
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

yýpls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTĺ
Vyrtvorené cez katastrálny portálOkres: Malacky

Obec: MALAGKY
Katastrálne územie Malacky

Dátum vyhotovenia 28.07.2021
Čas vyhotovenia: ĺ3:18:33

yŕpls z LIsTU VLAsTNícTVA č. 6í54
ČnsŤ n: MAJETKIVA PaDSTATA

Parcelné číslo

PARGELY registľa "E" evidované na mape určeného operátu
Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. Uo

3210 oľná pôda 0

Umiest
pozemku

1309

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

Čnsra; vLAsTNĺcl A tNE IPRAvNENÉ osoBY
Por' číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto (Čq a Spoluvlastnícky podiel

miesÍo trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
'| Weinwurm Ján r. Weinwurm, County Mayo Claremorris, Ballintubber, 1 / 1

írsko
Dátum narodenia: 14.03.'t952

Titul nadobudnutia Z4740l2o'l8l Uznesenie 4Dl2o2l20'l8, Dnot 28/2018, právopl.16.10.20ĺ8. - 3467l18 (podiel
1t2\

Titul nadobudnutia Z4742l2o'l8: Uznesenie 'lD/68/20í8' Dnot 29/20í8, právopl.'l6.10 '2018. - 3756/18 (podiel
1t2l

ČnsŤ c: Ťnpcuv
Por.č.:

1 z-792l2o2o -Zákonné vecné bremeno v zmysle $ 4 zákona č. 66/2009 Z'z' o niektoých opatreniach pri
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a Wššie
územné celky a o zmene a doplnení niektoných zákonov, ktoré spočíva v práve držby a užívania pozemku pod
stavbou, vrátane práva uskutočnit'stavbu alebo zmenu stavby, k nasledovnému pozemku a v nasledovnom
rozsahu: E-KN par'č. 309 o výmere 321o m2 v prospech Bratislavský samosprávny kraj, lčo:36 063 606,
Sabinovská í6' P.o'Box 106' 820 05 Bratislava -'l180l2o

lné údaje:

Prevedenie GP č. 1'1412019 (G1-983/19) na E-KN par.č. 309 do c-KN par.č. 885/2 priV-1832l20 - 1179120
- novovytvorená C-KN par.č. 885/2 odišla do LV č' 10350

Poznámka:
Bez zápisu

Informatívny výpis 1t1 Údaje platne k: 27.07.2021 18:00



@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra E, 309
Bratistavský ' Malacky > Malacky > k'ú' Malacky

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGlS' NepouŽĺtel'né na právne úkony
Dátum: 28.].2021

(1/2)



O Úrad geodéz|e, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ČÍslo listu vlastníctva

6154

Výmera parcely v m2

321 0

Katastrálne územie

Malacky

0bec

Malacky

Druh pozemku

orná pÔda

Umiestnenie pozemku

Pozemok je umíestnený V Zastavanom Územíobce

Spoločná nehnutel'nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevidovaný

Údaje platne k dátumu

27.07.2021

Císlo pôvodneho katastrálneho územia

Neevidované

Názov pÔvodneho katastrálneho Územia

Neevĺdovaný

Vlastník (1)

1. Weinwurm Ján r. Weinwurm, County Mayo Claremorris, Ballintubber, írsko (Podiel: 1/'1)

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGlS. NepouŽitelhé na právne úkony
Dátum: 28.7.2021

(2/2)



o Úrad geodézĺe, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra E, 309
Bratĺslavský ' MaIacky > Malacky > k-Ú. Malacky
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(1 /2)Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGlS' NepouŽitel'né na právne úkony
Dátum: 28'] '2021



@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Číslo listu vlastníctva

6154

Výmera parcely v m2

3210

Katastrálne t]zemie

Malacky

Obec

Malacky

Druh pozemku

orná pôda

Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený V zastavanom územíobce

SpoloÓná nehnutel'nosť

Pozemok nĺe je spoločnou nehnUtel'nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevidovaný

Údaje platne k dátumu

27.0-/.2021

Óĺslo pÔvoclného katastrálneho Úzeĺnĺa

Neevidované

Názov pÓvodneho katastrálneho Územla

Neevidovaný

Vlastnĺk (1)

1 . Weinwurm Ján r. Weinwurm, County Mayo Claremorrĺs, Ballintubber, írsko (Podiel: 'l11)

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGlS. NepouŽitelhé na právne Úkony
Dátum:28.7.2021

(2/2)



