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Okresnému riradu Bratislava bola dňa 21,07,2017 doručená Vaša žiadost' o odk penie

pozemku registra ,,C" KN parc. č. 72811 vo vlmere 392 mz zastavané plochy a nádvoria,

zapísaného na liste vlastníctva č. t0219,nacbádzajíceho sa v okrese:Bratislava III, obec: BA
- m. č. Rača, katastrálne rizemie: Rača,

Nakoťko o odkripenie pozemku parc. č. 72811 požiadala aj spoločnost' Villa Vino Rača
a.s., ktorá je taktiež vlastníkom stavby pril'ahlej kpredmetnému pozemku, dňa 12.09.2017
o 1C.00 hod, sa uskutočnilo stretnutie na pirzemku parc, é. 72811 r, administratírmo -
v robnom areáli spoločnosti Villa Vino Rača a.s.

T mto si Vám dovoťujeme oznámiť nasledovné skutočnosti;

V zmysle 8e zákona 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 ponukové konanie alebo elelďronickti aukciu pri
prevode

a) nehnuíeťného majetku štátu uvedeného v 8 ods. 4,

(Podl'a 8 ods. 4 zíťr.ona o správe majetku štátu ide o

- pozemok zaslntarty stavbou vo vlastníctve kupujťrceho vrátane pril'ahlej plochy, ltorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitelh celok s touto stavbou,

_ nehnutel'n majetok štátu, ktory by mohol budrici nadobťtdatel' nadobudrniť podťa

osobitného predpisu, ak sťr podťa vyjadrenia Ministerstva dopravy, v stavby a

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky splnené podmienky na vyvlastnenie, pričom

rozhodnutie o prebytoěnosti majetku štatu sa nevydáva,

- majetok štátu, ktor,_ správca vymieňa.)

b) nezastavaného pozemku v celkovej v mere do 200 nt2, akjeho oddelením nie je ohrozená

d'alšia využitelruost' a jednotková hodnota pozemku, ktory zostáva vo vlaslníctve Štátu,
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c) podietll štátu na nehnuleťnom majetku, ktorýa sa realiztll'e zákonné predkupné Právo
spoluvlastníka,

d) rlehnuteťného majetku štátu do ylastníctva obce, mestskcj časti hlavnéllo mesía Slovenskej

repubtilql Bratislavy a mestskej časti mesta Ktlšice (ďalej len ,,obec") alebo vyŠŠieho

úŽeuného celku za podmienlE, že obec alebo vyšší územný celok alebo nimi zriadená

rozpočtová organizicia alebo príspevková organizácia bude tenío nehnuteťný majetok vo

,roio^ mene užívat' na posleytovanie yšeobecne prospešných sluŽiebl3ad) alebo na

t,ýst avbu v er ejno pr o spe š ných s t avie b,

e) nehnutelhého majetku štótu do vlaslnícNa cudzieho štátu pre potreby diplomalického

zastúpenia, ak Á6inisterstslo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej

republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnost'-

Dovol'ujeme si podotknút', že predmetný pozernok v areáli spoločnosti Villa Vino RaČa

a.s. využíva výlučne spoločnost'Villa Vino Rača a,s. vrálane budovy apozemku vo

vlastnictve Hlavného mesta Bratislava v správe Mestskej časti Bratislava - RaČa, ktoré uŽÍva

z titulu nájomnej zmlur,y.

Spoločnosť Villa Vino Rača a.s. poňadala aj o rldkúpenie pozemku pod stavbou, ktorá je

v ich výlučnom ,r,lastníctve, a teda spíňa podmienky na pristupenie k Priamemu Predaju
u r*yrĚ § 8e písm. a) v nadvžimosti na § 8 ods. 4 písm. a) zákona o správe majetku Štátu-

Mestská časť Bratislava - Rača nespíňa podmitirky stanovené zákonom o správe majetku

šátu na priamy prevod vyššie citovaného nehnuteťného majetku štátu-
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