
Zverejnené od 08.02.2021 na neurčito 

mestská časť Bratislava – Nové Mesto zverejňuje 
zámer prevodu vlastníckeho práva  

prevod vlastníckeho práva k novovytvoreným pozemkom registra “C“ KN v katastrálnom území Vinohrady, 

okres Bratislava III, Obec: Bratislava – Nové Mesto, ktoré vznikli odčlenením z pozemku registra “C“ - parc. č. 

18437/1 – záhrada o výmere 2256 m2, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie 

Vinohrady, a to: 

- parc. č. 18437/104 – záhrada o výmere 6 m2 

- parc. č. 18437/105 – záhrada o výmere 194 m2 

- parc. č. 18437/106 – záhrada o výmere 323 m2 

- parc. č. 18437/107 – záhrada o výmere 216 m2 

- parc. č. 18437/108 – záhrada o výmere 216 m2 

- parc. č. 18437/109 – záhrada o výmere 223 m2 

- parc. č. 18437/110 – záhrada o výmere 177 m2 

- parc. č. 18437/111 – záhrada o výmere 283 m2 

všetky evidované geometrickým plánom číslo 68/2018 vyhotovenom GEOŠ – g.k., s.r.o., Radlinského 28, 811 

07 Bratislavy, IČO: 35 943 246, úradne overenom dňa 26.06.2018 pod číslom 1403/2018 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, pričom osobitným zreteľom je skutočnosť, že vyššie uvedení žiadatelia o prevod vlastníckeho práva 

k vyššie citovaným nehnuteľnostiam, sú vlastníkmi susediacich pozemkov, ktorí sa dlhodobo starajú 

o udržiavanie čistoty a poriadku pozemku registra “C“ KN parc. č. 18437/1 – záhrada o výmere 2256 m2, okres: 

Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady, t. j. pozemku, z ktorého boli 

citovaným geometrickým plánom odčlenené vyššie uvedené pozemky, pričom k pozemku je prístup zo strany 

nehnuteľností žiadateľov   

; za jednotkovú cenu 400,00 eur/m2 (slovom: štyristo eur) na základe návrhu poslanca Ing. Martina Vláčikyho 

; za týchto podmienok: 

1. Jednotlivé kúpne zmluvy budú zo strany kupujúcich podpísané v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto 

uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak niektorá z jednotlivých kúpnych zmlúv nebude 

podpísaná zo strany príslušných kupujúcich, toto uznesenia stratí platnosť v časti týkajúcej sa prevodu 

príslušného vlastníckeho práva.  

2. Kúpne zmluvy budú obsahovať rozväzovaciu podmienku viažucu sa k povinnosti na strane kupujúcich 

zaplatiť kúpnu cenu najneskôr d 30 dní odo dňa obojstranného podpísania jednotlivých kúpnych zmlúv. 

V prípade nedodržania tejto lehoty jednotlivá kúpna zmluva stratí platnosť. 

 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD., v.r. 

                prednosta MÚ BA NM 
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