
 
 

MIESTNY ÚRAD MČ BRATISLAVA – KARLOVA VES  

Nám. sv.  Františka č.  8,   842 62  B r a t i  s l  a v a  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zápisnica 
 zo zasadnutia komisie legislatívno-právnej konanej dňa 14.10.2019 

Miesto konania: Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves, miestnosť č. 239 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Čas rokovania: 16:00 hod. – 17:10 hod. 
 
Program: 

           Otvorenie a schválenie programu 

1. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
v oblasti udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov. 

2. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves. 

3. Žiadosť pani Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku registra E - KN parc. č. 4051/3 a pozemku C 
- KN parc. č. 3282/2 kat. úz. Karlova Ves - schválenie zámeru Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves predať predmetné pozemky. 

4. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v kat. úz. Bratislava - Karlova Ves. 
5. Žiadosť pani Sremac o odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur. 
6. Návrh Hl. mesta SR Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

k pozemkom registra E-KN  parc. č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190 m2, parc. č. 20083/65 - 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc. č. 20083/66 - orná pôda o výmere 998 m2, 
parc. č. 20083/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc. č. 20083/97 - záhrady o 
výmere 311 m2, parc. č. 20083/105 - záhrady o výmere 188 m2  a  parc. č. 20083/108 - záhrady o 
výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves. 

7. Rôzne. 
 
Predsedníčka komisie legislatívno-právnej privítala prítomných členov komisie legislatívno-právnej 
a skonštatovala, že komisia je uznášania schopná. 

K bodu č. 1 
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
v oblasti udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov. 
Komisia legislatívno-právna odporúča materiál predložiť na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 2 
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.  
Komisia legislatívno-právna odporúča aby k predmetnému materiálu zaujal stanovisko hlavný kontrolór 
mestskej časti. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 



Zapísala: 
Mgr. Martina Bendíková - tajomníčka komisie 
 

 
K bodu č. 3 
Žiadosť pani Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku registra E - KN parc. č. 4051/3 a pozemku C 
- KN parc. č. 3282/2 kat. úz. Karlova Ves - schválenie zámeru Mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves predať predmetné pozemky. 
Komisia legislatívno-právna odporúča materiál predložiť na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
K bodu č. 4 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v kat. úz. Bratislava - Karlova Ves. 
Komisia legislatívno-právna odporúča materiál predložiť na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 
Žiadosť pani Sremac o odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur. 
Komisia nie je uznášania schopná. Avšak prítomní členovia odporúčajú materiál predložiť na rokovanie 
miestnemu zastupiteľstvu. 
Prít.: 2 Za: 2 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Návrh Hl. mesta SR Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
k pozemkom registra E-KN  parc. č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190 m2, parc. č. 20083/65 - 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, parc. č. 20083/66 - orná pôda o výmere 998 m2, 
parc. č. 20083/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc. č. 20083/97 - záhrady o 
výmere 311 m2, parc. č. 20083/105 - záhrady o výmere 188 m2  a  parc. č. 20083/108 - záhrady o 
výmere 278 m2, kat. úz. Karlova Ves. 
Komisia nie je uznášania schopná. Avšak prítomní členovia odporúčajú materiál predložiť na rokovanie 
miestnemu zastupiteľstvu. 
Prít.: 2 Za: 2 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
Na záver, predsedníčka komisie legislatívno-právnej poďakovala členom za účasť a ukončila rokovanie 
komisie. 

V Bratislave 14.10.2019 
 
 
 

JUDr. Petra Hudáková, v.r. 
predsedníčka komisie legislatívno-právnej 


