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Mestská časť Bratislava - Rača

Miestny úrad

Podacie čisIoď/Yj Číslo spisu: Kubačova 21, Bratislava
Prilohyllisty; ‘Jybavuje:

Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku

Váž. pán starosta obce, vážení poslanci miestneho zastupitel‘stva,

obraciame sa na Vás ako vlastník nehnutel‘nosti zapísanej na LV Č. 538, k.ú. Rača a to stavby s.č. 6881

(rodinný dom) a pozemkov parciel registra „C‘, 1307/1 a 1307/15 so žiadosťou o odpredaj pozemku,

ktorýje v bezprostrednom susedstve našej nehnuteľnosti ato pozemku:

parcela registra „C“ Č. 1307/5 o výmere 354 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria zapísaný

na LV Č. 1628, Správou katastra pre hl Mesto SR Bratislavu, k. ú. Rača.

Uvedený pozemok je vo vlastníctve Hlavné mesta SR Bratislavy, v správe správcu Mestská časť Rača.

Týmto si Vás dovol‘ujeme požiadať, aby na zasadnutie mestského zastupiteľstva bol predložený návrh

na priamy predaj pozemku, nakoľko sa jedná o dóvod v zmysle 9a ods. 8 písm. b) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu 75,-C /m2.

V danom prípade by sa jednalo o obdobné podmienky ako v prípade prevodu parcely č. 1307/4

a 1307/2 spoločnosti STAN s.r.o. predaj schválený uznesením MZ MČ Bratislava —Rača 3.4.2012 pod

bodom 18.

V prípade, že Mestská časť Bratislava-Rača nemá záujem o predaj pozemku, parcely č. 1307/5, k.ú.

Rača, dovol‘ujeme si požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy k uvedenej parcele s ciel‘om

dlhodobého nájmu.

Prípadné návrhy Mestskej časti Bratislava —Rača na podmienky tak predaja ako aj nájmu sme

pripravený osobne prekonzultovať.

S úctou,

v Bratislave, 19.6.2012 TECHNOPLUSS, s.r.o.

Ing. Miroslav Hodul a Monika Hodul ‘,konatelia

J
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Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

oddelenie správy nehnutel‘ností

Primaciálne nám. I
SK-81499 Bratislava 1

Žiadost‘ o odpredaj nehnutel‘nélio majetku

Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupitel‘stva,

obraciame sa na Vás ako vlastník nehriutel‘nosti zapísanej na LV Č. 538, k. ú. Rača a to stavby s č. 6881 (rodinný dom) a
pozemkov parciel registra „C“ 1307/l a 1307/15 so žiadost‘ou o odpredaj pozemku, ktorý je v bezprostrednom susedstve našej
nehnutel‘nosti a to pozemku:

parcela registra „C“ Č. 1307/5 o výmere 354 m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria zapísaný
na LV Č. 1628, Správou katastra pre hl Mesto SR Bratislavu, k. ú. Rača.

Uvedený pozemokje vo vlastníctve Hlavné mesta SR Bratislavy, v správe správcu Mestská čast‘ Rača. Týmto si Vás dovol‘ujeme
požiadať, aby na zasadnutie mestského zastupitel‘stva bol predložený návrh na priamy predaj pozemku, v zmysle 9a ods. 8 písm.
b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu 75,-€/m2.

Ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavanému stavbou vo vlastníctve žiadatel‘a, ktorý svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Kúpa uvedeného pozemku výrazne zvýši kvalitu bývania 5 člermej rodiny 3 dospelých a 2 maloletých deti. Presvetlí 50%
prízemných miestností. Umožní vytvorif samostatný vchod do priestoru určeného na podnikanie a tým oddeli súkromnú rodinnú
čast‘ od priestorov na podnikanie. Oddelenie oboch funkčných celkov dovolí na našom doterajšom pozemku (1307/15) zriadiť
záhradu a priniesť tak rodinnému domu potrebnú zeleň a obyvatel‘om priestor na oddych, detom priestor na hranie.

Takéto využitie má podporu v platnom územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy ktorý stanovuje pre toto územie funkčné
využitie ako územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a v malopodlažných bytových domoch. Navyše sajedná o
stabilizované územie kde je potrebné prihliadat‘ na jestvujúci charakter prostredia.

Z dopravného hl‘adiska nie je náš návrh na prekážku.
Prístup cez uvedený pozemok do susedného pohostinstva - heme „Peklo“ prevádzkovaného v súlade s územným plánom

v malom rozsahu (rýchle občerstvenie, bufet) nie je nutný nakol‘ko zásobovanie a návštevníci v rozsahu tejto prevádzky majú
dostatočný pristup z ulice Albánska a Púchovská (parcela č. 1307/8)

Parkovisko o vel‘kosti 8 parkovacích miest príde len o 4 miesta (vchod do domu) d‘alšie 4 miesta budú využívané nami.
Uvol‘nírne tým mé 4 miesta na ulici pre ostatných obyvatel‘ov ulice Vít‘azná. Navyše na opačnej strane ulice Púchovská - parcely.
č.1465/5, 1307/6, 1295/8 je parkovisko skapacitou 50 miest.

