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Komisia legislatívno-právna, mandátová 
a hospodárenia s majetkom 
 

Zápisnica  8/2020 
z 8. zasadnutia komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktorá 
sa uskutočnila dňa 18. mája 2020 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke MÚ MČ Bratislava-
Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie s  nasledovným programom: 

 
Prítomní:   JUDr. Dušan Mikuláš, Tomáš Husár, Mgr. Matej Nagy,  
   JUDr. Jana Jakubkovič – tajomník komisie 
 
Ospravedlnení:  Ing. Pavel Vladovič, JUDr. Anna Ščepková, JUDr. Tomáš Buzinger 
 
Neospravedlnení:  JUDr. Dávid Béreš 
 
Hlasujúci per rollam: Ing. Pavel Vladovič, JUDr. Tomáš Buzinger 
 
  
 
PROGRAM: 
 
 

1. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku reg. „C“ parc. č. 19/3 a 20/3, k. ú. 
Dúbravka, spolu vo výmere 9 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi 
Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

3. Návrh na nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 237 v Dome kultúry 
dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej. 

4. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 
Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Barbory Kiczkovej, ku kúpe časti 
pozemku registra „C“ parc. č. 649/1, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 251 m2. 

 
6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Andrei Krapkovej, ku kúpe 

pozemku registra „C“ parc. č. 2236/3, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 66 m2. 
 

7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely 
ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 
8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Tatiany Svobodovej, k návrhu žiadateľky 

o súhlas s výmenou starého oplotenia na prenajatej časti pozemku registra „E“ 
parc. č. 1232/100, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 303 m2. 

 
9. Rôzne:  
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Návrh stanoviska 
 
K bodu 1 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom  odporúča  vykonať 
kroky smerujúce k predaju pozemku registra „C“ parc. č. 19/3 a parc. č. 20/3, k.ú. Dúbravka 
vo výmere 9 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Komisia navrhuje: Vykonať skutočné zameranie geodetom danej parcely aj s umiestnením 
plotu. 
  
Hlasovanie  
Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť 
predaj pozemku za cenu 200,- EUR za meter štvorcový.  
 
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 
 
schváliť 
nájom nebytových priestorov podľa predloženého návrhu. 
  
Hlasovanie 
Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť 
predaj novovytvoreného pozemku podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:     5   za: 4     proti:     0          zdržal sa:    1 
 
K bodu 5 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča vykonať 
kroky smerujúce k odpredaju pozemku 
 
Hlasovanie 
Prítomní:     5  za: 2     proti:      3         zdržal sa:       0 
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K bodu 6 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča vykonať 
kroky smerujúce k odpredaju pozemku 
 
Komisia navrhuje osloviť aj ostatných vlastníkov predzáhradok v Dúbravke, či nemajú záujem 
o ich odkúpenie. 
 
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 
 
schváliť, 
nájom pozemkov podľa predloženého návrhu. 
  
Hlasovanie 
Prítomní:    5               za:       5              proti:    0       zdržal sa:       0 
 
K bodu 8 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča vykonať 
kroky smerujúce k výmene starého oplotenia. 
 
Komisia však podmieňuje výmenu plotu zachovaním typu pletiva. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:     5             za:     5   proti:   0 zdržal sa:       0 
 
 
 
 
Rôzne: 
 
Odmena tajomníkovi 100 %. 

  
JUDr. Dušan Mikuláš 
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