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k. ú. Vajnory, vo výmere 22 m2, Ing. Tomášovi Fričovi
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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 novovytvoreného pozemku registra „C“ parc.
č. 2843/18 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2, oddeleného Geometrickým plánom
č. 41/2021 od pozemku registra „C“ parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
4 109 m2, k. ú. Vajnory, Ing. Tomášovi Fričovi, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej na základe znaleckého posudku, odsúhlasenej primátorom hlavného mesta.
Podmienkou predaja nehnuteľnosti je doručenie predchádzajúceho súhlasu primátora hlavného
mesta SR Bratislavy s odpredajom pozemku zvereného do správy Mestskej časti BratislavaVajnory. Kúpna zmluva s Ing. Fričom bude podpísaná do 60 dní od doručenia súhlasu primátora.
V prípade, že kúpna zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.

Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2843/18 - zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 22 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
kupujúci, ako vlastník susedných nehnuteľností parc. č. 2894/1 – záhrada a parc. č. 2894/2 –
zastavaná plocha a nádvorie, má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie predmetného
pozemku, ktorý je zároveň prístupom na nehnuteľnosti v jeho vlastníctve.
.

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY
Miestna rada po prerokovaní
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa
týkajúceho sa predaja novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 2843/18 - zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 22 m2, k. ú. Vajnory, Ing. Tomášovi Fričovi.
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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 „C“ parc. č. 2843/1 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 4 109 m2, zapísaným na liste vlastníctva č. 2, okres Bratislava
III, obec Bratislava – mestská časť Vajnory, katastrálne územie Vajnory.
Mestskej časti Bratislava-Vajnory bola dňa 16.04.2021 doručená žiadosť Ing. Tomáša
Friča o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Vajnory, parc. č. 2843/1, pri pozemku parc. č. 2894/1.
Svoju žiadosť Ing. Frič odôvodnil tým, že ide o slepú uličku, prostredníctvom ktorej majú
jediný vstup na pozemok a nikto iný ju nevyužíva. Pozdĺž celej uličky má Ing. Frič svoju
nehnuteľnosť, odkúpením časti pozemku sa zjednoduší prístup pri jej starostlivosti a nebránilo
by to majiteľom susedných pozemkov k vstupu na ich pozemky. K žiadosti Ing. Frič priložil
návrh geometrického plánu.
Vyjadrenie mestskej časti, ako správcu pozemku:
Pozemok registra „C“ parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 109 m2,
zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, sa nachádza v záhradkárskej oblasti na
Vajnorských jazerách, a je to pozemok pod prístupovou komunikáciou pri „malom jazere“
s priľahlými uličkami. Predmetný pozemok vo výmere 22 m2, o odkúpenie ktorého žiada Ing.
Tomáš Frič, je situovaný na konci úzkej slepej uličky, ktorá je prístupom k súkromným
záhradkám a chatkám, nezasahuje do komunikácie.
Predajom pozemku nepríde k zamedzeniu prístupu na iné nehnuteľnosti. Pre mestskú časť
je táto časť pozemku ťažko prístupná na údržbu a nevyužiteľná. Mestská časť požiadala
o stanovisko k predaju predmetnej časti pozemku aj vlastníčku susednej nehnuteľnosti (parc.
č. 2895/1, 2), ktorá s daným predajom súhlasí. V prípade schválenia predaja časti pozemku sa
pán Frič zaviazal zabezpečiť prekládku skrinky na umiestnenie elektromerov, ktorá je
momentálne situovaná v plote na hranici pozemkov, na najbližšie dostupné miesto, a to na
svoje náklady.
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. 4/2021
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory
konanej dňa 10. júna 2021

K bodu 7:
Informácia: k návrhu z FK konanej 29.4.2021 - schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa
týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo
výmere 22 m2, Ing. Tomášovi Fričovi
Uznesenie k bodu 7:
Členovia komisie finančnej a správy majetku vypočuli informáciu a odporúčajú do zmluvy
zapracovať do zmluvy podmienku susedy.
Hlasovanie:

za:9

proti:

zdržal sa:

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 11.06.2021
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