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Návrh 
na schválenie predaja pozemkov registra „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada a parc. 
č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 208 m2 v k. ú. 

Vajnory pre Mgr. Martina Dlugolinského, ako majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa  

 
         Materiál obsahuje: 
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3. Dôvodová správa 
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1. NÁVRH UZNESENIA  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj pozemkov registra „C“ v k. ú. Vajnory, parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 31 m2 a parc. č. 2900/6 – záhrada vo výmere  177 m2 v záhradkárskej oblasti 
na Vajnorských jazerách, Mgr. Martinovi Dlugolinskému, ako majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za cenu najmenej vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v znaleckom posudku, odsúhlasenej primátorom hlavného 
mesta, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva s Mgr. Dlugolinským bude podpísaná do 60 dní od doručenia súhlasu primátora. 

V prípade, že kúpna zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od odpísania kúpnej zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. 
3. Kupujúci zároveň uhradí v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy nájomné za užívanie 

pozemkov bez právneho dôvodu za obdobie od februára 2020 až do podpisu kúpnej zmluvy, a 
to alikvotnú časť zo sumy 10,00 Eur/m2/rok za každý začatý mesiac.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 
Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ parc. č. 
2900/6 – záhrada a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 208 m2 
v záhradkárskej oblasti na Vajnorských jazerách pre Mgr. Martina Dlugolinského, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
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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. 2900/6 – záhrada vo 
výmere 177 m2 a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2, zapísanými na 
liste vlastníctva č. 2, okres Bratislava III, katastrálne územie Vajnory. 
  
 Mestskej časti bola dňa 7.10.2019 doručená od Mgr. Martina Dlugolinského   
žiadosť o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Vajnory, lokalita Vajnorské jazerá, parc. 
č. 2900/6 – záhrada o výmere 177 m2 a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
31 m2. Na predmetných pozemkoch je umiestnená stavba - záhradná chatka, ktorá bola v tom čase 
vo vlastníctve manželov Melišových, pozemky mala pani Helena Melišová prenajaté od mestskej 
časti Bratislava-Vajnory na základe Nájomnej zmluvy č. 150/2017/NZ zo dňa 10.10.2017, 
nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, od 01.01.2018 do 31.12.2018. Pani Melišová 
nemala záujem o predĺženie nájomnej zmluvy s mestskou časťou na rok 2019, nakoľko sa 
rozhodla kvôli zlej finančnej situácii a zdravotným problémom nehnuteľnosť – záhradnú chatku, 
predať.  

Podľa ust. § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nájomca užíva veci aj po skončení 
nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti 
na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola 
dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom 
dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu. Keďže pani Melišová užívala pozemky 
v správe mestskej časti aj v roku 2019, nájomná zmluva bola v zmysle ust. § 676 ods. 2 
Občianskeho zákonníka predĺžená do 31.12.2019 a pani Melišová nájomné dohodnuté v nájomnej 
zmluve č. 150/2017/NZ za rok 2019 v celkovej výške 2 080 Eur uhradila. 

 
Vlastníkom stavby - záhradnej chatky, sa na základe Kúpnej zmluvy V-38734/2019 a 

zápisom do katastra nehnuteľností zo dňa 5.2.2020 stal Mgr. Martin Dlugolinský, ktorý zároveň 
požiadal mestskú časť o odkúpenie pozemku pod chatkou a priľahlej záhrady. 

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ pozemky registra „C“ parc. č. 2900/6 a parc. č. 2900/27 
v správe mestskej časti od februára 2020 užíva bez právneho dôvodu, mestská časť bude pri 
predaji pozemkov okrem uhradenia kúpnej ceny za pozemky požadovať aj uhradenie nájomného 
za užívanie pozemkov bez zmluvného vzťahu spätne za obdobie od februára 2020 do podpisu 
kúpnej zmluvy, za každý začatý mesiac, a to v alikvotnej čiastke zo sumy 10,00 Eur/m2/rok. Cena 
za prenájom pozemkov v lokalite Vajnorské jazerá bola stanovená v zmysle Prílohy č. 1 Zásad 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Vajnory a s majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Vajnory - Sadzobníka mestskej časti. Kupujúci zároveň znáša náklady 
spojené s vypracovaním znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov.   
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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 12 : 
Návrh na predaj pozemkov v k.ú. Vajnory, parc. č. 2900/6 a parc. č. 2900/27, ako majetkoprávne 
usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku. 

 
Uznesenie k bodu 12: 
 
Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku, návrh prerokovali a odporúčajú MZ návrh 
prerokovať a schváliť. 
 
Hlasovanie:  za: 6     proti: 0  zdržal sa: 2  
  
 

 
        
 
 
  
Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 
Bratislava, 10.09.2020 
 

  
   
 


