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dňa 05. 02. 2015

Návrh
na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č.
2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladateľ :
Mgr. Martin Maruška, v. r.
riaditeľ magistrátu
Zodpovedný :
Ing. Miroslav Bialko, v. r.
vedúci oddelenia správy nehnuteľností
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JUDr. Jaroslava Tkáčová, v. r.
oddelenie správy nehnuteľností
Ľubica Nováková, v. r.
oddelenie správy nehnuteľností

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť
4. Snímky z mapy 3x
5. Širšiu situáciu
6. LV 2x
7. GP č. 23/2013
8. Stanoviská odborných útvarov 6x
9. Stanovisko KPÚ Bratislava
10. Stanovisko starostu MČ BratislavaVajnory
11. Návrh kúpnej zmluvy
12. Výpis z komisie MsZ
13. Uznesenie mestskej rady č. 10/2015
z 22. 1. 2015

február 2015

kód uzn. 5.2
5.2.4

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 novovytvorených pozemkov registra „C“ KN
v k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 a parc. č.
2697/23 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, ktoré sú podľa GP č. 23/2013 oddelené od
pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, manželom
Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, za kúpnu cenu celkom 5 153,28 Eur.
Celková kúpna cena 5 153,28 Eur pozostáva z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 95,36 Eur/m2, t. z. celkom za 48 m2 za cenu
4 577,28 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny 576,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 2697/22
a parc. č. 2697/23 spolu vo výmere 48 m2 spätne za obdobie dvoch rokov vychádzajúc zo sadzby
6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno.
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 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 pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami parc. č. 1283, parc. č. 1286/1 vo
vlastníctve žiadateľov. Pozemok parc. č. 2697/23 žiadatelia využívajú ako predzáhradku, majú ho
oplotený. Parc. č. 2697/22 sa nachádza medzi plotom žiadateľov a chodníkom, v súčasnosti je
znečisťovaná majiteľmi psov pri venčení. Oplotením tohto pozemku a pričlenením k vlastným
pozemkom hore citovaným a majetkovoprávnym usporiadaním oboch novovytvorených pozemkov
v prospech žiadateľov sa vytvorí majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvodová správa
PREDMET

: Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Vajnory,
parc. č. 2697/22, a parc. č. 2697/23, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

ŽIADATELIA

: Stanislav Kuric a manželka Ing. Mária Kuricová

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
druh pozemku
parc. č.
2697/22
zastavané plochy a nádvoria
2697/23
zastavané plochy a nádvoria
Spolu

výmera v m2
13
35
48 m2

pozn.
GP č. 23/2013
GP č. 23/2013

novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 2697/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
13 m2 a parc. č. 2697/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, obidva oddelené GP č.
23/2013 od pozemku registra „“E“ parc. č. 349/2, k. ú. Vajnory, evidovaného na LV č. 5389, vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
SKUTKOVÝ STAV
Žiadatelia požiadali o odkúpenie novovytvorených pozemkov registra „C“ KN
parc. č. 2697/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 a parc. č. 2697/23 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, obidva oddelené GP č. 23/2013 od pozemku registra „“E“
parc. č. 349/2, k. ú. Vajnory, evidovaného na LV č. 5389, vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy. V súčasnom stave katastra nehnuteľností sú novovytvorené pozemky časťou pozemku
registra „C“ parc. č. 2697/8 bez založeného listu vlastníctva.
Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetných pozemkov z dôvodov majetkovoprávneho
usporiadania pozemku parc. č. 2697/23, ktorý majú oplotený a tvorí predzáhradku k ich pozemkom
parc. č. 1283, na ktorom majú postavený rodinný dom a parc. č. 1286/1. Parc. č. 2697/22 sa
nachádza medzi plotom žiadateľov a chodníkom, v súčasnosti je znečisťovaná majiteľmi psov pri
venčení, a preto oplotením tohto pozemku a pričlenením k vlastným pozemkom hore citovaným
a majetkovoprávnym usporiadaním oboch novovytvorených pozemkov v prospech žiadateľov sa
vytvorí majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov.
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „E“ parc. č. 349/2 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 38503 m2, evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, z ktorého boli
oddelené novovytvorené pozemky registra „C“ parc. č. 2697/22, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 13 m2, a parc. č. 2697/23, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, ktoré sú
predmetom predaja.
Na základe uvedeného navrhujeme schváliť predaj pozemkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Na stanovenie kúpnej ceny bol vypracovaný znalecký posudok č. 15/2014, ktorý vypracoval
Ing. arch. Milan Haviar, znalec z odboru stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností so sídlom
Pražská 27, 811 04 Bratislava, kde cena pozemkov bola stanovená vo výške 95,36 Eur/m2.
Na uvedené pozemky nemá hlavné mesto SR Bratislava uzatvorenú nájomnú zmluvu,
žiadateľ ho užíva, a preto sa navrhuje schválenie náhrady za bezdôvodné užívanie predmetného
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne tak ako je uvedené v návrhu uznesenia.
Stanoviská odborných útvarov magistrátu
Oddelenie územného rozvoja mesta:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov podľa záväznej
časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je časť záujmovej parcely číslo 2697/8, funkčné
využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie.

Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Z hľadiska posúdenia územia vo vzťahu k verejnému technickému vybaveniu je uvádzané, že nie sú
pripomienky.
Na parc. č. 2698 eviduje trasu verejného vodovodu DN 150 – zapracované Čl. 3 bod 3.návrhu
kúpnej zmluvy.
Predmetné územie spadá do pamiatkovej zóny Bratislava-Vajnory. Krajský pamiatkový úrad
v Bratislave sa vyjadril listom zo dňa 17.10.2014 č. KPUBA – 201414/17505-6/66406/MIC, kde
súhlasil s predajom predmetných pozemkov s podmienkami, že pozemok parc. č. 2697/22 bude
slúžiť výlučne ako predzáhradka bez stavieb a akákoľvek úprava predávaných pozemkov bude
podliehať predchádzajúcemu odbornému vyjadreniu KPÚ Bratislava. Zapracované v Čl.3 ods. 4
návrhu kúpnej zmluvy.
Ďalšie skutočnosti sú uvádzané v pripojenom stanovisku.
Súborné stanovisko
Oddelenie dopravného inžinierstva
Súhlasí.
Referát cestného správneho orgánu
Nevyjadruje sa, nakoľko predmetné pozemky nie sú cestným pozemkom miestnych komunikácií I.
a II. triedy.
Oddelenie správy komunikácií
Predajom pozemkov nepríde k zásahu do komunikácie a verejného osvetlenia v správe hlavného
mesta.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Nie je v rozpore so záujmami životného prostredia.
Finančné oddelenie:
Voči žiadateľovi v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné oddelenie
sa nenachádzajú žiadne pohľadávky.
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov :
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom.
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory
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 20. 1. 2015 na internete a na úradnej tabuli svoj
zámer predať uvedené novovytvorené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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MAG0P00JDEWH
Magistrát hl.mesta SR Bratislavy
Oddelenie správy nehnutel'ností
Primaciálne námestie Č. 1
814 99 Bratislava

VEC: Žiadosť o odkúpenie pozemkov parc.č. 2697/22

a parc.č. 2697/23

Žiadame o odkúpenie pozemkov parc.č. 2697/22 o výmere 13 m2 a parc.č.
2697/23, katastrálne územie Vajnory o výmere 35 m2 ako prípad hodný osobitného
zretel'a podl'a zákona 138/91 Zb.
Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne. Kúpnou zmluvou z roku 1979 sme
nadobudli nehnutel'nosti, evidované na LV Č. 211 v katastrálnom území Vajnory, parc.č.:
1286/1 o výmere 228 m2
1286/2 o výmere 48 m2
1283 o výmere 123 m2
1284 o výmere 90 m2
čo spolu predstavuje výmeru 489 m2.
Z tejto výmery od roku 1979 riadne platíme daň z nehnutel'ností. Nehnutel'nosť
využívame ako predzáhradku, máme ju riadne oplotenú a staráme sa o ňu v súlade
s kúpnou zmluvou, ktorá bola riadne zapísaná na katastri a ktorou sme sa stali vlastníkmi
nehnutel'nosti.
Pri usporiadavaní našich majetkových záležitostí sme však z listu vlastníctva zistili,
že výmery našich nehnutel'nosti boli upravené a v súčasnosti máme na LV Č. 211
evidované nasledujúce výmery pozemkov:
1283 o výmere 153 m2
1284 o výmere 91 m2
1286/1 o výmere 170 m2
1286/2 o výmere 50 m2
čo spolu predstavuje výmeru 464 m2.
O úprave výmery pozemkov nás Kataster nehnutel'ností do dnešného dňa
neinformoval a preto nemáme známosť, kedy a prečo k nej Kataster nehnutel'nosti
pristúpil.
V z,áujme vyriešenia tejto situácie sme na vlastné náklady dali vyhotoviť
geometrický plán so zameraním nehnutel'nosti, ktorého kópiu prikladáme v prílohe tejto
žiadosti.

