva k novovytvorenému
pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2, k.ú. Rača v 1/1-ne
v zmysle prísl. ust. zákona č.161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným
veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým
nehnuteľnostiam (ďalej len „zákon“) v súlade so splnením podmienky prechodu
nehnuteľnosti na štát podľa bodu 1. podbodu 1.2. tejto Dohody a definovanej podľa §
3 ods. 1 písm.c) zákona.

2

Predmet Dohody

2.1.

Povinná osoba touto Dohodou vydáva a navracia Oprávnenej osobe vlastnícke právo
k nehnuteľnosti – novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady
o výmere 1023 m2, ktorý vznikol podľa GP oddelením od pozemku registra „C“ parc.
č. 4966/3, záhrady o výmere 1544 m2 v katastri nehnuteľností evidovaný bez
založeného listu vlastníctva. Uvedeným GP je novovytvorený pozemok registra „C“
parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2 identifikovaný ako časť pozemku registra
„E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2, zapísaného na LV č. 400,
vo vlastníctve Povinného.
( ďalej len „Pozemok“).

2.2.

Oprávnená osoba prijíma od Povinnej osoby Pozemok definovaný v bode 2 podbod
2.1. tejto dohody do svojho vlastníctva.

3

Zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

3.1.

Účastníci dohody sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Pozemku do
katastra nehnuteľností v prospech Oprávnenej osoby podpíše Oprávnená osoba
a následne ho Oprávnená osoba podá na Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor.
Kópiu návrhu na vklad vlastníckeho práva podaného na Okresný úrad, katastrálny
odbor doručí Oprávnená osoba Povinnej osobe do 5 dní od jeho podania.

3.2.

Účastníci dohody sa súčasne zaväzujú, že si za účelom zápisu vlastníckeho práva
Oprávnenej osoby k Pozemku do katastra nehnuteľností poskytnú všetku potrebnú
súčinnosť.

3.3.

V zmysle dohody Účastníkov dohody znáša správny poplatok za zápis vlastníckeho
práva k Pozemku v prospech Oprávnenej osoby Oprávnená osoba.

4

Záverečné ustanovenia

4.1.

Prevod pozemku špecifikovaného v bode 2 podbod 2.1. tejto Dohody schválilo
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa
.............2015 uznesením číslo ........../2015.

4.1.

Oprávnená osoba a Povinná osoba súhlasia so zverejnením tejto Dohody na webovom
sídle Povinnej osoby.

4.2.

Účastníci dohody podpisom Dohody zároveň potvrdzujú, že právny úkon je urobený
v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

4.3.

Akákoľvek zmena Dohody je možná len písomnou dohodou Účastníkov dohody.

4.4.

Vo veciach neupravených Dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej
republike.

4.5.

Táto Dohoda je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých dve (2)
vyhotovenia Oprávnená osoba doručí Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu
odboru, jedno (1) vyhotovenie si ponechá Oprávnená osoba a päť (5) vyhotovení si
ponechá Povinná osoba.

4.6.

Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu Účastníkmi dohody a účinnosť v súlade
s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovením § 5a a nasl. zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií). Účinky prevodu vlastníckeho práva k Pozemku
podľa Dohody nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu
Bratislava, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k Pozemku
v prospech Oprávnenej osoby do katastra nehnuteľností.

4.7.

Účastníci dohody vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že Dohoda je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

4.8.

Neoddeliteľnou prílohou tejto Dohody je geometrický plán č. 2709/14 pre k. ú. Rača,
zhotovený dňa 01.09.2014 geodetom Mgr. Richardom Zimanom, autorizačne overený
Ing. Františkom Rákocim a úradne overený Okresným úradom Bratislava,
katastrálnym odborom dňa 08.10.2014 pod č. 2192/2014.

V ........................, dňa .......................

V ..........................., dňa .....................

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Bratislava - Rača

Hlavné mesto SR Bratislava

______________________________
vdp. Mgr. Zdenko Sitka
farár

___________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
MsZ konaného dňa 11. 5. 2015
___________________________________________________________________________
K bodu č. 35
Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava – Rača
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta súhlasí
s predloženým materiálom a žiada predložiť dohodu o ukončení súdneho sporu (
mimosúdnu dohodu) s vyčíslením nákladov konania.
Hlasovanie:
prítomní: 12 , za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.5.2015

Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava Rača
kód uzn.: 5.11.2

Uznesenie č. 89/2015
zo dňa 14. 05. 2015
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť dohodu o vydaní nehnuteľnosti medzi hlavným mestom SR Bratislavou
a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Bratislava - Rača, ktorej predmetom bude vydanie
a navrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - novovytvorenému pozemku registra „C“
parc. č. 4966/3 - záhrady vo výmere 1 023 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 2709/2014
oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3 - záhrady vo výmere 1 544 m2, v KN
evidovaný bez založeného listu vlastníctva, identifikovaný podľa GP č. 2709/2014 ako časť
pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3 - orná pôda vo výmere 2 420 m2, zapísaného na LV
č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť
Bratislava - Rača, so sídlom Alstrova 121, 831 06 Bratislava.
---

