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Komisia legislatívno-právna, mandátová 

a hospodárenia s majetkom 

 

Zápisnica  11/2017 

z 11. zasadnutia komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktorá 

sa uskutočnila dňa 28. augusta 2017 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, Ing. Jozef Radošovský, Ing. 

Branislav Gál, JUDr. Anna Ščepková 

 JUDr. Jana Jakubkovič – tajomník komisie 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Návrh na na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 

m² nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

2. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry 

Dúbravka, miestnosť č. 149 vo výmere 14,9 m², Ing. Iveta Hoštáková - 

KOZMETIKA, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

3. Návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka - garážový 

box vo výmere 12 m², Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

4. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry 

Dúbravka, vo výmere 48,5 m², SIMI Slovakia s.r.o., ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

5. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry 

Dúbravka, vo výmere 9,27 m², JUDr. Anna Rumplová, advokátska kancelária, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry 

Dúbravka, vo výmere 9,27 m², Pavol Švec – Eling RK, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

7. Návrh na na prehodnotenie spôsobu započítavania nájomného Centru rodiny n.o. 

Bazovského 6, Bratislava. 

 

8.  Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely 

ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11 v k. ú. Dúbravka 

spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, Chrobákova 21, Bratislava, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

10. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, 

Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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11. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. 

Kamile Stanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 

..../2017 zo dňa .............2017 o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a 

Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Fedákova 1,Bratislava, organizácie 

bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka. 

 

13. Rôzne. 

 

Návrh stanoviska 

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom  odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

 

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 časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 m², vo 

vlastníctve Hlavného mesta SR zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 

vedeného na LV č. 847, Stanislav Šandor – Stenly, IČO: 37411853, Segnerova 1, Bratislava, 

na dobu 10 rokov za nájomné vo výške 16 EUR za m² a za rok, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, za nájomné vo výške 240,- EUR ročne, a to za podmienky, že: 

- nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia, inak stratí platnosť, 

- nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného     

 nájomného. 

  

Hlasovanie 

Prítomní: 5 za: 0 proti: 5 zdržal sa: 0  

 

K bodu 2 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, nájom nebytových priestorov – miestnosť č. 149, nachádzajúce sa na prízemí 

budovy Domu kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka, vo 

výmere 14,9 m² vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Ing. Iveta Hoštáková - 

KOZEMTIKA, Trnavská 512/8, 819 43 Cífer, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 788,- 

EUR za rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené 

s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky, že: 

- nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia, inak stratí platnosť, 

- nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného     

 nájomného. 

 

Hlasovanie 

Prítomní:  5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 
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Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, nájom nebytových priestorov – garážový box nachádzajúci sa v budove Domu 

kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka, vo výmere 12 m² 

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Mgr. Martinovi Bažíkovi, Bratislava na 

dobu neurčitú za nájomné vo výške 600,- EUR za rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, pričom vo výške nájomného nie sú zahrnuté zálohové platby za energie, a to za 

podmienky, že: 

- nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia, inak stratí platnosť, 

- nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného     

 nájomného. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

K bodu 4 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, 

nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry Dúbravka, na 

Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka, vo výmere 48,5 m² vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka, SIMI Slovakia s.r.o., na dobu neurčitú za nájomné vo 

výške 6 830,- EUR za rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby 

spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky, že: 

- nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia, inak stratí platnosť, 

- nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného     

 nájomného. 

 

Hlasovanie 

Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:    0 

 

K bodu 5 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, 

nájom nebytových priestorov nachádzajúce sa vo vestibule budovy Domu kultúry Dúbravka, 

na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka, vo výmere 9,27 m² vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Advokátska kancelária, JUDr. Anna Rumplová, 

Homolova 12, 841 02 Bratislava , na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 112,50,- EUR za 

rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky, že: 

- nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia, inak stratí platnosť, 

- nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného     

 nájomného. 
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Hlasovanie 

Prítomní:   5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:     0 

 

K bodu 6 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, 

nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa vo vestibule budovy Domu kultúry 

Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka, vo výmere 9,27 m² vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pavol Švec – Eling RK, Poniklecová 12, 841 

07 Bratislava, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 112,50,- EUR za rok, pričom k cene 

nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, a to za podmienky, že: 

- nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia, inak stratí platnosť, 

- nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného     

 nájomného. 

