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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
podľa §9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 5231/2 , zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 393 m2, parc. č. 5231/3, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 174 m2 a parc. č. 5231/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m2, zapísané
na LV č. 2644, pre žiadateľa Vodácky klub Dunajčík, Klokočova 5, 851 01 Bratislava,
IČO: 00605 115, za 47,80 EUR/m2, čo pri celkovej výmere 609,00 m2 predstavuje kúpnu
cenu 29 110,20 EUR, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami
vo vlastníctve žiadateľa.

Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Vodácky klub Dunajčík, Klokočova 5, 851 01 Bratislava, IČO:00 605 115
Predmet: pozemky registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 5231/2 o výmere 393 m2,
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5231/3 o výmere 174 m2, zastavané plochy a nádvoria
a 5231/4 o výmere 42 m2, zastavané plochy a nádvoria spolu o celkovej výmere 609,00 m2.
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na LV č. 2644, zverené
boli do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/1991 zo dňa
30.09.1991.
Kúpna cena : 47,80 EUR/m2, čo pri výmere 609,00 m2 predstavuje sumu 29 110,20 EUR.
Cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 12/2015 zo dňa 08.02.2015. Pozemky sa
nachádzajú v zátopovej oblasti, voda je získavaná zo studne, kanalizácia je riešená odvodom
do žumpy, plynovod k pozemkom nie je. Z vyššie uvedených dôvodov pri výpočte ceny bol
použitý ponižujúci faktor. K odpredaju pozemkov bol udelený predchádzajúci súhlas
primátora č. 14 01 0006 15 zo dňa 26. 02. 2015.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy odstúpil mestskej časti na priame vybavenie
žiadosť na odpredaj pozemkov Vodáckeho klubu Dunajčík. Pozemky sa nachádzajú v
inundačnom priestore medi hrádzou a Dunajom v areáli Vodáckeho klubu Dunajčík
(Klokočova ulica). Ide o pozemky, na ktorých sú postavené lodenice na parc. č. 5231/2 so
súpisným číslom 2409, parc. č. 5231/3 so súpisným číslom 2409 a parc. č. 5231/4 so
súpisným číslom 3686. Tieto objekty sú vo vlastníctve najstaršieho vodáckeho klubu na
Slovensku, ktoré využíva výlučne na športovú činnosť svojho klubu, vrátane výcviku
mládeže. Klub Dunajčík má 90. ročnú tradíciu, kde je skĺbená pretekárska činnosť
s vodáckou turistikou. Zabezpečuje pravidelné športové využitie pod dohľadom skúsených
trénerov, taktiež je organizátorom Dunajského maratónu, medzinárodných pretekov
v kanoistickom maratóne, Pádlovanie bez bariér a mnoho iných akcií týkajúcich sa
kanoistiky. Klub je využívaný jednak mládežou, ale i staršími Bratislavčanmi.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o odkúpenie pozemkov za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa navrhujeme tento
odpredaj podľa §9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 01.06.2015 a odborných
komisiách. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie
stratí platnosť.
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