
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

zverejňuje

z á m e r

predaj pozemkov registra “C“ KN nachádzajúcich sa v k.ú. Vinohrady:

- parc. č. 5675/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
- parc. č. 5675/1 - záhrady o výmere 119 m2

ktoré  vznikli  rozdelením  pozemku  registra  “C“  KN  parc.  č.  5675/1  o  výmere  144  m2 - záhrady,
evidovaného na LV č. 2181 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, v súlade s geometrickým plánom č. 27/2018, úradne overeným pod
č. 529/2018

; v prospech manželov

Jána Mosného a Sone Mosnej, obaja bytom Júnová 8, Bratislava, v podiele 1/1

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

neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že:

- na pozemku registra “C“ KN parc. č. 5675/6 je postavená časť stavby neskolaudovaného
rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov a kúpou pozemku dôjde k zosúladeniu právneho
vzťahu k pozemku so stavom užívania pozemku

- pozemok registra “C“ KN parc. č. 5675/1 je prudký kamenistý svah nachádzajúci sa za
predmetným rodinným domom, ktorý je prístupný výlučne cez pozemky vo vlastníctve
žiadateľov, a ktorý je svojím charakterom a umiestnením pre mestskú časť Bratislava-Nové
Mesto aj pre akúkoľvek inú osobu, okrem žiadateľov, nevyužiteľný. Účelom kúpy pozemku
registra “C“ KN parc. č. 5675/1 je zabezpečenie a údržba svahu za účelom ochrany majetku
žiadateľov

      ; za kúpnu cenu vo výške:

21.390,- EUR

 ; za podmienok:

- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v
miestnom zastupiteľstve

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
- kupujúci uhradia odplatu za užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne vo výške

620,80 EUR v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí

platnosť
- v prípade, že kúpna cena a odplata za užívanie nebude kupujúcimi v uvedenej lehote

uhradená, uznesenie stratí platnosť.

          JUDr. Ing. Ľubomír Baník

             prednosta MÚ Bratislava-Nové Mesto


