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                                  Materiál k bodu č. 4 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 08. 09. 2020 
 
 
 
Predaj pozemku registra C KN parc. č. 752 – záhrada s výmerou 792 m2, katastrálne 
územie Rusovce, manželom Ing. arch. Peter Veleba s manželkou Ing. arch. Janou 
Velebovou, bytom Kovácsova 59, 851 10 Bratislava v podiele ½ k celku a manželom 
Karol Veleba s manželkou Annou Velebovou, bytom Latorická 45, 821 07 Bratislava, 
v podiele ½ k celku, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, prevod majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
__________________________________________________________________________ 
 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.                     1. dôvodová správa 
starostka                                                                                     2. žiadosť zo dňa 09. 10. 2019                                                                                                         
                                                                                                    3. list vlastníctva č. 1, k. ú. Rusovce 
                                                                                                    4. list vlastníctva č. 78, k. ú. Rusovce 
                                                                                                    5. snímka z katastrálnej mapy 
                                                                                                    6. časť znaleckého posudku  
                                                                                                        č. 44/2020 
                                                                                                    7. predchádzajúci súhlas primátora 
                                                                                                        č.16 01 0030 20 zo dňa 08. 06. 2020 
                                                                                                    8. Návrh kúpnej zmluvy 
                                                                                                        

    
   
   
  

 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
 
schvaľuje: 
 
predaj pozemku registra C KN parc. č. 752 – záhrada s výmerou 792 m2, evidovaný v liste 
vlastníctva č. 1, katastrálne územie Rusovce manželom Ing. arch. Peter Veleba s manželkou 
Ing. arch. Janou Velebovou, bytom Kovácsova 59, 851 10 Bratislava v podiele ½ k celku 
a manželom Karol Veleba s manželkou Annou Velebovou, bytom Latorická 45, 821 07 
Bratislava, v podiele ½ k celku,  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 44/2020 vo výške 
113 000,00 EUR s podmienkou uhradenia nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku 
číslo 44/2020 vo výške 230 EUR.  
 
 
 
Dôvodová správa  
 
Pozemok registra C KN parc. č. 752 – záhrada vo výmere 792 m2, katastrálne územie 
Rusovce, je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom v liste 
vlastníctva číslo 1 v prospech vlastníka hl. mesto SR Bratislava. Na základe Protokolu 
o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov číslo 52/91, bol tento pozemok zverený do správy mestskej časti Bratislava-
Rusovce. 
 
Pozemok parc. č. 752 z jednej strany susedí s pozemkami parc. č. 750/1, 750/2, 750/3, 
750/4 a 751, ktoré sú súčasťou Kovácsovej ulice a tvorí s citovanými pozemkami jeden celok 
a z druhej strany susedí so železničným telesom. Pozemky parc. č. 750/1, 750/2, 750/3, 
750/4 a 751 sú evidované v liste vlastníctva č. 78, katastrálne územie Rusovce v prospech 
žiadateľov, t. j. Ing. arch. Peter Veleba a Ing. arch. Jana Velebová v podiele ½ k celku 
a Karol Veleba s Annou Velebovou v podiele ½ k celku. K pozemku parc. č. 752 sa dá dostať 
len cez pozemok žiadateľov, alebo cez iný susedný pozemok za predpokladu zriadenia 
práva prechodu, ako práva vyplývajúceho z vecného bremena. 
 
Žiadosťou doručenou dňa 09. 10. 2019 požiadali vlastníci nehnuteľností zapísaní v liste 
vlastníctva č. 78, katastrálne územie Rusovce, v zastúpení Ing. arch. Janou Velebovou, 
o odkúpenie pozemku registra C KN parc. č. 752 – záhrada vo výmere 792 m2, každý 
manželský pár v podiele ½ k celku. Pozemok registra C KN parc. č. 752 je od roku 2017 na 
základe nájomnej zmluvy č. NP/012/2017 v nájme žiadateľov. Uzatvorením kúpnej zmluvy 
bude nájomná zmluva č. NP/012/2017 ukončená.  
 
Na predaj nehnuteľnosti bol udelený predchádzajúci súhlas primátora č. 16 01 0030 20 zo 
dňa 08. 06. 2020 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 44/2020, t. j. za cenu nie nižšiu 
ako 142,61 Eur/m2, čo pri výmere 792 m2 a zaokrúhlení vypočítanej hodnoty je cena vo 
výške 113 000,00 Eur, z ktorej v súlade s Čl. 91 ods. h) Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy v prípade predaja nehnuteľnosti mestskej časti prináleží 60 % z ceny 
nehnuteľnosti, t. j. 67 800 Eur.  
 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a sťažený prístup na predmetný pozemok, dovoľujeme si 

navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu, aby predaj tohto pozemku bol posúdený ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. 

 

 

 

 

 

 

         

 
V Bratislave dňa 29. 07. 2020                                                          Ing. Oľga Stuparinová                                                                              
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