Podl'a tohto geometrického plánu 35 rn2 z pozemku, ktorý máme oplotený, je
evidovaný ako pôvodný pozemok v pozemkovej knihe ako p. Č. 349/2, cesta - verejný
priestor v súčasnosti majetok HI. mesta SR Bratislavy (po zápise ROEPuv decembri
2013) o čom sme do dnešného dňa neboli upovedomí.
Keďže ako najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie našej situácie, ktorá nevznikla
našou vinou, sa ukázalo odkúpenie časti nehnutel'nosti, ktorú užívame, žiadame
o odkúpenie nehnutel'nosti parc.č. 2697/23, katastrálne územie Vajnory, o výmere 35
m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej pozemkovo knižnej parc.č. 349/2 ako prípad
hodný osobitného zretel'a. Pri stanovení ceny žiadame o zohl'adnenie skutočnosti, že
25 m2 z tejto výmery sme už v roku 1979 riadne zaplatili a od tohto roku pravidelne
platíme daň z nehnutel'ností.
Súčasne žiadam o odkúpenie nehnutel'nosti, parc.č. 2697/22, katastrálne územie
Vajnory, o výmere 13 m2, ktorá vznikla takisto odčlenením od pôvodnej pozemkovo
knižnej parc.č.349/2 , ktorá je dnes vlastníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy. Uvedená
nehnutel'nosť sa nachádza medzi našim plotom a chodníkom. V súčasnosti je využívaná
najmä majitel'mi psov, ktorí ju znečisťujú pri venčení. Radi by sme nehnutel'nosť oplotili,
resp. zrealizovali na nej výsadbu okrasnej zelene. Cenu navrhujeme stanoviť ako cenu
obvyklú pre predaj predzáhradiek v mestskej časti Bratislava - Vajnory .
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Kópia kúpnej zmluvy
Kópia listu vlastníctva
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Okres
Obec
Katastrálne

územie:

103 Bratislava III
529 362 BA-m.č. VAJNORY
805 700 VAJNORY

Výmera
v m2

Parcelné
číslo
1283
1284
1286/1
1286/2

153
91
170
50

Údaje aktuálne k : 30.06.2014
Dátum vyhotovenia:
22.09.2014
Čas vyhotovenia
09:41:44

Druh
pozemku

Spôsob
využ.p.

Zastavané plochy
Zastavané plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy

a nádvoria
a nádvoria
a nádvoria

15
15
18
37

Druh
chr.n
203
203

Umiest.
pozemku

Právny
vzt:ah

1
1
1
1

Legenda:
Kód

spôsobu

Kód druhu

využívania
15 18 37 -

pozemku

chránenej nehnuteľnosti
203 - Pamiatková zóna

Kód umiestnenia

pozemku
1 - Pozemok

je umiestnený

v zastavanom

území

obce

Stavby
Súpisné
číslo

Na parcele
číslo

9191
547

1283
1284

Kód druhu

stavby
20 -

Kód umiestnenia

Por.
číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

20
20

stavba
stavba

stavby
1 - Stavby

postavané

Kuric Stanislav
narodenia: :

Ti tu]

nadobudnutia

RI 248/79

- vz 181/79

a Mária

Umiest.
stavby
l

1

na zemskom povrchu

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko,
a miesto trvalého pobytu (síqlo) vlastníka,

l
Dátum

Druh
chr.n.

dátum narodenia, rodné
spoluvlastnícky
podiel

r.
DátUlllllarodenia:
Spoluvlastnícky
podiel:

číslo

(IČO)

Okres
Obec
Katastrálne

územie:

103 Bratislava III
529 362 BA-m.č. VAJNORY
805 700 VAJNORY

vÝPl
ČASŤ A: MAJETKOVÁ

Parcelné
číslo

Por.
číslo

1

S Z L l S T U V L A STN Í C T V A č. 5389 - čiastočný

PODSTATA

Výmera
v m2

Kód umiestnenia

Údaje aktuálne k : 30.06.2014
Dátum vyhotovenia:
22.09.2014
Čas vyhotovenia
09:43:02

Druh
pozemku

pozemku
1 - Pozemok

Umiest.
pozemku

je umiestnený

v zastavanom

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko,
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka,

Hlavné mesto
Bratislava

Slovenskej

republiky

Bratislava,

IČO:
Spoluvlastnícky

území

Pôvodné
k.ú.

obce

dátum narodenia, rodné číslo
spoluvlastnícky
podiel

Primaciálne

00603481
podiel:

Počet
p. UO

námestie

(IČO)

1, 81499

Roman Hfavatý PROGRA

Kat.úzenie

Mapový list č.

