
Mestská časť Bratislava-Vajnory 
 
 

 
 
 

 
Materiál na rokovanie MZ      K bodu:  13 
 
MČ Bratislava-Vajnory 
dňa 17.9.2020 
 
 

Návrh 
na schválenie predaja, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa  

pozemkov registra „C“ parc. č. 2885/1 – záhrada a parc. č.  2885/2 – 
záhrada, k. ú. Vajnory, Mgr. Andrejovi Gaburovi 

 
         Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 
2. Uznesenie MR 
3. Dôvodová správa 
4. Žiadosť o odkúpenie 
5. List vlastníctva č.2 
6. Katastrálna mapa 
7. Predchádzajúci súhlas primátora 
8. Výpis z komisie finančnej ... 

 
 
Predkladateľ: 
Ing. Michal Vlček 
starosta 
 
Zodpovedný: 
Ing. Tomáš Kulka 
vedúci ekonomického oddelenia 
 
Spracovateľ: 
Ing. Anna Bezdeková 
referent evidencie majetku  
a skladového hospodárstva  
 

Bratislava, september 2020 



 2

1. NÁVRH UZNESENIA  
 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní  
 

 
schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ v k. ú. Vajnory, parc. 
č. 2885/1 – záhrada vo výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 – záhrada vo výmere 12 m2, Mgr. 
Andrejovi Gaburovi, za kúpnu cenu v celkovej výške 36 200,- Eur. Kúpna zmluva s Mgr. 
Gaburom bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom Mestskej 
časti Bratislava-Vajnory. V prípade, že kúpna zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto 
uznesenie stráca platnosť. 
 
 

Predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 2885/1 – záhrada a parc. č. 2885/2 – záhrada v 
celkovej výmere 273 m2 navrhujeme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom susedných nehnuteľností, pozemkov parc. č. 2887/1 a parc. č. 
2887/2 a vyššie uvedené pozemky v správe mestskej časti potrebuje využívať ako jediný vhodný 
prístup na pozemky vo svojom vlastníctve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 
Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa predaja pozemkov registra „C“ parc. č. 2885/1 – záhrada vo výmere 261 m2 a parc. 
č. 2885/2 – záhrada vo výmere 12 m2, Mgr. Andrejovi Gaburovi. 
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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 registra „C“ parc. č. 2885/1 – záhrada vo 
výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 – záhrada vo výmere 12 m2, zapísanými na liste vlastníctva č. 2, 
okres Bratislava III, katastrálne územie Vajnory. 

 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory bola dňa 15.10.2019 doručená žiadosť Mgr. Andreja 

Gaburu o odkúpenie parciel v k. ú. Vajnory – jazerá, parc. č. 2885/1 o výmere 261 m2 a parc.       
č. 2885/2 o výmere 12 m2, nakoľko je vlastníkom priľahlých parciel č. 2887/1 a 2887/2 a prístup 
k nim je možný iba cez parcely v správe mestskej časti.  
 

Na základe žiadosti Mgr. Gaburu a žiadosti mestskej časti Bratislava-Vajnory udelil 
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy predchádzajúci súhlas č. 07 01 0036 20 k odpredaju 
pozemkov registra „C“ v katastrálnom území Vajnory parc. č. 2885/1 – záhrada vo výmere 261 m2 
a parc. č. 2885/2 – záhrada vo výmere 12 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2, vo vlastníctve 
hlavného mesta, za cenu nie nižšiu ako 132,50 €/m2 s podmienkou, že predaj bude uskutočnený 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 
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. 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 4/2020 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 
konanej dňa 10. septembra 2020  

 
 
 
 

 

K bodu 10 : 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpredaja 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2885/1 – záhrada vo výmere 261 m2 a parc. č. 
2885/2 – záhrada vo výmere 12 m2, k. ú. Vajnory 

 

Uznesenie k bodu 10: 
 
Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku, návrh prerokovali a odporúčajú 
miestnemu zastupiteľstvu návrh prerokovať a schváliť. Členovia komisie odporúčajú 
vyžiadať od Hl. m. SR Bratislava vysvetlenie k tomuto návrhu prečo je podaný ako 
návrh prípadu osobitného zreteľa . 

  
Hlasovanie:  za: 8     proti: 0  zdržal sa: 0 
  
 

 
        

 
 
  
Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 
Bratislava, 10.09.2020 

 


