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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

 

V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-

pisov 

 

ZVEREJŇUJE ZÁMER 
 

 

predaja pozemku registra "C" KN parc.č. 1428/90, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 2 m2, ktorý vznikol odčlenením  od pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/30 – ostatná 

plocha, výmera 7087 m2, na základe geometrického  plánu č. 96/2017 zo dňa 2.8.2017, vyhotove-

ného geodetom Petrom Šidlíkom, spol. ZEMEMER, s.r.o, IČO: 44200641, úradne overeného 

Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 11.08.2017 Ing. Monikou Vlčkovou, ve-

deným pod č. 1802/2017. 

Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na liste vlastníctva č. 4172, v 

správe Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves ako prevod majetku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľa MUDr. Miroslavu Zahrad-

níkovú, bytom Pustá 3, 841 04 Bratislava, za minimálnu cenu 310,00 €. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že  pri zateplení domu súp.č. 1544, postavenom na 

parcele 1644 vo vlastníctve žiadateľky, vznikol pri vyrovnávaní starých nerovností domu presah na 

parcelu č. 1428/30. Majetkoprávne vysporiadanie časti zabratého pozemku je súčasťou kolaudačné-

ho konania. 

 

Predaj predmetných pozemkov bude predložený na schválenie na najbližšom rokovaní Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

 
Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na našej webovej stránke www.devinskanovaves.sk, alebo 

na tel. čísle 02/60201400, kontaktná osoba- Ing. Koprdová. 

 

  V Bratislave dňa 23.11.2017 

 

 

 

          v.r. 

        Ing. Ignác Olexík PhD. 

      prednosta miestneho úradu  
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