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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 novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc.č. 1671/9, druh pozemku  zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1 m2 a parc. č. 1671/10, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1 m2 , ktoré vznikli odčlenením  od pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/30 – ostatná plocha, 

výmera 7084 m2, na základe geometrického  plánu č. 2207/2017 zo dňa 24.4.2017, vyhotoveného 

geodetom Ing. Jurajom Škodom, spol. AJFIN, s.r.o., Martinengova 14, 811 02 Bratislava, IČO: 

46522981, autorizačne overeného Ing. Igorom Šašinkom, úradne overeného Okresným úradom Bra-

tislava, odborom katastrálnym dňa 9.5.2017 Ing. Monikou Vlčkovou, vedeným pod č. 930/2017. 

Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný 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 OZ Naša Rodinka, IČO: 42256755, so 

sídlom Istrijská 19, 841 07 Bratislava, za minimálnu cenu 270,00 €. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že  pri zateplení objektu- Ateliér s garážou, postave-

nom na parcele č.1671/1 vo vlastníctve žiadateľa, vznikol presah na parcelu č. 1428/30.  

 

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. Mikulcová. 

 

  V Bratislave dňa 28.1.2019 

 

 

 

 

 

          v.r. 

        Ing. Mária Koprdová 

                                                                                              prednostka miestneho úradu  
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