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Bratislava, september 2022 
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 pozemku registra „E“ parc. č. 4069/20 – trvalý 
trávny porast vo výmere 171 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5389, k. ú. Vajnory, pani 
Zuzane Rostamiovej, Rybničná 8, 831 07 Bratislava, za jednotkovú všeobecnú hodnotu majetku 
v sume 236,53 €/m2, stanovenej na základe znaleckého posudku č. 73/2022, t. j. za celkovú kúpnu 
cenu vo výške 40 447,- Eur, s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva s kupujúcou 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. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 
 

 
Predaj 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      
pozemok parc. č. 4069/20 – trvalý trávny porast je pokračovaním pozemkov vo vlastníctve 
žiadateľky, je súčasťou oplotenej záhrady, ktorú užíva 69 rokov a neplní žiadnu funkciu vo 
verejnom záujme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pozemku registra „E“ parc. č. 4069/20 – trvalý trávny porast vo výmere   
171 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5389, k. ú. Vajnory, pani Zuzane Rostamiovej. 
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3. DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 Mestská časť Bratislava-Vajnory hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, a to s pozemkom registra „E“ parc. č. 4069/20 – trvalý trávny 
porast, zapísaným na liste vlastníctva č. 5389, 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 Bratislava-Vajnory bolo dňa 15.11.2019 od Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy doručené Odstúpenie žiadosti pani Rostamiovej o kúpu pozemkov v k. ú. Vajnory. Pani 
Zuzana Rostamiová vo svojej žiadosti uvádza, že žiada o kúpu pozemkov parc. č. 66/1 a 65/1, 
ktoré bezprostredne susedia s jej pozemkami parc. č. 66/2 a 65/2, z dôvodu usporiadania 
pozemkov. Pani Rostamiová užíva pozemky od r. 1953, kedy sa začal stavať ich dom, je to 
pokračovanie ich pozemkov a užívali ich  ako záhradu v domnienke, že je všetko usporiadané, ale 
pri dedičskom konaní sa ukázalo, že tieto parcely sú majetkovoprávne neusporiadané. Predmetné 
pozemky neslúžia žiadnemu verejnému záujmu a ani neplnia žiadnu funkciu vo verejnom záujme 
a je možné prehlásiť, že neexistuje relevantný dôvod pre budúce využívanie predmetných 
pozemkov treťou osobou, či záujem o kúpu. 
 
Vyjadrenie mestskej časti, ako správcu pozemku: 

Pozemky registra „C“ parc. č. 66/1 vo výmere 90 m2 a parc. č. 65/1 vo výmere 81 m2 nie 
sú evidované na liste vlastníctva a v mape určeného operátu zodpovedajú pozemku registra „E“ 
parc. č. 4069/20 – trvalý trávny porast vo výmere 171 m2, zapísanému na liste vlastníctva č. 5389 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, pozemok bol zverený do správy mestskej časti 
Protokolom č. 70/91 zo dňa 30.09.1991.  

Pozemok parc. č. 4069/20 je pokračovaním pozemkov vo vlastníctve žiadateľky a je 
súčasťou oplotenej záhrady, ktorú užíva 69 rokov.  Predmetný pozemok neplní žiadnu funkciu vo 
verejnom záujme, pre mestskú časť je nevyužiteľný. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, pozemku registra „E“ KN parc. č. 4069/20, formou osobitného zreteľa, bol schválený 
Uznesením č. 104/2019 zo dňa 18. decembra 2019. K prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory udelil primátor Hlavného mesta SR 
Bratislavy predchádzajúci súhlas č. 07 01 0043 22. Kúpna cena bola stanovená na základe 
Znaleckého posudku č. 73/2022, ktorý vypracoval znalec Ing. Viliam Antal. 

 
Stanovisko Komisie finančnej a správy majetku: 

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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