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N Á V R H    U Z N E S E N I A:  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

s c h v a ľ u j e 

 

predaj pozemku registra “C“ KN parc. 18437/112, o výmere 191 m2, druh pozemku : záhrada, 

katastrálne územie Vinohrady, okres Bratislava III., Obec: Bratislava – Nové Mesto, ktorý je 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

; v prospech : MUDr. Helena Bajteková, r. Mizerová, trvale bytom Lopenícka 16, Bratislava, 

PSČ 831 02 Bratislava v podiele 1/1 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že: 

 

žiadateľka je vlastníčka susediacich pozemkov, ktorá sa dlhodobo starala o udržiavanie čistoty 

a poriadku na tomto pozemku, pričom tento pozemok bol odčlenený z parcely registra „C“ KN 

č. 18437/1 – záhrada o výmere 2256 m2 (na základe geometrického plánu č. 68/2018, úradne 

overenom dňa 26.06.2018 pod číslom 1403/2018), pričom v marci 2021 boli všetkým susedom 

pani žiadateľky odpredané mestskou časťou z tejto parcely pozemky do vlastníctva, okrem nej, 

z dôvodu vtedy nevyporiadaného bezpodielového vlastníctva manželov; k pozemku je prístup 

zo strany žiadateľky a jej dcér 

 

; za celkovú kúpnu cenu vo výške: 47 750 € (slovom „štyridsaťsedemtisícsedemstopäťdesiat 

eur)  

  

; za podmienok: 

 

- kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve  

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy  

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť 

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcim v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie stratí 

platnosť 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, svojim uznesením č. 23/17 zo 

dňa 18.03.2021 schválilo prevody vlastníctva pozemkov, ktoré boli odčlenené geometrickým 

plánom č. 68/2018, úradne overenom dňa 26.06.2018 pod číslom 1403/2018, žiadateľom 

o kúpu pozemkov :  

 

parc. č. 18437/104 – záhrada o výmere 6 m2 

parc. č. 18437/105 – záhrada o výmere 194 m2 

parc. č. 18437/106 – záhrada o výmere 323 m2 

parc. č. 18437/107 – záhrada o výmere 216 m2 

parc. č. 18437/108 – záhrada o výmere 216 m2 

parc. č. 18437/109 – záhrada o výmere 223 m2 

parc. č. 18437/110 – záhrada o výmere 177 m2 

parc. č. 18437/111 – záhrada o výmere 283 m2 

 

Predmetné uznesenie je tu : https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-

23-zasadnutie-18032021/bod-17/#uznesenie-210173 

 

Predaj pozemkov bol schválený všetkým žiadateľom (kúpna cena za 1m2 – 250€), okrem pani 

MUDr. Heleny Bajtekovej, trvale bytom Lopenícka 16, Bratislava, PSČ 831 02 Bratislava  

(požadovala kúpu pozemku registra „C“ KN č. 18437/112 – záhrada o výmere 191 m2) a to 

z dôvodu vtedajšieho nevysporiadania bezpodielového vlastníctva manželov. V dôvodovej 

správy na zasadnutie miestneho zastupiteľstvo bolo uvedené, že  

 

„Vlastníci pozemkov registra “C“ KN parc. č. 18434/1; 18432; 18431/3; 18431/1; 18430/4; 

18430/1; 18429/1 a 18427 v k. ú. Vinohrady požiadali ešte v roku 2017 o prevod vlastníckeho 

práva k pozemkom, ktoré sú susediacimi pozemkami s ich nehnuteľnosťami, pričom svoju 

žiadosť odôvodnili tým, že sa o pozemky dlhodobo starajú (kosenie) bez právneho vzťahu a 

majú záujem tento skutočný stav legalizovať. 

Nakoľko v dotknutom území je trasovaná komunikácia, bolo potrebné vyriešiť jej majetkovú 

podstatu, čo bolo zabezpečené ponechaním časti pozemku (v GP pozemok 18437/1 o výmere 

427 m2 ). 

Tento materiál nerieši prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku parc. č. 

18437/112, kde stále prebieha vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva bývalých 

manželov.“ 

 

Vzhľadom k vtedy schválenej jednotkovej cene za 1m2 vo výške 250€, navrhuje sa zachovanie 

tejto výšky aj vo vzťahu ku žiadateľke pani MUDr. Helene Bajtekovej.  

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode 

majetku obce, a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých 

obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený. 

 

Osobitný zreteľ je daný tak ako je uvedený v návrhu uznesenia tohto materiálu.  

 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 452/2020 vo výške 

243,86 €/m2. 

https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-23-zasadnutie-18032021/bod-17/#uznesenie-210173
https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-23-zasadnutie-18032021/bod-17/#uznesenie-210173


Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy s predajom uvedeného 

pozemku za cenu minimálne 243,86 EUR bol udelený dňa 06.08.2021, pričom primátor 

odporúča mestskej časti s ohľadom na súčasné trhové ceny nehnuteľností prehodnotiť výšku 

kúpnej ceny v miestnom zastupiteľstve. 

 

 
 

 