Geodetické a kartografické práce

Pezinok 6-7124

Rascová 7, 82107 Bratislava

GEOlVIETRICKÝ PLÁN

naoddeleniepozemkovp.Čo1283,2697/22,23
a zlúčenie pozemkov.
Uradne overil
Meno:

[i1c.llO:
21.10.2013

.

L Roman m_~vatý

Nové hranice boli v prirode označell~

' ... ;

Dňa:

.. 5 NOV, 1013
Úradne overené pod!'!! § 9 zákona NR SR Č. 215/1995 Z.z.,
o geodézii a kartografii.'

' , i ".
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VYKAZVYMER

-,

s ta v

Doterajší

Novýstav

Zmeny

Čislo
pzkm.
vložky

listu vlastn.

PK

LV

Výmery

parcely
PK

Diel číslo

k parcele
číslo

od parcely
číslo

2

m

Číslo
parcely

2

m

2

Výmery
2

m

KN-C

KN-E

Druh
pozemku

m

Druh
pozemku

Vlastník
(iná opráv. osoba)
adresa, (sídlo)

kód

Stav právny

I

2l!

..

2l!

1284

91

zast.pl.

1284

zaniká

1286/2

50

ost.pl.

1286/2

zaniká

71160

verejný
priestor

I

nekn.

349/2

I

1
2

2697/22
2697/23

(349/2

13
35

7U12

I

verejný
priestor)

Doterajší

2U

1283

153

zast.p1.

1283

98

zast.pl.
15
10

Stanislav Kuric a Mária
r.

2U

1286/1

/70

zast.pl.

1286/1

366

zast.pl.
18

detto

l

349/2

13

2697/22

13

zast.pl.
22

detto

2

349/2

35

2697/23

35

zast.pl.
18

delta

J

Spolu:

71624

48

48

71624

--- .--.- _ ..----

__

.. .....•.

Doterajší

Zmeny

stav

N o v Ý s t.a v
i

Člslo
pzk:m.
vložky

listu vlastn.

PK

LV

Výmery

parcely
PK

KN-E

Druh
pozemku

Diel čfslo

k parcele
číslo

m2

od parcely
číslo

m2

Člslo
parcely

2

m

KN-C

Výmery

Druh
pozemku

m2

kód

Stav podľa registra C KN
211

1284

91

zast.pl.

1284

211

128612

50

ost.pI.

1286/2

211

1283

153

zast.pl.

1283

zaniká

I
98

Vlastník
(iná oprá'J. o$ob~)
adresa, (sidio)
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1286/1
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zast.pl.

2697/8
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zast.pl.
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2697/22
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zast.pl.

detto
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2697/23

35

zast.pl.

detto
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Spolu:

~

6159

61591

15
18
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Pozemok na
Pozemok na
Pozemok na
poľná cesta,

_._-,~

ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
ktorom je dvor
ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia,
chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
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d
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Žiadate!'

SNM - S.Kuric

Predmet podania

Predaj pozemku

Katastrálne územie

Vajnory

Parc. č.: 2697/22,23

Č.j.

MAGSOUGG
MAGS SNM 48 865/2014

č.OUGG

TI č.j.

TIIS04/14

ElA

Dátum príjmu na TI

.8.2014

Podpis ved. odd.

Dátum exped. z TI

2.9.2014

Komu:

ITkJ

Č.

/14

/14

SÚBORNÉ STANOVISKO
k návrhu na predaj/prenájom nehnuteľností hl. m. SR Bratislavy
za oblasť dopravy
A: IDENTIFIKÁCIA

PODANIA:

C L~J L/to'/'7

I pod

Došlo od (oddelenie, dátum):

SNM, 13.8.2014

Predmet podania:

predaj pozemkov

Císlo OKDS:
Ziadateľ:
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:
Odoslané: (dátum)

Stanislav Kuric
Vajnory
2697/22, 2697/23

č.

Ipod č.

I MAGS

SNM 48865/2014

I

B: ČIASTKOVÉ STANOVISKÁ ODDELENÍ:
B1: Oddelenie dopravného inžinierstva:
14.8.2014
Pridelené (dátum):

Pod.

Č.

oddelenia:

I
(meno):
Text stanoviska:

-314574
ODI/427114-P

Ing. Barloková

Spracovateľ

Z hľadiska záujmov verejného dopravného vybavenia k predaju pozemkov parc.č. 2697/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 a parc.č. 2697/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
35 m2, v k.ú. Bratislava - Vajnory (v stave registra "C" ako časť pozemku parc.č. 2697/8) uvádzame:

•

v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov ja plánovaná
pozdlž Rybničnej ulice aj v úseku kde sa nachádza predmetná parcela hlavná cyklotrasa Vajnorská cyklotrasa, na ktorú však nie je spracovaná podrobnejšia projektová dokumentácia.