Jún Weinwuľm, byĺom County Mayo Claremoľľis, Ballintubber, Íľsko
Adľesa pre ĺIoručovanie: Ing. Vojtech Zelina, Furdekova 4, 851 03 Bratislava
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Bľatislavský samospľávny kľaj
k ľukám riaditel'a Úľadu BSK
RNDľ. Ing. Maľiána Viskupiča
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bľatislava 25

00
BŔ

V Bľatislave dňa l6.9.20l9

Vec: Vyspoľiadanie náhľady za užívanie pozemkov - ponuka nozemku na pľedai

YáŽený pán ľiaditel'Úľadu BSK RNDľ. Ing. Marián Viskupič,

v nadväznosti na Váš list č. 0'l296l2019lPRA-3 zo dňa |7.7.2019, ktoým mi oznamujete

záujem BSK o odkúpenie môjho pozemku ažiadate ma o zaslanie návľhu kúpnej ceny, ktorá by

zoh|'adňovala zákonne vecné bremeno, ktoým je zaťaŽený pozemok zastavaný stavbou budovy

gymnäzia Vám oznamuj em nas ledovné :

- pokial'ide o časť pozemku zastavaného stavbou budovy gymnázia, navľhujem kúpnu cenu

vo výške 10 EURJm2,

- Za zvyšnú časť pozemku, kde sa nachádza zeleň, resp. školský paľk, navľhujem kúpnu

cenu Vo výške 50 EUR/m2.

Podoýkam' že ceny poľovnatel'ných pozernkov nachádzajúcich sa v centre mesta Malacky,

ktoré sú zverejnené na internete, sa pohybuj ú v rozpätí 70 - l40 EUR/m2. Mnou navľh ovanácena teda

výrazne zohl'adňuje jednak zákonne vecné bľemeno ajednak účel, na ktoý je môj pozemok

využívaný.

Samozľejme, pokial' je predstava BSK o cene pozemkov iná ako môj návľh' nebránim sa

nechat' vypľacovať na cenu pľedmetného pozemku po vzájomnej dohode na osobe znaIca znalecký

posudok a tak určiť úradnú cenu môjho pozemku, zaktorú ho odpredám BSK.

ĺt-$
i

S pozdravom

Ján Weinwurm



Bratislavský
samosprávny
kraj

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Riaditelka úradu

BOHM & PARTNERS
advokátska kancelária
Mgr. Martin Čabák
Jesenského 2
81 I 02 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
AB s6/2021
zo dňa l5. 04.202I

Naše číslo
012791202VPRA-14

Vybavuje/linka
JUDr. Marián Matejovič
02/48264t62
JUDr. Matúš Šaray
0214826428s

Bratíslava
l'7 . 05.2021

Vec
Výzva na vysporiadanie práv k pozemku p. Weinwurma - odpoved'

Yážený pán Mgr. Čabák,

v nadväznosti na Váš list sp. zn. AIl 561202l zo dňa 15. 04' 2021, doruč,ený na Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja dňa 20' 04. 202l' ktoým sa na Bratislavský samosprávny kľaj obraciate
v zastúpení Vášho klienta pána Jána Weinwurma' vo veci vysporiadani apráv k pozemku zapísaného na
LV č' 6154, kat. územie : Malacky ako parc. reg. ,,E'o č' 309 - omá pôda vo výmere 3210 m2, ktoý sa
nacháďza v areáli Gymnázia Malacky, školy v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kľaja' Yám zasie|am niŽšie uvedené vyjadrenie'

Bratislavský samosprávny kľaj sa nebráni obnoveníu a pokľačovaniu rokovaní ohl'adom žiadosti Vášho
klienta kriešeniu usporiadania vzťahov kvyššie uvedenému pozemku v areáIí Gymnázia Malacky.
Pred obnovením rokovaní je však potrebné zohl'adniť doterajší stav veci, chľonológiu a'ľýsledky
doterajších rokovaní a brat' na zretel'všetky faktory, ako vyplynuIi z predchádzajúcich kľokov.

Je potrebné zďôrazniť, Že na predmetnej parcele sa nachádza oplotenie areálu a časť školského dvoľa,
ktoré vyuŽíva škola pľe svoje účely. Celý areál, vrátane súčasnej paľcely registra ,,E" č. 309, sa od
zač,aÍiaprevádzky bývalej Stľednej všeobecno vzdelávacej školy' Malacky (stavba dokončená v r.1963,
skolaudovanávr.1966) avsúčasnostiGymnáziasosídlomnaUlici I.mája,90001 Malacky, vyllŽival
akojej prislúchajúci pozemok pre vyučbový a výchovno-vzde\ávaciproces. Parcela registra,,E" č. 309
tak ako pril'ahlá plocha svojim umiestnením avyužitímtvorí neoddelitel'ný celok so stavbou _ budovami
Gymnázia v Malackách.

