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Návrh uznesenia 

Miestna rada 
o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu  

s c h v á l i ť 
odzverenie pozemkov Registra „C-KN“ späť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy,  

• parc. č. 3449/297 – ostatná plocha vo výmere 586 m2 
• parc. č. 3449/294  - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 16 m2 

pozemky boli zverené mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe Protokolu o zverení 
č.6/1995 zo dňa 13.07.1995. Oba pozemky sú evidované na Liste vlastníctva č. 847 v k.ú. Dúbravka. 
 
Dôvodová správa 

Listom zo dňa 24.07.2020 bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručený list z hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorého predmetom je prebratie pozemkov zverených do správy mestskej časti Bratislava-
Dúbravka späť do správy hlavného mesta SR Bratislavy. Dôvod odzverenia pozemkov parc. č. 
3449/297 – ostatná plocha vo výmere 586 m2  a parc. č. 3449/294  - zastavaná plocha a nádvoria vo 
výmere 16 m2, pozemky sú evidované na LV č. 847, k.ú. Dúbravka, je revitalizácia verejného 
priestranstva. Pozemky sú v majetku hlavného mesta SR Bratislavy Protokolom o zverení č. 6/1995 
zo dňa 13.07.1995 zverené do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Hlavné mesto SR 
Bratislava bude v mestskej časti Bratislava-Dúbravka realizovať projekt „Motýlia lúka“ z daného 
dôvodu požaduje hlavné mesto SR Bratislavy vrátenie daných pozemkov späť do priamej správy. 

 
- - - 

 
Stanovisko Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  s c h v á l i ť,  odzverenie pozemkov podľa 
predloženého návrhu. 

Hlasovanie  
Prítomní:  4 za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0 
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