ME STSKÁ
Miestny

rado

česŤBRATISLAvA_RAčI

Kubačova 2lr 831 06 Bratislava 35

Yáňenápani
Ing. Ingrid Vanerková
Lisov la29
831 06 Bratislava35
ingrid.vanerkova@ gmai

Váš list číslo/zoďňa Naše číslo
15672125.09

Vec:

.2017

15847 l3I331201

7/PR-VI

Vybavuje/linka
Ing.

l.

com

Bratis|ava
3.1 0.2017

V. Derkol54

Odpoveď na žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom
pdstupe k informáciám a o znene a doplnení niektor ch zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov

Mestská časťBratislava-Rača obdržala ďra 25.09.20t7 Vašu e-mailovri žiadosť
o poslqrtnutie informácie v zrnysle zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom pdstupe
k informáciámao znene a doplnení niektorych zákonov (zákono slobode informácií) v znení

neskoršíchpredpisov.

t

Kuvedenej žiadostiVámoznamujeme,že Mestská časťBratislava-Rača požiadala
Okresn;i urad Bratislava listom z21.07.2017 o odkripenie pozemku registra ,,C" KN parc. č.
728ll, o v|mere'fr392 m2, zastavané plochy anáÁvoril1 zapísanéhona LV č. l02I9,
v'okreše Bratí,slaÝa III., obec Bratislava-Rača, katastrálne rizemie Rača.
nachá&ájilceho
Mestská časťpred podaním písomnej žiadosti sa pokrišala o vyvolanie osobného rokovania
v tejto veci, avšak beáspešne.
Sribežre s našou žiadosťou o odkripenie požiadala aj spoločnosťVilla Vino Rača a.s.
o odkripenie predmetného pozernku.

Na podnet Mestskej časti Bratislava-Rača sa dňa l2.09.20t7 uskutočnilo stretrrutie na
pozemku parc. č. 728ll, k.ri. Rača v administratívno-vfrobnom areáli spoločnosti Villa Vino

Rača a.s. za ričasti zástupcov Okresného uradu Bratislava, mestskej časti Bratislava-Rača
a spoločnosti Villa Vino Rača a.s.
D n 29.09.2017 bolo na mestsk časťBratislava-Rača doručenévyjadrenie z Okresného
uradu Bratislav4 ktoré Vám v pdlohe spdstupňujeme.
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nratislava
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25 09.2011

Vec

vviadrenie
Okresnému ťrradu Bratislava bola dňa 21.07,2017 doručená Vaša žiadosť o odkripenie
pozemku registra ,,C" KN parc. č. 72811 vo vymere 392 m2 zastavané plOchy a nádvoria,
zapísaného na liste vlastníctva č. 10219,nachádzajLiceho sa v okrese: Bratislava II1, obec: BA

- m.

č, Rača, katastrálne rizemie: Rača.

Nakol'ko o odkripenie pozemku parc. č, 72811 požiadala aj spoločnost' Villa Vino Rača
je taktiež vlastníkom stavby pril'ahlej kpredmetrrému pozemku, dňa 12.09.20l?
hod.
sa uskutoěnilo stretnutie na pilzemku parc, ě. 728/1 v administratírmo o t0.00
vl robnom areáli spoločnosti Villa Vino Rača a,s.
a.s., ktorá

T; mto si Vám dovol'ujeme omámiť nasledovné skutočnosti:

V zmysle 8e ákona č,278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,ákon o správe majetku štátu"):
Správca nie je povinny vykonat' osobitné ponukoté konanie alebo elektronickit aulrciu pri
prevode
a) nehnutelhého majetku štáíuuvedeného v 8 ods.

(Podl'a

-

4,

8 ods. 4 zá <arr-o správe majetku štátu ide o

pozemok zastavan stavbou vo vlast ctve kupujrlceho vrritane pril'ahlej plochy, kíorá
svojím umieshrením a vyuzr-ťm Wod neoddelitel'nY celo.k s touto stavbou,
nehnutel'n majetok štátu, ktoď by molrol budrici nadobrldatel' nadobudnuť podťa
osobitného predpisu, ak sri podl'a vyjadrenia Ministerstva dopravy, v stavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky splnené podmienky na vyvlastnenie, pričom
rozhodnutie o prebYočnosti majetku štatu sa nevydáva,
majetok štátu, ktor,_ správca vymieňa.)

b) nezasíavaného pozemku v celkovej vymere do 200 m2, ak jeho oddelením nie je ohrozená
d'alšia využitelhost' a jednotková hodnoía pozemku, ktory zostáva vo vlaslníctve Štátu,

-
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c) podielu štátu na nehnuteťnom majetku, ktorýrn. sa realizuje zákonné predkupné právo
spoluvlastníka,
d) nehnuteťného majetku šíótu do ylastníctva obce, mestskej časti hlavného meslo Slovenskej
republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Ktlšice (ďalej len ,,obec") alebo vyŠŠieho
úŽemnéhocelku za podmienley, že obec alebo vyššíúzemný celok alebo nimi zriadená
rozpočtová organizicia alebo príspevková organizácia bude tento nehnuteťný majetok vo
,riio. mene užívat'na poslrytovanie yšeobecne prospeŠrlych sluŽiebl3ad) alebo na
výst avbu v er ejnopro spe š ných

s t avie

b,

e) nehnutelhého majetku štátu do vlastnícNa cudzieho štátu pre potreby diplomatického
zastúpenia, ak jvíinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republilq ponrdí, že je zaručená vzájomnost'.
Dovol'ujeme si podotknúť,že predmetný pozernok v meáli spoločnosti Villa Vino RaČa
a.s, využívavýluĎre spoločnost' Villa Vino Rača a.s. vráttane budovY a Pozemku Vo
vlastnictve Hlavného mesta Bratislava v správe Mestskej časti Bratislava - RaČa, ktoré uŽÍva
z titulu nájomnej zmluvy.

je
Spoločnosť Villa Vino Rača a.s. požiadaira aj o odkúpenie pozemku pod stavbou, ktorá
predaju
v ich výlučnom vlastníctve, a teda spíňa podmienky na pristupenie k priamemu
v zmysle § 8e písm. a) v nadviiznosti na § 8 ods, 4 pism. a) zákonao správe majetku Štátu.
Mestská časťBratislava --Rača.respíňa podmitriky stanovené zákonom o správe majetku
štátu na priamy prevod vyššiecitovaného nehnuteťné,ho majetku štátu-
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