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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

odzverenie pozemkov Registra „C-KN“ späť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy,  

 parc. č. 2465 – záhrada vo výmere 380 m2, vedení na LV č. 1221 
 parc. č. 2466  - záhrada vo výmere 378 m2, vedení na LV č. 1221 
 parc. č. 2467 – záhrada vo výmere 443 m2, vedení na LV č. 3059 
 parc. č. 2468  - záhrada vo výmere 41 m2, vedení na LV č. 3059 
 parc. č. 2469 – záhrada vo výmere 320 m2, vedení na LV č. 1221 
 parc. č. 2470  - záhrada vo výmere 269 m2, vedení na LV č. 1221 
 parc. č. 2471  - záhrada vo výmere 334 m2, vedení na LV č. 1221 

a pozemkov Registra „E-KN“ späť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy,  

 parc. č. 1393/1 – orná pôda vo výmere 320 m2, vedení na LV č. 5486 
 parc. č. 1393/1 – trvalý trávny porast vo výmere 1463 m2, vedení na LV č. 5486 

pozemky boli zverené mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe Protokolu o zverení 
č.19/1991 zo dňa 01.10.1991. Predmetné pozemky hlavné mesto SR Bratislava vlastní v ½ 
spoluvlastníckom podiele. 

Dôvodová správa 

Listom zo dňa 26.04.2021 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. Vrátenie špecifikovaných pozemkov žiada 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy s poukazom na ustanovenie čl. 28 ods. 1 písm. J) štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
- - - 

 

Uznesenie MR  č. 99/2021 
zo dňa 08.06.2021 

Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť,  
odzverenie pozemkov Registra „C-KN“ späť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Hlasovanie : 
prítomní : 5 za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 

 
- - - 

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

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  schváliť,  nájom pozemkov podľa predloženého 
návrhu. 



Hlasovanie : 
prítomní : 4 za : 3 proti : 0 zdržal sa : 1  nehlasovali : 0 

 
- - - 

 
Stanovisko Ekonomickej komisie: 

Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
schváliť,  nájom pozemkov podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie : 
prítomní : 8 za : 7 proti : 0 zdržal sa : 1  nehlasovali : 0 

 



 

   

 
  

    

     
 

   
  

  

        
                 
                  

                 
                 

                  
                 

              

        
 

          
   

         
       

          
        

 

    

 
  
  

  



 

  

 

 

 

 

          




