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Materiál na rokovanie MZ      K bodu: 7  
MČ Bratislava-Vajnory 
dňa 17.06.2021 
 
 

 
Návrh 

na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa, 
týkajúceho sa novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 609/9 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2, k. ú. Vajnory, pani Lucii 

Baričičovej 
 
 

 

        Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Uznesenie MR 
3. Dôvodová správa 
4. Žiadosť p. Baričičovej 
5. Predchádzajúci súhlas primátora 
6. List vlastníctva č. 2 
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 2021 
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1. NÁVRH UZNESENIA  

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
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 novovytvoreného pozemku registra „C“ 
parc. č. 609/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2, ktorý bol odčlenený 
geometrickým plánom č. 4/2021 z pozemku registra „C“ parc. č. 609/5 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 898 m2, k. ú. Vajnory, pani Lucii Baričičovej, 831 07 Bratislava, za 
kúpnu cenu vo výške 200 €/m2. Kúpna zmluva s p. Baričičovou 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 novovytvoreného pozemku parc. č. 609/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 1 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 predmetný pozemok bol neúmyselne zastavaný novostavbou rodinného domu a vlastníčka 
nehnuteľnosti p. Baričičová má  záujem o vysporiadanie vlastníctva časti pozemku pod 
domom.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 609/9 - 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2, k. ú. Vajnory, pani Lucii Baričičovej, 831 07 
Bratislava. 
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3. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Mestská časť Bratislava-Vajnory hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislavy na základe Protokolu o zverení č. 70/91 zo dňa 30.09.1991,  
a to s pozemkom registra „C“ parc. č. 609/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere       
898 m2, zapísaným na liste vlastníctva č. 2, okres Bratislava III, katastrálne územie Vajnory. 

 
 Mestskej časti Bratislava-Vajnory bola dňa 12.02.2021 doručená žiadosť pani Lucie 
Baričičovej o odkúpenie časti pozemku parc. č. 609/5 v správe mestskej časti, ktorá bola 
zastavaná neúmyselne pri výstavbe rodinného domu. K svojej žiadosti pani Baričičová 
predložila geometrický plán na oddelenie časti pozemku. 
 
Vyjadrenie mestskej časti, ako správcu pozemku: 

Na základe žiadosti mestskej časti bolo v marci v roku 2020 vykonané vytýčenie 
spoločnej hranice medzi pozemkami registra „C“ parc. č. 609/5 a pozemkami parc. č. 610, 
611, 612 a 613/9. V zmysle Protokolu o vytýčení hranice pozemku bolo zistené, že novostavba 
domu na parc. č. 612 zasahuje do pozemku parc. č. 609/5, ktorý je vo vlastníctve hlavného 
mesta a správe mestskej časti. Vlastníčkou pozemku parc. č. 612 a novostavby domu na tomto 
pozemku je p. Baričičová. Predmetná časť pozemku bola zastavaná neúmyselne, nakoľko pri 
výstavbe domu p. Baričičová vychádzala z pôvodnej katastrálnej mapy. Pani Baričičová 
požiadala mestskú časť o odkúpenie časti pozemku a predložila Geometrický plán č. 4/2021 
zo dňa 22.01.2021, ktorým bola od pôvodnej parcely č. 609/5 vo výmere 898 m2 oddelená 
časť pozemku zastavaná stavbou domu a vznikla nová parc. č. 609/9 vo výmere 1 m2. 

Predajom pozemku vo výmere 1 m2 nepríde k zamedzeniu prístupu mestskej časti na 
vlastnú nehnuteľnosť, pre mestskú časť je zastavaná časť pozemku nevyužiteľná. 
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou je pre žiadateľku potrebné aj k vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia. K odpredaju pozemku bol zároveň udelený predchádzajúci súhlas 
primátora č. 07 01 0024 21, za cenu najmenej vo výške 200,00 €/m2. 

 Nakoľko ide o predaj pozemku veľmi malej výmery a vyhotovenie znaleckého posudku 
by bolo nehospodárne, mestská časť navrhuje cenu vo výške 200,- €/m2, čo je v tomto prípade 
cena vyššia, ako cena obvyklá.   

 
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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