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Návrh 
na schválenie predaja nehnuteľností v k. ú. Vajnory – pozemky registra „C“ 

parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere 167 m2 a parc. č. 2899/16 – zastavané plochy 
o výmere 26 m2 p. Jane Valachovej, Mýtna 15, 811 07  Bratislava ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  
 
         Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 
2. Uznesenie MR 
3. Dôvodová správa 
4. Žiadosť o odkúpenie 
5. Výpis z LV č. 2 
6. Geometrický plán + žiadosť 

o zápis do katastra 
7. Znalecký posudok 
8. Katastrálna mapa 
9. Žiadosť o súhlas primátora 
10. Výpis z komisie finančnej ... 

Predkladateľ: 
Ing. Ján Mrva 
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vedúca oddelenia ekonomického 
 
 
Spracovateľ: 
Ing. Anna Bezdeková 
referent evidencie majetku  
a skladového hospodárstva  
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1. NÁVRH UZNESENIA  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 
 
 

                                                      s ch v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností v k. ú. Vajnory – pozemky registra „C“, parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere 
167 m2 a parc. č. 2899/16 – zastavané plochy o výmere 26 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov p. Jane Valachovej, Mýtna 15, 811 07 Bratislava za cenu 131,93 €/m2, stanovenú na 
základe znaleckého posudku. Podmienkou predaja nehnuteľností je doručenie súhlasu primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy s odpredajom pozemkov zverených do správy Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory. Kúpna zmluva bude s p. Valachovou podpísaná do 6 mesiacov od schválenia 
uznesenia Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Vajnory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 
Miestna rada po prerokovaní 
 
                                                             o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Vajnory – 
pozemky registra „C“ parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere 167 m2 a parc. č. 2899/16 – zastavané 
plochy o výmere 26 m2 p. Jane Valachovej, Mýtna 15, 811 07 Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.  
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3.  DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Mestská časť Bratislava-Vajnory hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, a to s pozemkami parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere  181 m² 
a parc. č. 2899/16 – zastavané plochy o výmere 31 m2, zapísanými na liste vlastníctva č. 2, okres 
Bratislava III, katastrálne územie Vajnory. 
 

Mestskej časti bola dňa 14.11.2016 doručená od p. Jany Valachovej, bytom Mýtna 15, 811 
07 Bratislava, žiadosť o odkúpenie pozemkov parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere 167 m2 a parc. 
č. 2899/16 – zastavané plochy o výmere 26 m2, ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 
10/2010 na vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva k pozemkom 2899/21-23, vypracovaným 
Ing. Ľubicou Burianovou dňa 04.02.2010. Mestská časť podala na Okresný úrad Bratislava, 
katastrálny odbor, dňa 24.08.2016 žiadosť o zápis a zákres uvedeného geometrického plánu. 
Všeobecná hodnota pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Vajnory, v rekreačnej oblasti Vajnorské 
jazerá bola stanovená vo výške 131,93 €/m2 na základe znaleckého posudku č. 76/2016, ktorý 
vypracoval znalec Ing. Viliam Antal, Levočská ul. 11, 851 01 Bratislava dňa 02.05.2016. Pani 
Valachová má predmetné pozemky prenajaté od Mestskej časti Bratislava-Vajnory od roku 1997 
a je vlastníčkou nehnuteľnosti stojacej na parcele č. 2899/16. 

 
 

Navrhujeme schváliť tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa Čl. 17 ods. (3) 
písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej len „Zásady hospodárenia“) 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov s tým, že miestne zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 

 
Mestská časť v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a v zmysle článku 17 

Zásad hospodárenia zverejnila svoj zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
na internetovej stránke mestskej časti ako aj na úradnej tabuli mestskej časti. 

 

 


















