Nakoľko máme za to, že v úsek medzi záujmovými pozemkami a Rybničnou ulicou je dostatočný
priestor pre prípadnú realizáciu cyklotrasy s predajom pozemk v (parc.č. 2697/22, parc.č. 2697/23)
v k.ú. Vajnory súhlasíme.

Vybavené (dátum):
Schválil dňa (meno, dátum):

Primaciálne
TELEFÓN
02/593561

nám. 1, III. poschodie,

95

FAX
02/59356439

14.8.2014
Ing. Mikuš

114.8.2014

Č. dverí 308

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB 6327012/0200

IČO
603481

INTERNET
E-MAIL
www.bratislava.skokdsv@bratislava.sk

B2: Referát cestného správneho orgánu:
Pridelené (dátum):
13.08.2014
I Pod.
Spracovateľ (meno):
Ing. Peter Strnád
Text stanoviska:

Č.

oddelenia: IOKDS54724/14/314576

Vzhľadom na to, že predmetný pozemok nie je cestným pozemkom miestnych komunikácií
L a II. triedy, z hľadiska cestného správneho orgánu sa nevyjadrujeme.

Vybavené (dátum):
Schválil dňa (meno, dátum):

18.08.2014
v.z. Ing. Slimáková

B3: Oddelenie cestného hospodárstva:
Pridelené (dátum):
14.8.2014

Pod.

I
Spracovateľ (meno):
Text stanoviska:

118.08.2014

Č.

oddelenia: IOSK-314575/2014
De-424

Ing.Derajová

K predaju novovytvorených pozemkov parc.č. 2697/22 a parc.č. 2697/23 v k.ú. Bratislava - Vajnory

(v stave registra "C" ako časť pozemku parc.č. 2697/8) nemáme pripomienky.
Predajom predmetných pozemkov nepríde k zásahu do verejného osvetlenia v správe hlavného mesta.

Vybavené (dátum):
Schválil dňa (meno, dátum):

26.8.2014
Ing. Mešťaníková

I

/

Ing. K(4t~slava Čurná
zástupkyňa riaditeľa magistrátu

Magistrát hla,:ného mesta Sh
"

~ra~lslavy

Zastup~a rJ~j~lter.?magistrátu
Pnmaclalne nám. č.!

814 99 Bra

-3-

tis

1a v a

MAGISTRÁT

HLAVNÉHO

MESTA SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

BRATISLAVY

oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192,

Váš list číslo/zo dňa
MAGS SNM 48865/14/314570

81499

Bratislava 1

Vybavuje/linka

Naše číslo
MAGS OZP 550551141314573

Ing. A. GaJčíkovál409

Bratislava
12.9.2014

Vec

Stanislav Kuric a manž. - predaj
vyjadrenie.

pozemkov

parc. č. 2697/22,23

k. ú. Vajnory -

Listom Č. MAGS SNM 48865/14/314570 zo dňa 6.8.2014 ste na základe žiadosti p. Stanislava Kurica
a manž., "
požiadali Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
o vyjadrenie k predaju novovzniknutých pozemkov registra "e" KN parc. Č. 2697/22,23, o celkovej
výmere 48 m 2, v k. ú. Vajnory.
Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov a predmetné pozemky majú z časti oplotené a ktoré
užívajú.

Pozemok určený na predaj sa nachádza v území, v ktorom platí podľa zákona NR SR Č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov L stupeň ochrany t. j. územiu sa neposkytuje
vyššia ochrana. Súhlasíme s predajom pozemkov, predaj nie je v rozpore so záujmami životného
prostredia a ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny.

Ing. Katari~a Pro'stejovská
vedúca oddelenia

Primaciálne

námestie č. 1.. III. poschodie

TELEFÓN

02/593561

FAX
48

BANKOVÉ

SPOJENIE

25827813/7500

IČO

INTERNET

603481

www.bratislava.skozp@bratislava.sk

E-MAIL

MAGISTRÁT

HLAVNÉHO

MESTA SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

BRATISLAVY

finančné oddelenie
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192,

81499

Bratislava 1

Váš list číslo

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

MAGS SNN 48865/2014/314570

MAGS FIN 39923/2014/314577

Mgr. Gabanovál540

13.08.2014

Vec:
Oznámenie o pohľadávkach

Na základe Vašej žiadosti vo veci vyčíslenia poW'adávok, Vám týmto oznamujeme, že
v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné oddelenie k dátumu
13.8:2014 evidujeme zostatok pohľadávok voči:

v lehote splatnosti:
po lehote splatnosti:

0,00 Eur
0,00 Eur

v lehote splatnosti:
po lehote splatnosti:

0,00 Eur
0,00 Eur

Zároveii si Vám dovoľujeme pripomenút: že finančné oddelenie nedisponuje databázou
platcov daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vo veci
zistenia daiiových pohľadávok a poplatkov je potrebné sa, obrátiť na oddelenie miestnych daní
a poplatkov magistrátu.
'
'r"'\
",
•

HI. avne me~L\) bAli lc.:.mt:l5Iava
Oddelenie finančné
Primaciálne nám, č.1

814 99 Bra
,

Ing/~,I,
vedúci fiWVI~

Primaciálne

tis

la v a

".10-,

/ifotes
oddelenia

nám. 1, IV. poschodie, Č. dverí 426

TELEFÓN

FAX

IČO

02/59356503

02/59356391

603481

INTERNET
E-MAIL
www.bratislava.skfinancne@bratislava.sk

MAGISTRÁT

HLAVNÉHO

MESTA SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

BRATISLAVY

oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9,

P. O. Box 76,

850 05 Bratislava 55

JUDr. Svetlana Komorová
poverená vedením oddelenia

TU

Váš list čísla/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

SNM 48865114-314570

MAG 52507/14-314578
315648/2014

Ing. Kubovičovál930

14.08.2014

Vec
Odpoveď na žiadosť o informáciu

Na základe Vašej žiadosti Vám v zmysle §11 ods. 6 zákona Č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že oddelenie
miestnych daní a poplatkov voči žiadateľom: Stanislav Kuric a manželka Mária, obaja bytom
leeviduje žiadne pohľadávky .
. t :t •...
',~vného mz!;ta SR
Magis ra n.u.
.
uratis!aV'{
Oddelenie miestnych (~3r;; .a:~~\atkov
Btagoevova 9, p.O.BO
. 850 05 Bra tis l a v a 55
-17-

//

Ing. PetJ Micha~~a
vedúci oddelenia

Blagoevova

9, 3 poschodie,

TELEFÓN
02/593569

OO

FAX
02/59356971

BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB 25829413/7500

IČO

603481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
dane@bratislavask

"/1'/1111111111111111111"11111/1111""111111111111111111111111/1/11
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2 6 -06- 2014
Ing. Ján MRV A
starosta
Mestskej časti
Bratislava-Vajnory
Č.j.:4523/666/2014/0SM
V Bratislave, dňa 23.06.2014

na základe žiadosti manželov Stanislava a Ing. Márie Kuricových
ktorí požiadali o odkúpenie pozemkov v k,ú. Vajnory :
p.č. 2697/22 zastavané plochy, nádvoria o výmere 13 m2
p.č. 2697/23 zastavené plochy, nádvoria o výmere 35 m2
v zmysle čl. 8 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zaujímam k vyššie uvedenej žiadosti
nasledovné stanovisko:

p.č. 2697/22 zastavané plochy, nádvoria o výmere 13 m2
p.č. 2697/23 zastavené plochy, nádvoria o výmere 35 m2
v k,ú. Vajnory manželom Stanislavovi a Ing. Márii Kuricovým minimálne za cenu stanovenú
znaleckým posudkom. Pozemky predzáhradiek, ktorými sú i tieto boli nedávnej minulosti
predávané v m.č. Bratislava- Vajnory za 100,- €/m2.

Ing. Ján M r v a /"
starosta

iS;.-)

:jf ::51

Vážený pán
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
primátor Hlavného mesta SR Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava l

;
.

,

Kúpna zmluva
č.
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami
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:
25826343/7500
Variabilný symbol:
IČO:
603 481
(ďalej len „predávajúci“)

a
Stanislav Kuric, rod. a manželka Ing.Mária Kuricová

(ďalej len „kupujúci“)