Ked'že využitie pozemku na iný účel zriadenia nie je možné v zmysle územného plánu Mesta Malacky,
ako sme už v predchádzajircej komunikácii p. Weinwurma informovali, Bľatislavský samosprávny kraj
vo veci vysporiadania práx k predmetnému pozemku preferuje jeho odkúpenie do svojho vlastníctva,
s ciel'om zveriť tento majetok Gymnáziu Malacky, ako organízácii vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti
a plánuje ďalší rozvoj a zyel'ad'ovanie areálu tejto školy.

Sabinovskĺi č' l6' P o.BoX t06' 820 05 Bľatislava 25
www.brĺrtislavskykraj.sk, tČo :ooo:ooo
Telc-fón02/48264ĺlI 
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Čo sa týka vyjadrenia k d'alším návrhom riešenia lysporiadania práv k pozemku, Bratislavslcý
samosprávny kraj aktuálne nedisponuje iným vhodným pozemkom na zámenu. Ked'že vychádzajuc
zuzemnop|ánovacej dokumentácie Mesta Malacky, využitie pozemkov na iný účel nie je možné, je
pravdepodobne aj v najlepšom záujme Vášho klienta riešiť túto situáciu práve prevodom vlastníckeho
práva k tejto parcele, a to za cenu' ktorá zohl'adní zákonné vecné bremeno Bratislavského
samosprávneho kraja.

Dovol'ujem si Vám oznámit', že sme pripľavení akceptovat'ponuku Vášho klienta na odkúpenie
časti pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Bľatislavského samosprávneho kľaja, t.j.
pozemkom zodpovedajúcim parc. ľeg. ,,C" č,271415 o ľýmeľe |7l m2 (LV nezaložený), a paľc.
reg. ,,C" č.271116 o rrýmeľe 162 m2 (LV nezaložený), vo výške 10 EUR/m2.

Ako sme už v predchádzajúcej komunikácii p. Weinwurma informovali, pokiaľ ide o nezastavanú časť
pozemku tvoriacu vnútorný areál gymnázia, v ustanovení $ l zákona č,. 6612009 Z. z. je uvedené' že
zákon sa vďahuje nie len na časť pozemku priamo pod stavbou, ale i na pril'ahlú plochu, ktorá svojím
umiestnením avyuŽitimtvorí neoddelitelhý celok so stavbou' obe tieto plochy (pod stavbou + pril'ahlú
plochu) d'alej definuje ako ,,pozemok pod stavbou". V citovanom ustanovení $ 4 potom kreuje
k pozemku pod stavbou v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého
obsahom je dľŽba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu
stavby. Ako uvádzame vyššie, celý pozemok parc' reg' ,,E" č. 309 tvorí polohou i funkčne jeden celok
- areáI Gymnázia v Malackách' Túto skutočnosť potvrdzuje aj zápis Z _792l2O2O v časti ,,Coo na LV č.
6154, kde je zákonné vecné bremeno zriadené vprospech Bratislavského samosprávneho kľaja
k pozemku reg' ,,Eo' parc. č. 309 v celej jeho ýmere,t.j.3210 m2 . Z uvedeného dôvodu sme očakávali
zo strany p. Weinwurma pľedostretie novej ponuky v súlade s vyššie uvedeným' tj. návrh na odkripenie
nezastavanej časti pozemkov za cenu Vo výške 10 EUfum2'

Dovolili sme si v tejto súvislosti v našom vy'jadľení pre Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky zo
dňa 16. I0.2020, po tom' ako sa Váš klient obrátíl sríešením svojej veci na prezidentku Slovenskej
republiky' okrem iného uviest' aj to, že z vyššie uvedenej parcely Íeg' ,,E" č' 309 zapisanej na LV č.
6154bola geometrickým plánom odčlenená parcela, prevedená do reg. ,,C",P.č. 88512 o qimere 1148
m2' ktoré od p. Weinwurna odkupilo Mesto Malacky, v súvislosti s rozvojoým plánom s ciel'om
vybudovania cyklocesty, ato za cenu 10 EUR/m2' Z uvedeného je zrejmé, že pokial' časť pozemku p.
Weinwurm odpľedal minulý rok Mestu Malacky, ako samosprávnej jednotke, zavyššíe uvedenú cenu,
nie je moŽné akceptovať Bratislavským samosprávnym kĺajom' rovnako samosprármou jednotkou,
niekol'konásobne vyššíu navrhovanú jednotkovú kúpnu cenu za Imz za zvyšnú časť tej istej parcely.
Uvedené by zak|adalo nehospodárnosť pri nakladaní s veľejnými finančnými zdrojmi Bratislavského
samosprávneho kraja.

