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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj novovytvoreného pozemku v zmysle GP č. 4/2013 v k.ú. Petržalka, parc.č.
4098/4 o výmere 3 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1, za cenu 590,- Eur
t.j. 197,18 Eur/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novostavbou –
prístavbou k rodinnému domu na Kremnickej 27, Bratislava-Petržalka, pre žiadateľa
Ladislava Szalacsiho, bytom Kremnická 27, Bratislava
Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie
stratí platnosť.
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Dôvodová správa

Žiadateľ : Ladislav Szalacsi, Kremnická 27, 851 01 Bratislava
Predmet: predaj novovytvoreného pozemku, v k.ú. Petržalka, parc.č. 4098/4 o výmere
3 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol z pozemku parc. č. 4098 podľa
geometrického plánu č. 4/2013 vypracovaného spoločnosťou GEOO, geodetická kancelária,
Šustekova 13, Bratislava, overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom
pod č. 294/2014. Pozemok, parc.č. 4098 o výmere 327 m2, záhrady, je zapísaný na liste
vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený je mestskej časti
Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/91 zo dňa 30. 09. 1991.
Kúpna cena: 590,- Eur, (slovom: päťstodeväťdesiat eur)
Navrhovaná kúpna cena vychádza z výšky všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej podľa
znaleckého posudku č. 11/2015 zo dňa 06. 02. 2015 vypracovaného znalcom Ing. Jozefom
Blanárom. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas č. 14 01 0007
15 zo dňa 27. 02. 2015 k odpredaju pozemku parc.č. 4098/4 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3 m2, za cenu najmenej vo výške 590,00 Eur.
Ladislav Szalacsi požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o odkúpenie novovytvoreného
pozemku, parc. č. 4098/4 o výmere 3 m2, zastavané plochy a nádvoria za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou.
Žiadateľ je stavebníkom stavby – „Prístavby rodinného domu“ k stavbe postavenej na
pozemkoch parc. č. 4100 a 4099/1 so súpisným číslom 2143 na Kremnickej 27 BratislavaPetržalka na základe stavebného povolenie č. UKSP 10704-TX1/09-La-5 zo dňa 23. 10. 2009.
Rodinný dom postavený na parc. č. 4099/1 so súp. č. 2143 je vo vlastníctve žiadateľa,
zapísaný na LV č. 4183.
Počas prístavby rodinného domu došlo v rámci vytýčenia stavby nedopatrením k posunu
stavby a z toho dôvodu je časť prístavby, v celkovej výmere 3 m2 , postavená na predmetnej
parc. č. 4098/4.
Z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku pod domom, navrhujeme predaj
pozemku v zmysle § 9a, ods.8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 13. 04. 2015 a v odborných
komisiách. Stanoviská odborných komisií budú súčasťou materiálu.
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