 

Hlasovanie 

Prítomní:    5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:    0 

 

K bodu 7 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, zmenu zmluvných podmienok Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 

58/2006 uzatvorenej s Centrom obnovy rodiny n.o. v časti preukazovania preinvestovaných 

nákladov do predmetu nájmu, a to tak, že sa rozsah preinvestovaných prostriedkov a rozsah 

uskutočnených prác a renovácií na predmete nájmu bude uskutočňovať obhliadkou predmetu 

nájmu aspoň raz ročne, na to príslušným zamestnancom Miestneho úradu mestskej Bratislava-

Dúbravka. 

 

Pripomienka komisie: 

Komisia navrhuje, aby bola správa z vykonaných obhliadok a vykonaných investícií raz ročne 

predkladaná na zhodnotenie komisii legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia 

s majetkom. 

 

Hlasovanie 

Prítomní:    5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:   0 

 

K bodu 8 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely v k. ú. Dúbravka vedených 

v KN ako parcely registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka, resp. pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Dúbravka, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to nájom pozemkov podľa predloženého návrhu. 
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Hlasovanie 

Prítomní:        5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:   0 

 

K bodu 9 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, predaj pozemkov  

• parc. č. 865/24 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 6 m2, vedeného v KN ako 

parcela registra "C-KN", LV č. 5920 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu najmenej vo výške 111,85€/ m2 

• parc. č. 866/1  - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 14 m2, vedeného v KN ako 

parcela registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu najmenej vo výške 121,18€/ m2 

• parc. č. 866/2  - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 23 m2, vedeného v KN ako 

parcela registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu najmenej vo výške 121,18€/ m2 

• parc. č. 866/11  - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2, vedeného v KN ako 

parcela registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu najmenej vo výške 75,29€/ m2 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ing. Jurajovi Čalfovi, bytom Chrobákova 21, 

Bratislava za cenu celkom 5.705,79 EUR s podmienkami:   

• kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia. 

V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, uznesenie 

stratí platnosť, 

• kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami.  
 

Hlasovanie 

Prítomní:        5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:       0 

 

 

K bodu 10 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, prenájom časti pozemku parc. č. 556/1 – záhrada, vo výmere 38 m2, 

odčleneného podľa GP č. 30/2012 zo dňa 16.10.2012 z pozemku parc. č. 556 k. ú. Dúbravka 

vedeného v KN ako parcely registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka je prípadom hodným 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov Ing. Gabriele Karmanovej, Priehradná 64, 821 07 Bratislava na dobu od 

1.10.2017 na dobu neurčitú s podmienkou, že nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v 

tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie 

Prítomní:       5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:    0 

 

K bodu 11 
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Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť, prenájom pozemku parc. č. 557 – záhrada, v rozsahu 80 m2, k. ú. Dúbravka 

vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka je prípadom hodným 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov Ing. Kamile Stanovej, bytom Púpavová 14, 841 04 Bratislava na dobu 

od 1.10.2017 na dobu neurčitú s podmienkou, že nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva 

nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie 

Prítomní:        5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:    0 

 

K bodu 12 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

s c h v á l i ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ....../2017 mestskej časti Bratislava-

Dúbravka o zriadení Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť  

Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, organizácie bez právnej subjektivity financovanej 

v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

Hlasovanie 

Prítomní:       5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:   0 

 

K bodu 13 

Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča k bodu 13 

nasledovný postup: 

 

Predložiť nájomcovi dodatok k nájomnej zmluve, ktorým sa upraví výška nájomného na sumu 

vyplývajúcu z platného sadzobníka, teda bez zohľadnenia zľavy a zároveň sa určí dodatočná 

lehota do 31.03.2018 na splnenie povinnosti uvedenej v bode 6.1 nájomnej zmluvy. 

V prípade, ak nájomca nepodpíše dodatok v uvedenom znení a rovnako tak, ak si nesplní 

povinnosť v dodatočne určenej lehote, komisia navrhuje nájomnú zmluvu vypovedať. 

 

 

Hlasovanie 

Prítomní:    5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:   0 

 

 

 

 

 

Odmena tajomníkovi 100 %. 

 

 Ing. Pavel Vladovič  

                                                                                                   predseda komisie  


