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Zodpovedný: 

JUDr. Rastislav Velček  
vedúci oddelenia právneho, 

podnikateľských činnosti, evidencie 

súpisných čísel a správy pozemkov 

 

Spracovateľ: 

JUDr. Rastislav Velček  

vedúci oddelenia právneho, 

podnikateľských činnosti, evidencie 

súpisných čísel a správy pozemkov 

 

 

 

 

Na rokovanie prizvať : 

zodpovedného, spracovateľa 
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4. Znalecký posudok / bude 

doručený 

5. Návrh kúpnej zmluvy / bude 

doručený   

6. List vlastníctva 5876 

 

 

 



N Á V R H  U Z N E S E N I A:  

 

Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu, schváliť nasledujúce uznesenie : 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

s c h v a ľ u j e 

 

kúpu pozemku  registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o 

výmere 1180 m2, katastrálne územie Nové Mesto za účelom podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona 

č. 213/1997 Z.z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, t.j. 

na vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry (ďalej aj „pozemok“) 

 

; od predávajúceho : Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 

Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866 (ďalej aj „predávajúci“) 

 

; za kúpnu cenu za pozemok vo výške 10 percent zo znaleckého posudkom vypracovaným 

znalcom,  pričom podľa znaleckého posudku je celková kúpna cena vo výške 179 000 EUR, t.j. 

kúpna cena je vo výške 17 900 EUR. 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

 

D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, prejavila záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ KN, 

parcelné číslo 12142/221 o výmere 1180 m2, katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho 

Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, 

SR, IČO: 151866. 

 

Mestská časť v súčasnosti hľadá nehnuteľnosti, ktoré by mohli byť použité v celom rozsahu na 

zabezpečenie všeobecne prospešných služieb pre vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej 

kultúry, tak ako je to definované v § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Na prevedenom pozemku by 

mestská časť v budúcnosti buď rozšírila svoje kapacity pre vzdelávanie formou výstavby 

nového, alebo rozšírenia súčasného objektu materskej a/alebo základnej školy mestskej časti, 

alebo by rozšírila školský areál pre deti z blízkej materskej a/alebo základnej školy mestskej 

časti. 

 

Predmetom kúpy od predávajúceho : Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, 

Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866 (ďalej aj „predávajúci“) je pozemok 

registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1180 m2, 

katastrálne územie Nové Mesto za účelom podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 213/1997 Z.z.  o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, t.j. na vzdelávanie, 

výchova a rozvoj telesnej kultúry (ďalej aj „pozemok“). 

 

Navrhovaná kúpna cena za pozemok je vo výške 10 percent zo znaleckého posudkom 

vypracovaným znalcom,  pričom podľa znaleckého posudku je celková kúpna cena vo výške 



179 000 EUR, t.j. kúpna cena je vo výške 17 900 EUR. Táto informácia bude do zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva ešte doplnená o znalecký posudok a o návrh kúpnej zmluvy. 

 

Súčasťou prevodov pozemkov od Ministerstva vnútra SR býva požiadavka, aby 

v určenom čase na prevedenom pozemku bol realizovaný zámer pre ktorý sa prevádza 

pozemok, v opačnom prípade je mestská časť povinná uhradiť 100 percent kúpnej ceny 

určenej znaleckým posudkom. 

 

Snímka z katastra : 

 

 
 

 

 

 

 


