Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 16. februára 2015

Materiál číslo: 12/2015

Návrh na predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely „C“ KN parc.č. 5761 - zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 48 m2 v k.ú. Petržalka, manželom Ing. Miroslavovi
Skovajsovi, Starhradská 10, 851 05 Bratislava, a Bc. Miriam Skovajsovovej, Kapicova
11, 851 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----–––––––––

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Zodpovedný:
Alžbeta Broszová
poverená vedením oddelenia
nakladania s majetkom

Spracovateľ:
Lenka Rožánková
referát správy miestneho majetku

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť o predaj nehnuteľnosti
4. Predchádzajúci súhlas primátora
5. Stanovisko odd. ÚRaD
6. Listy vlastníctva
7. Kópiu katastrálnej mapy
8. Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
predaj nehnuteľnosti – pozemok parcely reg. „C“ KN, parc. č. 5761 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 48 m2, vedenej na LV č. 2644, k. ú. Petržalka, v zmysle § 9a ods.8
písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre Ing.
Miroslava Skovajsu, Starhradská 10, 851 05 Bratislava, a Bc. Miriam Skovajsovú,
Kapicova 11, 851 01 Bratislava, za účelom otvorenia pamätnej izby vojnového hrdinu gen.
Antona Petráka v objekte stavby stojacej na tomto pozemku, ktorá je vo vlastníctve
kupujúcich, za cenu 4.130,00 € .
Kúpna zmluva bude s kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa

Žiadateľ: Ing.Miroslav Skovajsa, Starhradská 10, 851 05 Bratislava a Bc. Miriam
Skovajsová, Kapicova 11, 851 01 Bratislava
Predmet predaja: nehnuteľnosť – pozemok parcely reg. „C“ KN, parc. č. 5761- zastavané
plochy a nádvoria o výmere 48 m2, vedenej na LV č. 2644, k.ú. Petržalka. Pozemok je vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a bol mestskej časti zverený do správy protokolom
č.48/1991 zo dňa 30.09.1991.
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas k predaju pozemku parc.č. 5761
minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom
Navrhovaná cena : 4.130,- €
Žiadatelia majú záujem o kúpu predmetného pozemku za účelom otvorenia pamätnej izby
vojnového hrdinu gen. Antona Petráka v spolupráci s jeho zaťom, v objekte stavby bez
súpisného čísla, vedenej na LV č. 4618, k.ú. Petržalka, stojacej na tomto pozemku, ktorá je
v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov.
Predaj pozemku pod stavbou sa realizuje v zmysle § 9a ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa.
Z hľadiska územného rozvoja mestskej časti, oddelenie územného rozvoja a dopravy nemá
námietky k predaju uvedenej nehnuteľnosti a odporúča predaj za hore uvedeným účelom.
Kúpna cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 79/2014 zo dňa 23.07.2014
vypracovaným Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, znalec, na sumu 4.130,- €.
Kúpna zmluva bude s kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 02.02.2015, ktorá odporúča
zmeniť predaj na prenájom na dobu neurčitú a odborných komisií. Stanoviská komisií
budú priložené k materiálu.
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