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Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer 
  

1. prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
• pozemky reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, v k. ú. 

Dúbravka, manželom  Ing. Alica a Pavol Andrašík, na dobu 10 rokov, za cenu 488,60 
EUR/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, 

• pozemok registra "C“ KN, v k.ú.  Dúbravka, parc. č. 3058/25 – zastavaná plocha 
a nádvorie, vo výmere 45 m2, zapísaného na LV č. 4241, Tomášovi Kankovi, na dobu 
určitú od 01.10.2021 do 31.10.2033, za nájomnú cenu 560,- Eur ročne, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 

• pozemky 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, keďže podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 
vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do 
správy hlavným mestom SR Bratislavou upravujúcich postup pri nájme pozemkov 
určených na záhradkárske a rekreačné účely, sú tieto určené ako prípady hodné 
osobitného zreteľa, a to takto: 
 

parc. číslo výmera 
v m2 

Nájomca Adresa lokalita 

časť 1232/100 „E“ 112 Ing. Marán Horov  
a JUDr. Lucia Horovová 

Staré Mesto Veľká lúka 

2221/2 „C“ 34 JUDr. Kristína Páppová Dúbravka Sokolíkova 
časť 3191/100 „E“ 21 Mário Bučko Dúbravka Dúbravčice 
časť 2406/18 „C“ – 2406/332 a /337 148 Lucia Putiková Dúbravka Krčace nad OÚ PZ 
časť 2406/18 „C“ – 2406/333, /334 / 337 337 František Beňa Dúbravka Krčace nad OÚ PZ 
časť 3175/8 „C“ 538 Mária Smiešková Dúbravka Dražická 
časť 2406/8 „C“ – 2406/293 a /294 392 Jana Šándorová Dúbravka Krčace nad OÚ PZ 

 
 

2. predať v zmysle § 9a  ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
• pozemky registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka, parc. č. 866/1 – ostatná plocha 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 vo výške 
200,00€/m2, parc. č. 866/2 - ostatná plocha 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 vo výške 200,00€/m2, parc. č. 866/11 - ostatná plocha 
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 vo 
výške 200,00€/m2, 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 vo výške 
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200,00€/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, 
Bratislava za cenu celkom 10.000 EUR.  

 
 

 

Bratislava  
 
 
 
  
                                                                                   RNDr. Martin Zaťovič 
                                                                                              starosta, v. r.   
     


