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                               Materiál k bodu č. 11 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 27. 10. 2020 
 
 
 
Predaj pozemku registra C KN parc. č. 191/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
69 m2, katastrálne územie Rusovce, JUDr. Dagovi Vaškorovi, Lónyaiova 10, 851 10 
Bratislava 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 07. 01. 2020                                                                                                        
                                                                                                      3. geometrický plán č. 55/2020 
                                                                                                      4. časť znaleckého posudku  
                                                                                                          č. 90/2020 
                                                                                                      5. list vlastníctva č. 1, k. ú. Rusovce 
                                                                                                      6. list vlastníctva č. 876, k. ú. Rusovce 
                                                                                                      7. snímka z katastrálnej mapy 
                                                                                                      9. predchádzajúci súhlas primátora 
                                                                                                          č. 16 01 0051 20  
                                                                                                    10. návrh kúpnej zmluvy 
                                                                                                        

    
   
  

      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
                       správa nehnuteľného majetku 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
 
schvaľuje: 
 
predaj pozemku registra C KN parc. č. 191/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou        
69 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 55/2020 rozdelením pozemku registra C KN, parc. 
č. 191/2, katastrálne územie Rusovce, ؚJUDr. Dagovi Vaškorovi, Lónyaiova 10, 851 10 
Bratislava 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, za cenu 
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stanovenú znaleckým posudkom č. 90/2020 vo výške 13 400,00 EUR s podmienkou 
uhradenia nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku č. 90/2020 vo výške 210 EUR a za 
vyhotovenie geometrického plánu č. 55/2020 vo výške 260 EUR.  
 
 
Dôvodová správa  
 
Pozemok registra C KN parc. č. 191/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, 
katastrálne územie Rusovce, vznikol geometrickým plánom č. 55/2020, rozdelením pozemku                            
registra C KN parc. č. 191/2 vo výmere 127 m2 na dva pozemky a to, pozemok parc. č. 191/2 
vo výmere 58 m2 a pozemok parc. č. 191/3 vo výmere 69 m2.  
 
Pozemok registra C KN parc. č. 191/2 vo výmere 127 m2 je evidovaný Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom v liste vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Rusovce, 
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. 191/3 sa nachádza na Irkutskej ulici, tvorí súčasť pozemkov parc. č. 191/1, 
192 a 193/5, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho. Na tomto pozemku je postavený drevený 
prístrešok pre parkujúce autá a pozemok využíva žiadateľ ako oplotenú súčasť okolia 
rodinného domu. Na pozemku je vybudované oplotenie vo vlastníctve žiadateľa, čo bráni 
využitiu predmetného pozemku inými osobami. Na pozemok parc. č. 191/3 je prístup jedine 
cez pozemok parc. č. 190/15, ktorý je vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta SR 
Bratislavy a využíva sa tiež ako oplotená súčasť rodinného domu. JUDr. Dag Vaškor 
nadobudol nehnuteľnosti parc. č. 191/1, 192 a 193/6 kúpnou zmluvou v roku 2019 už ako 
oplotené a v takom stave, ako sa nachádzajú dnes.   
 
Druhá časť pozemku parc. č. 191/2 je tiež oplotená a tvorí jeden celok s pozemkami registra 
C KN parc. č. 173/4, 173/5 a 173/6, ktoré sú vo vlastníctve Petra Šinku a slúži ako 
prístupová cesta k jeho pozemkom. JUDr. Dag Vaškor aj Peter Šinka užívajú časti pozemku 
parc. č. 191/2 na základe nájomných zmlúv, uzatvorených s mestskou časťou Bratislava-
Rusovce.  
 
Žiadosťou doručenou dňa 17. 01. 2020 požiadal vlastník nehnuteľností zapísaných v liste 
vlastníctva č. 876, katastrálne územie Rusovce, JUDr. Dag Vaškor o odkúpenie pozemku 
registra C KN parc. č. 191/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2. Túto časť 
pozemku užíva žiadateľ od roku 2019 na základe nájomnej zmluvy č. NP/020/2019, 
uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava-Rusovce. Uzatvorením kúpnej zmluvy bude 
nájomná zmluva č. NP/020/2019 ukončená.  
 
Na predaj nehnuteľnosti bol udelený predchádzajúci súhlas primátora č. 16 01 0051 20 zo 
dňa 28. 09. 2020 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 90/2020, t. j. za cenu nie nižšiu 
ako 194,07 Eur/m2, čo pri výmere 69 m2 a zaokrúhlení vypočítanej hodnoty je cena vo výške 
13 400,00 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.        
8 040 Eur.  
 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti 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 12. 10. 2020                                                        Ing. Oľga Stuparin 
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