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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
k o n š t a t u j e,
že predmetné stavby (spevnené plochy a parkovisko) sú vybudované na pozemkoch parc.č.
2523/2, 2523/3, 2523/9, 2523/10 a 2719/2, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Predajom
stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch žiadateľa sa zosúladí vlastnícky vzťah pozemkov so
stavbami. Z toho dôvodu
s ch v a ľ u j e
prevod vlastníctva stavieb – parkovisko a spevnených plôch, nachádzajúcich sa na
pozemkoch parc. č. 2523/2, 2523/3, 2523/9, 2523/10 a 2719/2 vo vlastníctve žiadateľa, za
cenu 33 000,- € v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Prevod vlastníctva týchto stavieb je podmienený zriadením vecného
bremena, kde žiadateľ musí strpieť právo prechodu cez chodník vybudovaný na parc. č.
2523/10 pre verejnosť.
Predávajúci je povinný do 60 dní od doručenia uznesenia miestneho zastupiteľstva uzatvoriť
kúpnu zmluvu. V prípade, že predávajúci v tejto lehote neuzatvorí kúpnu zmluvu, toto
uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa

K bodu: Návrh na predaj stavieb pre spoločnosť SLOV-MATIC spol. s r.o.
Žiadateľ: SLOV-MATIC, spol. s r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava
Predmet: stavba na parc. č. 2523/2 o výmere 5 m2, zastavané plochy a nádvoria,
stavba na parc. č. 2523/3 o výmere 911 m2, zastavané plochy a nádvoria,
stavba na parc. č. 2523/9 o výmere 68 m2, zastavané plochy a nádvoria,
stavba na parc. č. 2523/10 o výmere 83 m2, zastavané plochy a nádvoria,
stavba na parc. č. 2719/2 o výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria,
spolu o celkovej výmere 1188 m2.
Navrhovaná cena: 20 206,21 € slovom: dvadsaťtisícdvestošesťeur dvadsaťjedencentov
(z toho 50 % MČ t.j. 10 103,10 €)
Odôvodnenie:
Spoločnosť SLOV-MATIC, spol. s r.o. požiadala dňa 13. 01. 2010 o odkúpenie stavieb –
parkoviska a spevnených plôch, nachádzajúcich sa v k.ú. Petržalka, na parc.č. 2523/2, 2523/3,
2523/9, 2523/10 a 2719/2 o celkovej výmere 1188 m2.
Vybudovanie parkoviska a spevnených plôch bolo podmienkou pri rekonštrukcii
polyfunkčnej budovy na Humenskom nám. č. 1, postavenej na parc.č. 2720 so súp.č. 3245,
ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Po vydaní užívacieho povolenia boli stavby (spevnené
plochy a parkovisko) bezodplatne prevedené do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy
a následne zverená do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č.118806720400
zo dňa 17. 12. 2004 a protokolom č. 29-92 zo dňa 01. 08. 1992.
Vzťah k predmetným stavbám bol doteraz riešený nájomnou zmluvou č. 34-2004 zo dňa
12. 07. 2004 a jej dodatku č. 1 zo dňa 07. 02. 2005 uzatvorenou medzi mestskou časťou
a spoločnosťou SLOV-MATIC, spol. s r.o. (výška nájomného 6,64 €/m2).
Pozemky pod stavbami boli vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ale rozhodnutím
Správy katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu č. j. X-153/03 zo dňa 05. 12. 2006 prešli do
vlastníctva spoločnosti REZERVA, a.s.
V súčasnosti sú pozemky, na ktorých boli vybudované spevnené plochy a parkovisko, vo
vlastníctve žiadateľa, zapísané na liste vlastníctva č. 2149. Parkovisko a odstavné plochy
slúžia len užívateľom budovy na Humenskom nám. 1.
Na pozemku parc. č. 2523/10 je vybudovaný chodník, ktorý slúži ako prístupová komunikácia
pre verejnosť ( pre žiakov Základnej školy Turnianska č. 10 a blízkeho okolia sídliska Lúky
VII).
Predaj tejto stavby bude podmienený zriadením vecného bremena v kúpnej zmluve, ktorým
musí žiadateľ strpieť právo prechodu cez chodník vybudovaný na parc. č. 2523/10 pre
verejnosť.
Navrhovaná kúpna cena vychádza zo znaleckého posudku č. 72/2010 zo dňa 08. 04. 2010
vypracovaného Ing. Janou Očenášovou. Všeobecná hodnota stavieb je určená na 20 206,21 €.
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas č. j. MAGS SNM43679/10-4/296083 zo dňa 09. 08. 2010 k odpredaju predmetných stavieb na Humenskom
námestí za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v aktuálnom
znaleckom posudku, nie však nižšiu ako 20 206,21 €.
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Predajom stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch žiadateľa sa zosúladí vlastnícky vzťah
pozemkov so stavbami. Z toho dôvodu navrhujeme postupovať v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný na operatívnej porade starostu 01. 02. 2010, v komisii správy
miestneho majetku a miestnych podnikov konanej dňa 22. 9. 2010 a vo finančnej komisii
dňa 11. 10. 2010 . Stanoviská komisií sú priložené.
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa
12. 10. 2006. Miestna rada prijala uznesenie č.627, ktoré je totožné s návrhom uznesenia pre
miestne zastupiteľstvo.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia správy majetku a miestnych
podnikov
Zápisnica
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 22. 09. 2010
Prítomní

:

Ing. Peter Hrdlička – predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa – podpredseda
Mariana Sabadošová – členka, poslankyňa
Mgr. Anton Šmotlák – člen, poslanec
Ing. Martin Korec – člen, neposlanec
Bc. Dimitrij Doktorov – člen, neposlanec

K bodu 3
Návrh na predaj stavieb pre SLOV-MATIC, spol. s r. o.
Uznesenie:
Komisia odporúča cenu predmetu odpredaja zvýšiť minimálne na 33 000,- €, predaj musí byť
podmienený zriadením vecného bremena, kde žiadateľ musí strpieť právo prechodu cez chodník
vybudovaný na pozemku p. č. 2523/10 pre verejnosť.
Hlasovanie: za:
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proti:

0

zdržal sa: 0

Bratislava 24. 09. 2010

Za správnosť výpisu:

Ing. Peter Hrdlička, v. r.

Ing. Ján Kubička

predseda

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 11.10.2010

Prítomní: Mgr. Belohorec,
Mgr. Bakerová-Dragúňová

MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, Ing. Hanák,

Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Plšek
K bodu :
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Odpredaj stavieb pre Slov-Matic s.r.o.
Stanovisko:
a) Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť odpredaj nehnuteľností za
cenu 33 000,- Eur tak ako je uvedené v stanovisku komisie správy majetku a v požiadavke
spoločnosti Slov-Matic s.r.o.
b) Finančná komisia žiada predkladateľa vysvetliť prečo je navrhovaná cena za odpredaj
nižšia ako cena uvedená v požiadavke Slov-Maticu s.r.o.
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za
:6
V Bratislave 11.10.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
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