Samosprávny kraj, rovnako ako obce a mestá predstavujú samostatný uzemný samospľávny a správny
celok Slovenskej republiky a ako na subjekt veľejnej správy sa na jeho hospodárenie vzťahuje
predovšetkým zákoĺé. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 58312004 Z. z. o rozpočtoých pravidlách
územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskorších predpisov, ako aj
celý rad d'alších právnych predpisov upľavujúcich majetkové postavenie' hospodárenie a uhľádzanie
výdavkov zo svojho rozpočtu.

Hoci nepriaznívá ťtnančná situácia v súvislosti s dopadmi legislatívnych zmien upravujúcich príjmy
vyšších územných celkov, zvyraznených ešte viac ýpadkami príjmov samosprávnych kľajov
v súvislosti s opatreniami pľoti pandémii COVID-19 naďalej pretwáva, čo má pľiamy dopad aj na
možnosti alokácie zdrojov na kapitálové ýdavky naďalej pretrváva, po zohl'adnení všetkých

Sabinovská č. ló, P'o.BoX l06. 820 05 Bľatislava 25
www'bľatislavskykraj sk. IČ'o 3606]606
Telefón 02i48264l l l



špecifických okolností, ako aj historichých súvislostí - majetkových krívd ktoré sa v minulosti udiali
rodine Vášho klienta ( nie však spôsobenými zo strany Bratislavského samosprávneho kraja, alebo
Gymnáziom Malacky), dovol'ujem si Vám oznámiť, že sme pľipľavený ľokovat' o odkúpení
ne^zastavanej časti pozemku tvoľiacu vnútoľnú čast'aľeálu Gymnázia Malacky, t.j o výmere 2877
m2z celkovej výmery pozemku paľc. č. 309 o ľozlohe 3210 fri , ilto za cenu vovýške zbnuw mu.

S pozdravom

-Tľ$}itT.ľffiľň*s#'-
Ing. MA

riaditelka BSK

Sabinovská č. l6' P.o.BoX l0ó' 820 05 Bratislava 25
www.bľatislavskykraj.sk' tČo :ooo:ooo
Teletón 021482ó4l l l
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DoŠLo
DŇn: 0 7 -06- 202t

RZ:
zH:
LV:

Ev.č.áznamu:

č. rpru: 7 í kz
Pľĺlohy: Vybavufe:

Bľatislavský samosprávny kľaj
Ing. Patľícia Mešt'an, MA
ľĺaditel'ka Úľadu BSK
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bľatislava 25

Bľatislava, 3,6.202l
Číslo: AB 561202l

Vec: VÝzva na wspoľiadanie pľáv k pozemku n. Weinwuľma

Yážená paniľiaditelka Úradu BSK RNDr. Ing. Patrícia Mešťan, MA,

potvľdzujeme príjem Vášho listu zo dŕnI7.5,2021,ktoý chápeme ako ochotu BSK pľistúpit'

ku kúpe pozemku nášho klienta pána Jána Weinwuľma' nar. 14'3.1952, býom Couný Mayo

Claremoľris, Ballintubber, Íľsko, zapísaného na LV č. 6154, kat. územie: Malacky ako paľc. ľegistra

,,E" č. 309 _ oľná pôda vo v;imeľe 3.210 m2, ktoý užíva BSK, ľesp. ním zľiadené Gymnázium

v Malackách'

Náš klient nakoniec potvrdil súhlas s Vašou ponukou' tj' za zastavanú časť pozemku

ovýmere 333 mLje ochotný akceptovať ponúknutú kúpnu cenu l0 EUR/m2 azanezastavanú časť

pozemku o v5imeľe 2.877 m2 ponúknutú kúpnu cenu 20 EUR/n2'

V liadväznosíi ira irvederré očakávaine elektľonické doľučenie návrhu kúpnej ztnluvy (náš e-

mailje uvedený dole), aby sme sním mohli nášho klienta oboznámiť. Záľoveň nám prosím obratom

(tiež elektľonicky) oznámte, kedy môžeme návľh kúpnej zmluvy očakávať.

S pozdľavom

Mgr. čĺbák
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