Cenové a obchodné podmienky navrhujme podobné ako v prípade prevodu blízkej parcely č. 1307/4 a 1307/2 spoločnosti STAN
s.r.o. Predaj schválený uznesením MZ MC Bratislava —Rača 3.4.20 12 pod bodom 18.

Prípadné návrhy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na podmienky predaja sme pripravený osobne prekonzultovat‘.
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Prílohy:

1. Výpis z listu vlastníctva Č. 538
2. Výpis z obchodného registra
3. Kópia katastrálnej mapy
4. Fotografická dokumentácia skutkového stavu

v Bratislave, 28.05.20 13

S úctou,

Ing. Miroslav Hodul a Monika Hodulová
Konatelia
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Fotografická dokumentácia skutkového stavu:

Parkovisko na opačnej strane Púchovskej s kapacitou 50 miest.
Prijazdová cesta pre zásobovanie, parcela 1307/5 (štyri parkovacie miesta).

Rodinný dom Vít‘azná 688 1/2 - pohl‘ad na tmavú časť, parcela 1307/5, časť zadnej strany pohostinstva.

[1]



Fotografická dokumentácia skHtkového stavu:

Parkovisko na opačnej strane Púcliovskej s kapacitou 50 miest.
Príjazdová cesta pre zásobovanie, parcela 1307/5 (štyri parkovacie miesta).

Rodinný dom Vít‘azná 688 1/2 - pohl‘ad na tmavú časť, parcela 1307/5, časť zadnej strany pohostinstva.

[1]



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

oddelenie správy nehnuteľností

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1

TECHNOPLUSS, s.r.o.
Vít‘azná 2
831 06 Bratislava

Váš Jist čís/zo dňa Naše čísío Vybavuje/Jinka Bratislava

MAGS SNM-49436!13-1/287959 Mgr. Dobiášov/59356 361 19.06.2013

Vec: Žiadost‘ o kúpu nehnutel‘nosti — oznámenie.

Vo veci Vašej žiadosti o kúpu pozemku parc. Č. 1307/5 v kat. ú. Rača. ktorá nám
bola doručená dňa 06.06.2013, Vám oznamujeme, že táto je evidovaná pod číslom
MAGS S1M-49436í287959 a bude vybavovaná v zmysle interných pravidiei o predaji
nehnuteľností.

S pozdravorn
odi osU

tle I

Ing. Ivan Kristof‘
vedúci

oddelenia správy nehnuteľností

Primaciálne nám. 1, I. poschociie. Č. dveri 121

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE Ičo INTERNET E-MAIL
02/59 356546 02/59 356245 VÚB 6327012/0200 603 481 www.bratislava.sk snmbratisIava.sk



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

oddelenie správy nehnuteľností
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1

ľ
Miestnyrad mestskej časti
Bratislava — Rača
Kubačova 21

06 Bratislava

Č

Váš list čislo/zo dňa Naše čislo Vybavuje/linka Bratislava

MAGS SNM 49436/13 3 J Mgr. Dobiašová/59356361 11.11.2013
Ii 1-o ti !;2_.

Vec

Odstúpenie žiadosti

Týrnto Vám odstupujeme na vybaveníe žiadost‘ spoločnosti Technopluss, s.r.o., Víťazná 2,
831 06 Bratislava, ICO : 0045320632 o odkúpenie pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností
v k.ú. Rača, parc. č. 1307/5 — zastavané plochy a nádvoria vo výmere 354 rn, nakol‘ko
majetkovoprávnym šetrenírn srne zistili, že predmetný pozernok je zverený do správy Vašej
mestskej časti.

S pozdravorn

‘ 1‘. 2— ‚

Ing. Ivan Krištof
vedúci oddelenia

Prílohy:
- žiadost‘ 1 x

Na vedornie;
Technopluss, s.r.o.
Vít‘azná2
3X 06 Bratislava

Primaciälne nám. 1, I. poschodie, Č. dveri 121

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE IČO INTERNET E-MAIL
02/59 35 6 627 02/59 35 6 543 ČSOB: 25629413/7500 603 461 wwwbratistaiask snm@br8uslava.sk



C adresát je neznámy

C zásielka neprevzatá
vodbemej lehota

adresát zomrei

adresát eezastihnutý

C adresát požiadal
o doposielasie

EJ nedostatečná adresa

Dátum
vrátesia:

O t!F‘“ Ul. Padličkovo 3,97761 Brezno, predajharmanec-kuvert.sk, hII lil IIMI II
Harmanec-Kuvert Samopreplsovacia doručenka B6 4 OO328 994372>


