
 
 

MIESTNY ÚRAD MČBRATISLAVA – 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 01.02.2021 

Miesto konania:online konferencia prostredníctvom aplikácie ZOOM 

Zúčastnení:JUDr. Petra Hudáková, Mgr. Peter Buzáš, JUDr. Filip Petrinec,PhD.,  

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

Čas rokovania: 17:00 hod. – 17:40hod. 

 

Program: 

          Otvorenie a schválenie programu 

1. Žiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 9 

v Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť.  

2. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.  

3. Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom. 

4. Rôzne.  

 

Predsedníčka komisie legislatívno-právnej privítalazúčastnené osoby na online rokovaní komisie 

a skonštatovala, že komisia je uznášania schopná. 

K bodu č. 1: 

Žiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 9 

v Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť. 

Komisia legislatívno-právnamateriál prerokovala, odporúča ho prejednať v miestnom zastupiteľstve 

a ponechať priestor v bytovom fonde mestskej časti. 

Prít.: 4 Za:4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 2: 

Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu 

na rokovanie.  

Prít.: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

K bodu č. 3: 

Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom. 

Komisia legislatívno-právnamateriál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu 

na rokovanie. 

Prít.: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 



Zapísala: 

JUDr. Martina Bendíková - tajomníčka komisie 

 

Na záverpredsedníčka komisie legislatívno-právnej poďakovala zúčastneným osobám a ukončila 

rokovanie komisie. 

V Bratislave 01.02.2021. 

 

 

 

 

JUDr. Petra Hudáková, v.r. 

predsedníčka komisie legislatívno-právnej 


