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MČ Bratislava-Vajnory 
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Návrh 

na schválenie prevodu majetku mestskej časti, pozemkov registra „C“ parc. č. 
2919/2 – záhrada a parc. č. 2919/4 – zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej 

výmere 187 m2, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, žiadateľom p. Alexejovi Orviskému a p. Viere Orviskej 

 
 

        Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Uznesenie MR 
3. Dôvodová správa 
4. Žiadosť manželov Orviských 
5. Predchádzajúci súhlas primátora 
6. List vlastníctva č. 2, č. 6900 
7. Katastrálna mapa 
8. Výpis z komisie finančnej... 

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

Bratislava, jún 2022 
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1. NÁVRH UZNESENIA  
 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 

prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 – záhrada vo výmere       
171 m2 a parc. č. 2919/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, k. ú. Vajnory,               
do bezpodielového vlastníctva manželov Alexej Orviský a Viera Orviská, Ivana Bukovčana 14, 
841 08 Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľov, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, za celkovú kúpnu cenu vo výške  22 400,- Eur, stanovenú na 
základe znaleckého posudku, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva s kupujúcimi bude podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, 
toto uznesenie stráca platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 2919/2 – záhrada vo výmere 171 m2 a parc. č. 2919/4 – zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 16 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov manželom Alexejovi Orviskému a Viere Orviskej, ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov, 
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. 2919/2 – záhrada vo 
výmere 171 m2 a parc. č. 2919/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, zapísanými na 
liste vlastníctva č. 2, okres Bratislava III, katastrálne územie Vajnory, na základe Protokolu        
č. 70/91 zo dňa 30.09.1991 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich 
majetkových práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 
 
  Mestskej časti bola dňa 16.11.2021 doručená od manželov Alexeja a Viery Orviských 
žiadosť o odkúpenie záhrady na pozemkoch parc. č. 2919/2 – záhrada a parc. č. 2919/4 – 
zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej výmere 187 m2, v záhradkárskej oblasti na Vajnorských 
jazerách, do osobného vlastníctva. Uvedenú záhradu užívajú manželia Orviskí od roku 1985.  
 
Vyjadrenie mestskej časti, ako správcu pozemku: 

Manželia Orviskí požiadali mestskú časť o odkúpenie pozemkov parc. č. 2919/2 – záhrada 
a parc. č. 2919/4 – zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 187 m2, na ktorých majú 
umiestnenú záhradnú chatku vo svojom vlastníctve (list vlastníctva č. 6900), a ktoré užívajú od 
roku 1985. V súčasnosti majú predmetné pozemky prenajaté od mestskej časti na základe 
Nájomnej zmluvy č. 114/2021/NZ platnej do 31.12.2022. 

Pán Orviský predložil mestskej časti Znalecký posudok č. 30/2022 vypracovaný znalcom: 
Ing. Jana Podmanická, Kmeťova 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji, v ktorom bola stanovená 
všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 2919/2 a parc. č. 2919/4, v celkovej výmere 187 m2, 
zaokrúhlene vo výške 22 400,- €. 

K odpredaju predmetných pozemkov bol podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy udelený predchádzajúci súhlas primátora č. 07 01 0023 22, doručený mestskej časti 
dňa 20.04.2022.  
  
Stanovisko Komisie finančnej a správy majetku: 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 2/2022 

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

 
konanej dňa 28. apríla 2022 

 
 
 
 
 
K bodu 7: 
 

Návrh na schválenie prevodu majetku mestskej časti, pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 – 
záhrada a parc. č. 2919/4 – zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej výmere 187 m2, podľa § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadateľom p. Alexejovi Orviskému 
a p. Viere Orviskej 
 

Uznesenie k bodu 7: 
Členovia komisie finančnej a správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu prerokovať 
a schváliť predložený návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja 
pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 - záhrada vo výmere 171 m2 a parc. č. 2919/4 – zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 16 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 2,  pánovi Alexejovi Orviskému 

 
Hlasovanie:  za:6   proti:   zdržal sa: 1 
 

 

 
        
 
 
  
Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 
Bratislava, 29.04.2022 
 

 
 
 
 
 
 