Čl. 1
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vajnory, a to pozemku parc. č.
349/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38503 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste
vlastníctva č. 5389 ako pozemok registra „E“ evidované na mape určeného operátu, pozemok sa
nachádza v okrese Bratislava III, obec BA-m.č. Vajnory, k.ú. Vajnory.
2) Geometrickým plánom číslo 23/2013, k. ú. Vajnory, vyhotoveným „Roman Hlavatý
PROGRA, geodetické a kartografické práce“, Rascová 7, 821 0 Bratislava, overeným Okresným
úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 06.11.2013 pod číslom 2142/13 z pozemku registra „E“
parc. č. 349/2 boli oddelené pozemky registra „C“ parc. č. 2697/22 - zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 13 m2, a parc. č. 2697/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, ktoré sú
predmetom kúpy a predaja.
3) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú nehnuteľnosti v k. ú. Vajnory, a to novovytvorené
pozemky
parc. č. 2697/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, a parc. č. 2697/23 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, k.ú. Vajnory, v celosti do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov - kupujúcich.
4) Predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ parc. č. 2697/22 a parc. č. 2697/23,
k. ú. Vajnory sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
5) Prevod pozemku špecifikovaného v čl. 1. bod 2 tejto kúpnej zmluvy schválilo Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ...........2015 uznesením číslo
......./2015.
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Čl. 2
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 bod 2 tejto zmluvy za dohodnutú
kúpnu cenu 5 153,28 Eur ( slovom päťtisícstopäťdesiattri Eur dvadsaťosem centov). Cena pozostáva
z ceny 95,36 Eur/m2, t.z. za 48 m2 4 577,28 Eur podľa znaleckého posudku č. 15/2014 a finančnej
čiastky 576,00 Eur, ktorá tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 2697/22 a parc. č. 2697/23
spätne za obdobie dvoch rokov a zodpovedá výške bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku
bez právneho dôvodu a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č.
28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov.
Kupujúci túto nehnuteľnosť za dohodnutú kúpnu cenu kupujú v celosti do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov - kupujúcich.
2) Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú kúpnu cenu 5 153,28 Eur spoločne a nerozdielne na
účet predávajúceho nasledovne.
Časť kúpnej ceny vo výške 4 577,28 Eur kupujúci uhradia na č. účtu IBAN
SK8975000000000025826343, BIC SWIFT CEKOSKBX, vedený v ČSOB a.s., Bratislava,
variabilný symbol č................, do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami.
Časť kúpnej ceny vo výške 576,00 Eur kupujúci uhradia na č. účtu IBAN
SK5875000000000025828453, BIC SWIFT CEKOSKBX, vedený v ČSOB a.s., Bratislava,
variabilný symbol č...................., do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť na č. účtu IBAN SK3775000000000025829413, BIC SWIFT
CEKOSKBX, vedený v ČSOB a.s., Bratislava, variabilný symbol č...................., do 30 dní od
podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami finančnú čiastku predstavujúcu náklady
na vyhotovenie znaleckého posudku č. 15/2014 vyhotoveného znalcom Ing.arch.Milanom Haviarom
dňa 22.09.2014 vo výške 96,00 Eur.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas dohodnutú
kúpnu cenu, sú povinní zaplatiť spoločne a nerozdielne predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u
545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú
nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto sú kupujúci
v prípade neuhradenia dohodnutej kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu
s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
5) Znaleckým posudkom č. 15/2014 zo dňa 22.09.2014 vyhotoveným Ing.arch. Milanom
Haviarom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad nehnuteľností, bol pozemok uvedený
v čl. 1 bod 2 tejto kúpnej zmluvy ocenený na sumu 95,36 Eur/m2.

Čl. 3
1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani
iné právne povinnosti.
2)
Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto
kúpnej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.
3)
Kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa rešpektovať a v prípade ďalšieho prevodu
upozorniť na skutočnosť, že cez predávaný pozemok vedie trasa vodovodu DN 150.
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4) Kupujúci je oboznámený a berie na vedomie, že Krajský pamiatkový úrad v Bratislave
sa vyjadril listom zo dňa 17.10.2014 č. KPUBA – 201414/17505-6/66406/MIC, kde súhlasil
s predajom predmetných pozemkov s podmienkami, že pozemok parc. č. 2697/22 bude slúžiť
výlučne ako predzáhradka bez stavieb a akákoľvek úprava predávaných pozemkov bude
podliehať predchádzajúcemu odbornému vyjadreniu KPÚ Bratislava.

Čl. 4
1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci nezaplatia celú
dohodnutú kúpnu cenu v stanovenej lehote.
2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.

