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Komisia legislatívno-právna, mandátová 
a hospodárenia s majetkom 
 

Zápisnica  6/2019 
zo 6. zasadnutia komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktorá 
sa uskutočnila dňa 14. októbra 2019 o 17.00 hod. v malej zasadačke MÚ MČ Bratislava-
Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie s  nasledovným programom: 

 
Prítomní: Ing. Pavel Vladovič, JUDr. Dušan Mikuláš, Tomáš Husár, Mgr. Matej Nagy, 

Tomáš Buzinger. 
 
 JUDr. Jana Jakubkovič – tajomník komisie 
 
PROGRAM: 
 
 

1. Návrh na nájom stavby so súpisným číslom 1952, postavenej na pozemku parc. č. 
1415  na Pekníkovej ulici č. 2 a priľahlého pozemku, parc. č. 1416 s výmerou 
2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, spoločnosti British 
International School Bratislava s.r.o., so sídlom J.V. Dolinského 1, Bratislava, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

2. Návrh schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov 
parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka  a objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho 
sa na ulici Kapitána Rašu, určené na prevádzkovanie verejne prospešných 
služieb pre občanov. 

 
3. Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2 vo výmere 132 m2 a časti pozemku 

parc. č. 649/1 vo výmere 126 m2  Eve Juklovej, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 

4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Športového klubu policajnej kynológie, 
ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 3470/4 vo výmere 3800 m2. 
 

5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Bc. Martina Horku, ku kúpe pozemkov 
registra „C“ parc. č. 4097/9 vo výmere 380 m2 a 4097/10 vo výmere 24 m2 . 
 

6. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4085/3 vo výmere 354 m2  Lenke Vetríkovej 
a Miroslavovi Vetríkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

7. Návrh na zaujatie stanoviska k predaju časti pozemku reg."E" parc. č. 1417/1 vo 
výmere cca 13 m2 Branislavovi Šottníkovi a Vladimíre Šottníkovej. 

 
8. Stanovisko k žiadosti Mgr. Lívie Mrvovej k označeniu a pomenovaniu ulice 

v lokalite Tavarikova osada. 
 

Rôzne: 
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Návrh stanoviska 
 
K bodu 1 
Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
nájom stavby so súpisným číslom 1952, postavenej na pozemku parc. č. 1415 na Pekníkovej ulici č. 2 
a priľahlého pozemku, parc. č. 1416 s výmerou 2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, 
zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka spoločnosti British International School 
Bratislava s.r.o., so sídlom J.V. Dolinského 1, Bratislava, IČO: 357 24 129 na dobu určitú do 
30.04.2039 za sumu vo výške 18.913,00 EUR za rok a jednorazovú osobitnú  platbu vo výške 
231.196,50 EUR, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
  
Hlasovanie  
Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
podmienky verejnej obchodnej súťaže tak, aby jediným hodnotiacim kritériom bolo výška 
ponúknutého nájomného a účel nájmu bol vymedzený všeobecne ako verejnoprospešný. 
  
Hlasovanie  
Prítomní:    5               za: 5 proti: 0           zdržal sa:           0 
 
K bodu 3 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
predaj pozemku parcely registra „C“ parc. č. 649/2 – záhrada vo výmere 132 m2, k.ú. 
Dúbravka vedený na LV č. 847 a časti pozemku parcely registra „C“ parc. č. 649/1 – záhrada 
vo výmere 126 m2 k.ú. Dúbravka, vedený na LV č. 847 za cenu 120,- EUR za m2. 
  
Hlasovanie 
Prítomní: 5 za: 4 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
K bodu 4 
Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča  
 
vykonať kroky smerujúce k odpredaju pozemku. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:     5  za: 0 proti:  4 zdržal sa:      1 
 
K bodu 5 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča  
 
vykonať kroky smerujúce k odpredaju pozemku. 
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Hlasovanie 
Prítomní:     5  za: 0 proti:  5 zdržal sa:       0 
 
K bodu 6 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
nájom pozemku podľa predloženého návrhu. 
  
Hlasovanie 
Prítomní:     5  za: 5 proti: 0 zdržal sa:      0 
 
K bodu 7 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
vykonať kroky smerujúce k odpredaju pozemku. 
  
Hlasovanie 
Prítomní:     5  za: 4 proti: 0 zdržal sa:       1 
 
K bodu 8 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča nepomenovávať ulice 
v záhradkárskych osadách, resp. v oblastiach s rekreačným charakterom bývania. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:      5  za:      5  proti: 0 zdržal sa:      0 
 
 
Rôzne: 
 
Komisia na podnet poslanca Mgr. Mateja Nagya diskutovala o elektronizácii procesu prideľovania 
dotácií v mestskej časti. 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča do všeobecne 
záväzného nariadenia o dotáciách zapracovať elektronické podávanie a spracovávanie žiadostí 
o dotácie. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:      5  za:      5  proti: 0 zdržal sa:      0 
 
 
 
 
 
 
 
Odmena tajomníkovi 100 %. 

  
  Ing. Pavel Vladovič  

                                                                                                           predseda komisie  


