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Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
dňa 03. 02. 2015





Návrh na predaj pozemku v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, vedeného v k.ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 31, parc. číslo 11410

pre pani MUDr. Martu Dobrovičovú




Predkladá: 					Materiál obsahuje:                                                                      

Ing. Ľudovít Kollárik                         
prednosta MÚ BA NM                                   1.   Návrh uznesenia 
 				 2.   Dôvodovú správu
3.   žiadosť o odkúpenie parcely, spolu s jej prílohami a vyjadreniami
						 4.   LV č. 31, LV č. 1314
5.	mapka
6.  znalecký posudok
7.  kúpna zmluva 12. 8. 1987
8.  výpis z PK vl. č. 8803
9. nálezy ÚS SR III. ÚS 16/2012 a II. ÚS 231/09 


Spracovateľ:                                  		   	      Stanovisko právnej skupiny:
JUDr. Branislav Olšák   		                        		
právnik oddelenia právneho, podnikateľských činností,		Súhlas
evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

Zodpovedný: 
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
poverená vedením oddelenia právneho, podnikateľských činností,
evidencie súpisných čísel a správy pozemkov						

Na rokovanie prizvať:
spracovateľa                        


Január 2015

Návrh uznesenia:

Miestna rada   
po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

po získaní predchádzajúceho súhlasu od primátora hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy k odpredaju



pozemku CKN p. č. 11410 o výmere 275 mﾲ275 m², zastavané plochy a nádvoria v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, vedeného v k.ú. Nové Mesto, zapísaného na
LV č. 31, pre MUDr. Martu Dobrovičovú,

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Nové mesto schváliť predaj predmetného pozemku v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí nakoľko prevádzaný pozemok p. č. 11410 je pozemkom, na ktorom je postavená stavba rodinného domu so s.č. 44 vo vlastníctve žiadateľky a predmetný pozemok bol až do roku 1956 vo vlastníctve rodiny žiadateľky, avšak po emigrácii pôvodnej vlastníčky pozemku pani Ľudmily Matysovej (sestry žiadateľkinej matky) v roku 1950 bolo súdom rozhodnuté o prepadnutí majetku v prospech štátu, pričom pôvodná vlastníčka žijúca vtedy v USA, si po roku 1989 neuplatnila v zákonom stanovenej lehote svoj nárok na vrátenie pozemku a až do svojej smrti mala za to, že pozemok je v jej vlastníctve, čo deklarovala aj darovacou zmluvou na žiadateľkinu matku p. Beatrix Hetináczovú, po smrti ktorej žiadateľka zdedila všetok jej majetok, a to:


za cenu vo výške

10.000,00 €



	bez pripomienok


	s pripomienkami










Dôvodová správa

Žiadateľka MUDr. Marta Dobrovičová je vlastníčkou nehnuteľnosti – rodinného domu súp. číslo 44, zapísaného na LV č. 1314, v k.ú. Nové Mesto, ktorý je postavený na pozemku reg. CKN, parc. č. 11410, o výmere 275 mﾲ275 m², ktorý je v správe Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej v texte ako „MČ“) podľa Protokolu č. 21/1992 zo dňa 28.2.1992.

Podľa genézy predloženej žiadateľkou – pozemok bol až do roku 1956 vo vlastníctve rodiny žiadateľky, avšak po emigrácii vlastníčky pozemku pani Ľudmily Matysovej (sestra žiadateľkinej matky) v roku 1950 bolo súdom rozhodnuté o prepadnutí majetku v prospech štátu.

Pôvodná vlastníčka žijúca vtedy v USA, si po roku 1989 neuplatnila v zákonom stanovenej lehote svoj nárok aj na vrátenie pozemku a až do svojej smrti mala za to, že pozemok je v jej vlastníctve, čo deklarovala aj darovacou zmluvou na žiadateľkinu matku p. Beatrix Hetináczovú, po smrti ktorej žiadateľka zdedila všetok jej majetok. 

Vo svojej žiadosti žiadateľka uvádza, že daný pozemok ako majetok mesta nie je pre mesto reálne využiteľný a s prihliadnutím ku všetkým historickým okolnostiam pôvodne navrhovala jeho odkúpenie za symbolickú sumu 1,00 €.

     	Po prerokovaní tohto návrhu na zasadnutí Miestnej rady MČ Bratislava Nové Mesto dňa 25.3.2014 a 30. 09. 2014 bol návrh žiadateľky odmietnutý a Miestna rada odporučila pozemok odpredať za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

     	K možnosti odpredaja pozemku v správe MČ Bratislava Nové Mesto sa vyjadril Ing. arch. Jaroslav Kocka, ktorý uviedol, že súhlasí s predajom predmetnej parcely.

