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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. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 5214/10 vo výmere
125 m2, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 4833, parc. č. 5388/6 vo výmere 167 m2,
zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1, parc. č. 5389/4 vo výmere 136 m2, ostatné plochy, LV
č. 1, parc. č. 5391/4 vo výmere 33 m2, ostatné plochy, LV č. 1, parc. č. 5391/8 vo výmere
621 m2, ostatné plochy , LV č. 1, parc. č. 5392/2 vo výmere 255 m2, ostatné plochy, LV č.
2644, spolu o výmere 1337 m2, za kúpnu cenu 244 260,00 € pre VODOTIKA-MG spol. s r.o.,
Bosákova 7, 851 04 Bratislava za účelom komplexného dobudovania lokality BosákovaŠustekova ( prístavba 4.C etapy polyfunkčného domu).
Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 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: VODOTIKA - MG spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 761 806
Predmet: pozemky registra „C“ KN v k.ú. Petržalka , parc. č. 5214/10 vo výmere 125 m2,
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 4833, parc. č. 5388/6
vo výmere 167 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1,
parc. č. 5389/4 vo výmere 136 m2, druh pozemku - ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1,
parc. č. 5391/4 vo výmere 33 m2, druh pozemku - ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1,
parc. č. 5391/8 vo výmere 621m2, druh pozemku - ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1,
parc. č. 5392/2 vo výmere 255 m2, druh pozemku - ostatné plochy, zapísaný na LV č. 2644,
spolu o výmere 1337 m2. Pozemky boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
protokolom č. 48/91 zo dňa 30.09.1999.
Kúpna cena : 244 260,00 €
Všeobecná hodnota pozemku je stanovená na sumu 182,69 €/m2 podľa znaleckého posudku
č. 171/2017 zo dňa 09.08.2017, čo pri výmere 1337 m2 predstavuje sumu 244 256,53 €.
VODOTIKA-MG, spol. s r.o. (ďalej len žiadateľ) požiadala mestskú časť o odkúpenie
nehnuteľností – pozemkov.
Pozemky sú situované v blízkosti Bosákovej a Lužnej ulice, kde sú novovybudované bytové
domy, ktoré po etapách stavia žiadateľ. Pôjde o pokračovanie zástavby, pričom nový projekt
Prístavba 4.C etapy rieši možnosť komplexného dobudovania lokality Bosákova-Šustekova.
Navrhovaný polyfunkčný objekt bude priamo napojený na existujúce objekty má 6
nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie. Garáže sú umiestnené pod objektom na 1.PP
a na nadzemných podlažiach 1.NP-3.NP. Celkový počet parkovacích miest je 63. V rámci
výstavby sa uvažuje s výsadbou zelene na pozemkoch a taktiež na strechách budov.
Pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.
Žiadateľ v danej lokalite okrem bytov vybudoval komunikácie, parkoviská, novú zeleň,
revitalizoval park na Bosákovej za poliklinikou Šustekova, v ktorom vybudoval detské
ihrisko, fontánu, nové chodníky, lavičky a zeleň. Vznikol tak moderný priestor s funkciou
oddychu a relaxu, čím lokalita získala všetky atribúty kvalitného bývania. O okolie
novovybudovaných domov vrátane zelene sa stará žiadateľ, ktorý je správcom týchto
objektov.
Navrhovaný polyfunkčný dom je v súlade s územným plánom mesta schváleným pre túto
lokalitu.
K prevodu bol udelený predchádzajúci súhlas primátora č. 1401006817 zo dňa 8.11.2017 pod
č. MAGS OGC 51 669/2017/428 751.
Predaj pozemku bude realizovaný v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostom dňa 05.02. 2018.
Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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