Čl. 5
1) Kupujúci vyhlasujú, že je im predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 2 tejto kúpnej zmluvy
dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza ako leží a beží.
2) Kupujúci boli oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto kúpnej zmluvy, a to so stanoviskom
oddelenia územného rozvoja mesta z 01.10.2014, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa
26.08.2014, stanoviskom referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 02.09.2014, stanoviskom
oddelenia mestskej zelene z 12.09.2014. Kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú sa
dodržiavať podmienky v nich stanovené.
3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 6
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom, katastrálnym odborom. Rozhodnutie o povolení
vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia.
3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva predávajúci po dodržaní podmienok
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t. z. po zaplatení celej dohodnutej kúpnej ceny 5 153,28 Eur
a uhradení finančnej čiastky za vypracovanie zanleckého posudku č.15/2014. Za zaplatenie
dohodnutej kúpnej ceny sa považuje pripísanie finančných čiastok na účty predávajúceho. V prípade
omeškania so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra
nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy.
4) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5) Kupujúci súhlasia s použitím ich osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy a so
zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
3

6) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami
zmluvy.
7) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia kupujúci
spoločne a nerozdielne pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Čl. 7
1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva
rovnopisy budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor k návrhu na vklad
vlastníckeho práva, štyri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy,
rovnopis im predávajúci odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok,
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali.

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

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

PREDÁVAJÚCI:
Hlavné mesto SR Bratislava

KUPUJÚCI:

.....................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

...........................................................
Stanislav Kuric

............................................................
Ing.Mária Kuricová rod. Kališová
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Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 19.1.2015
___________________________________________________________________________
K bodu č. 13
Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č.
2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného
zreteľa
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
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 novovytvorených pozemkov registra „C“ KN
2
v k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m , parc. č. 2697/23 2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m , ktoré sú podľa GP č. 23/2013 oddelené od pozemku
registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, manželom Stanislavovi Kuricovi
a manželke Ing. Márii Kuricovej, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu
celkom 7776 Eur.
Celková kúpna cena 7776 Eur pozostáva z dvoch častí:
2
2
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 150 Eur/m , t. z. celkom za 48 m za cenu 7200
Eur.
Druhá časť kúpnej ceny 576,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 2697/22
2
a parc. č. 2697/23, spolu vo výmere 48 m , spätne za obdobie dvoch rokov, vychádzajúc zo sadzby
2
6,00 Eur/m /rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov
a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 3 , proti: 0 , zdržal sa: 7
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
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 novovytvorených pozemkov registra „C“ KN
2
v k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m , parc. č. 2697/23 2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m , ktoré sú podľa GP č. 23/2013 oddelené od pozemku
registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, manželom Stanislavovi Kuricovi
a manželke Ing. Márii Kuricovej, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu
celkom 5 153,28 Eur.
Celková kúpna cena 5 153,28 Eur pozostáva z dvoch častí:
2
2
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 95,36 Eur/m , t. z. celkom za 48 m za cenu
4 577,28 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny 576,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 2697/22
2
a parc. č. 2697/23, spolu vo výmere 48 m , spätne za obdobie dvoch rokov, vychádzajúc zo sadzby
2
6,00 Eur/m /rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov
a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
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 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 pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami parc. č. 1283, parc. č. 1286/1, vo
vlastníctve žiadateľov. Pozemok parc. č. 2697/23 žiadatelia využívajú ako predzáhradku a majú ho
oplotený. Parc. č. 2697/22 sa nachádza medzi plotom žiadateľov a chodníkom, v súčasnosti je
znečisťovaná majiteľmi psov pri venčení. Oplotením tohto pozemku a pričlenením k vlastným
pozemkom hore citovaným a majetkovoprávnym usporiadaním oboch novovytvorených pozemkov
v prospech žiadateľov sa vytvorí majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov.
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 4

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 19.1.2015

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc.
č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako
prípadu hodného osobitného zreteľa
kód uzn.: 5.2
5.2.4
5.2.7

Uznesenie č. 10/2015
zo dňa 22. 01. 2015
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 novovytvorených
pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/22 - zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 13 m2, parc. č. 2697/23 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, ktoré sú
podľa GP č. 23/2013 oddelené od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV
č. 5389, k. ú. Vajnory, manželom Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu celkom 5 153,28 Eur.
Celková kúpna cena 5 153,28 Eur pozostáva z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 95,36 Eur/m2, t. z. celkom za 48 m2 za
cenu 4 577,28 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny 576,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 2697/22
a parc. č. 2697/23, spolu vo výmere 48 m2, spätne za obdobie dvoch rokov, vychádzajúc
zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011, ktorým sa
stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
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 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 pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami parc.
č. 1283, parc. č. 1286/1, vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok parc. č. 2697/23 žiadatelia
využívajú ako predzáhradku a majú ho oplotený. Parc. č. 2697/22 sa nachádza medzi plotom
žiadateľov a chodníkom, v súčasnosti je znečisťovaná majiteľmi psov pri venčení. Oplotením
tohto pozemku a pričlenením k vlastným pozemkom hore citovaným a majetkovoprávnym

usporiadaním oboch novovytvorených pozemkov v prospech žiadateľov sa vytvorí
majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov.
---