     	Ku stanoveniu ceny za pozemok bol požiadaný o vypracovanie znaleckého posudku znalec z oboru stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby.
V znaleckom posudku č. 175/20147 bola súdnym znalcom stanovená cena pozemku na čiastku  63.200,00 €.

     	Žiadateľka bola s touto cenou oboznámená a dňa 19.8.2014 doručila prostredníctvom svojho právneho zástupcu JUDr. Petra Fratriča vyjadrenie so žiadosťou, o možnosť zníženia kúpnej ceny pozemku – po prihliadnutí ku všetkým zisteným skutočnostiam - na čiastku 10.000,00 €.

Následne na zasadnutie Miestnej rady dňa 30. 09. 2014 bol predložený materiál s dvoma alternatívami, a to s určením kúpnej ceny žiadateľkou vo výške 10.000,- Eur a kúpnej ceny určenej znalcom vo výške 63.200,- Eur. Miestna rada opakovane rozhodla odporučiť predaj tohto pozemku za cenu určenú znalcom, t.j. za cenu 63.200,- Eur. Žiadateľka bola, toho istého dňa, s týmto rozhodnutím oboznámená. Na základe tejto informácie žiadateľka oznámila, že zvažuje s právnym zástupcom ďalší postup a možnosti vo veci.

V tejto súvislosti poukazujeme na prípadný hroziaci súdny spor spočívajúci v podaní prípadnej žaloby o určenie vlastníckeho práva podľa § 80 ods. 1 písm. c) O. s. p. 

Podľa nálezov Ústavného súdu SR (sp. zn. III. ÚS 16/2012, II. ÚS 231/09 a III ÚS 102/2004) právny poriadok SR nevylučuje uplatnenie práv určovacou žalobou za súčasnej existencie reštitučného zákonodarstva v prípade, ak nedošlo k využitiu možnosti uplatnenia svojho nároku na základe reštitučných predpisov. Reštitučné predpisy neboli vydané na ten účel, aby spôsobili zánik vlastníckeho práva, ale aby uľahčili obnovenie vlastníckeho práva. Preto, ak došlo ku konfiškácii majetku štátom bez právneho dôvodu, osoba nestratila svoj vlastnícky vzťah k tomuto majetku a nič nebráni tomu, aby sa svojho nároku domáhala žalobou opierajúcou sa o všeobecné predpisy občianskeho práva (určovacou žalobou). 

Na základe uvedenej  konzistentnej judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že ak by žiadateľka podala určovaciu žalobu podľa § 80 ods. 1 písm. c) O. s. p. voči hl. mestu SR Bratislavy v 1. rade a mestskej časti v 2. rade, nielenže by ju súd pripustil, ale navyše z  dostupných dokumentov (najmä PK vložky č. 8803, uznesenia Ľudového súdu T X 557/50 zo dňa 17. 8. 1956 o prepadnutí všetkého majetku právnej predchodkyni žiadateľky a uznesenia č. RP 2774/92 -2 zo dňa 12. 1. 1993 o rehabilitácii právnej predchodkyne žiadateľky, vrátane darovacej zmluvy zo dňa 08. 03. 1990) nevylučujeme, že by v takomto spore uspela.  V takomto prípade, by bola mestská časť, resp. hl. mesto SR Bratislava povinná predmetný pozemok vydať žiadateľke. 

Navyše súdnym sporom môže mestská časť utrpieť aj škodu v podobe trov konania, najmä trov právneho zastúpenia žiadateľky, ktoré by sa vypočítavali z ceny sporu, t.j. z ceny určenej znalecký posudkom (63.200,- Eur), čo by predstavovalo hodnotu jedného právneho úkonu cca 540,- Eur. Keďže ide o časovo a právne náročný spor, odhadujeme viacero právnych úkonov a tým aj niekoľko tisícové trovy právneho zastúpenia.  

Na základe uvedených skutočností opakovane predkladáme materiál na odpredaj predmetného pozemku s cenou vo výške 10.000,- Eur, s ktorou žiadateľka súhlasí, teda išlo by o kompromisnú cenu bez hrozby prípadného súdneho sporu a mestská časť by tak získala aspoň určitú časť z ceny určenej znaleckým posudkom. 

          	Zároveň poukazujeme, že predmetný pozemok na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12. 8. 1987, na ktorom sa nachádza dom žiadateľky, jej bol prenechaný bezodplatne na dočasné spoločné užívanie. Preto mestská časť nie je oprávnená žiadať bezdôvodné obohatenie spočívajúce v náhrade ušlého nájomného za užívanie predmetného pozemku dva roky spätne. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti si Vás dovoľujeme opätovne požiadať o rozhodnutie vo veci, aby bolo možné pripraviť materiál so všetkými jeho náležitosťami, t.j. vyžiadať súhlas primátora Hlavného mesta SR Bratislavy s odpredajom, a následne pripraviť kúpnu zmluvu.
 


