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Dňa26.09.2017 bola Okresnénru radu Bratislava doručená Vaša žiadost'oposkytnutie
inťormácií v znrysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inforrnáciám a o zmene
a doplnení rriektor ch zákonor, (zákorr o slobode iníbrmácií), ktorej predmetom je
sprístupnenie inforrrr.ácií t}-kajricich sa postupu nášlro riradu vo veci záujmu o zmiuvny prevod
pozemku reg. ,,C" KN parc. č.128ll LV č, 10219 kat. ťrz. Rača. ktoré vyplynuli zo zár,erov
stretnutia záujemcov o zmluvn}, prevod.

Okresny rad Bratislava je povinny pri prevode nehnutel'ného majetku štátu postupovat'
v znrysle ustanovení zákorra č, 278/1993 Z. z. o správe maietku štátu v znení neskorších
predpisov (d'alej len ..zákorr o správe majetku štátu").

Dňa 12.09,2017 na mieste samoln bola vykonaná obhliadka za ťrčasti správcu a

zástupcov záujenrcov o prevod majetku štátu- ktorych sme podrobne oboz-námiii s dotknu mi
ustanoveniami zákona o správe nrajetku štátu. pričom sme poukázali na zákonny postup,
vzťahujrici sa na prevod pozemku reg. .,C" KN parc. č. 72811 LV č, 10219 kat. ťrz, Rača
s ohl'adom na jeho vymeru, umiestnenie a využitie a zároveň srrre nazrračili možnosti prevodu
pozemku do vlastníctva oboch záujetncor,; mestskej časti Bratislava - Rača. zohIadňujťrc
skutočnosť, že ide o prevod pozemku ..len" pril'ahlélro k stavbe vo r4astníctve budriceho
nadobrjdatel'a a Villa Vino Rača a.s.. v ktorého prípade ide o prevod vlastníctva pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve budriceho nadobrjdatel'a. r.rátane pril'ahlej ploclry ktorá
sr.ojim yyužitím a umiestnením slriži na spoločné užívanie s touto stavbou. predbežné

stanovisko sme obon záujemcom oznámili písomne (doručerrie oborn vl,kázané). Ďalší
postup určí štatutár,ny zástupca Okresného uradu Bratislava s prilrliadnutírrr na doručené
stanoviská a pripomierrky záujemcov po iclr obdržaní ato ui, po dosiahrrutí konsenzu
zučastneny*ch.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat', že zyažovanie postupu Okresného ťrradu

Bratislava pri prevode nelurutelného majetku štátu rrie je informáciou sprístupňovanou
v zmysle zákona o slobode informácií.

l'-: : :

Mgr. Helena Scdláková
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