Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Názov petície: Petícia a žiadosť o zámenu pozemkov v k. ú. Nové Mesto - Bratislava.
Predmet petície: Podpísaní vlastníci a užívatelia bytov na Vajnorskej ulici 64, 66, 68, 70, 72,
74, 76, 78 žiadajú o zámenu časti pozemku registra "C" KN parc. č. 11284, k.ú. Nové Mesto,
LV č. 2916, vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom sa sčasti nachádza detské ihrisko, za časť
pozemku registra "C" KN parc. č. 23013/1, k.ú. Nové Mesto, LV č. 5567, vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy. Na záujmovej časti pozemku registra "C" KN parc. č. 23013/1
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je umiestnená asfaltová plocha, na ktorej parkujú
osobné motorové vozidlá. Žiadatelia majú záujem o nadobudnutie vlastníctva tejto časti
pozemku za účelom rozšírenia predzáhradok.
Počet osôb podporilo: 141 občanov
Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Hlavné mesto SR Bratislavy v prípadoch žiadostí o predaj, resp. zámenu nehnuteľností
postupuje v súlade s internými pravidlami o nakladaní s nehnuteľnosťami. Tento postup
zahŕňa vo všeobecnosti nasledovné kroky: vypracovanie majetkovoprávnej informácie (t.j.
majetkovoprávne prešetrenie pozemkov z hľadiska vlastníctva a správy pozemkov, resp.
prípadných tiarch) a následné vyžiadanie stanovísk odborných oddelení Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislava a starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k zámene pozemkov.
V prípade, že všetky stanoviská budú súhlasné, žiadatelia si dajú vypracovať geometrický
plán na odčlenenie novovytvorených pozemkov a následne hlavné mesto objedná znalecký
posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov.
Po získaní všetkých potrebných podkladov príslušný správca spisu vypracuje materiál
s návrhom na zámenu pozemkov, ktorý musia prerokovať poradné orgány hlavného mesta SR
Bratislavy. Prevod nehnuteľností, vrátane zámeny pozemkov, schvaľuje mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnej dobe na Sekcii správy nehnuteľností
magistrátu k predmetu Vašej žiadosti bola vypracovaná majetkovoprávna informácia a
následné vyžiadanie stanovísk odborných oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava
a starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k zámene pozemkov. Dovoľujeme si Vás
však ubezpečiť, že i keď v tomto prípade na vybavenie žiadosti nie je zákonom stanovená
lehota, je v našom najväčšom záujme, aby bola žiadosť vybavená čo najrýchlejšie.
O priebežne vykonaných krokoch sa môžete informovať mailom alebo telefonicky
priamo u správcu spisu, ktorým je v tomto prípade Mgr. Monika Rožňovcová, oddelenie
majetkových vzťahov (02/59 356 248, monika.roznovcova@bratislava.sk).

