
                                  Informačný materiál 
 
 
 
 
 
 

Mestská  časť  Bratislava - Dúbravka 
________________________________________________________________ 

 
 
 

Materiál na 3. zasadnutie 
miestneho  zastupiteľstva 
5. mája 2015 

 
 
 

Zriadenie 
bezplatnej   právnej  poradne  pre   občanov  s   trvalým  pobytom  

v mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladateľ:                                                                        Materiál obsahuje: 
Ing. Rastislav Bagar                                                                1. Dôvodovú správu                                                                                                                             
prednosta                                                                            2. Zriadenie  bezplatnej   právnej 
                                                                                                    poradne pre občanov s trvalým  
                                                                                                    pobytom  v  mestskej  časti 
                                                                                                    Bratislava-Dúbravka 
                                                                                                3. Stanovisko komisie sociálno- 
                                                                                                    zdravotnej a bytovej z 18.3. 
Zodpovední:                                                                              2015 
Mgr. Jozef  Kralovič                                                               4. Stanovisko komisie legislatívno-                
poverený vedením                                                                       právnej,  mandátovej  a  hospo- 
organizačného oddelenia                                                            dárenia s majetkom z 23.3.2015 
PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD. 
oddelenie školstva, kultúry, športu 
a projektových činností  
 
 
Spracovatelia: 
Mgr. Jozef  Kralovič 
poverený vedením 
organizačného oddelenia 
PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD. 
oddelenie školstva, kultúry, športu 
a projektových činností  
 

 
máj  2015 



 2

 
Dôvodová správa 

 
 Mestská časť Bratislava – Dúbravka sa rozhodla pre občanov, ktorí majú na jej území 
trvalý pobyt zriadiť bezplatnú právnu poradňu. Ambíciou poradne je poskytovať širokej 
verejnosti právne  poradenstvo občiansko – právneho charakteru. Dúbravčania sa budú môcť 
na poradňu obrátiť najmä vo veciach exekúcií, rodinných vzťahov, dedičského konania, 
pracovno – právnych vzťahov, vlastníckych a majetkových vzťahov a ochrany spotrebiteľa. 
Agenda nebude zahŕňať poradenstvo vo veciach trestnoprávnej povahy ani zastupovanie 
občanov v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi. Cieľom poradne je okrem iného 
aj zvyšovanie právnej ochrany a istoty  najviac ohrozených skupín obyvateľstva (seniori, 
mladé rodiny, ľudia s nízkymi príjmami a pod.). 
 Poradenstvo budú poskytovať renomovaní právnici s dlhoročnými praktickými 
skúsenosťami. Viacerí z nich sú Dúbravčania pôsobiaci v orgánoch miestnej samosprávy, 
ktorí poznajú miestne reálie a špecifiká. Právne poradenstvo bude poskytované 1x v týždni, 
vždy v stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod. Prípadné rozšírenie hodín bude determinovať 
najmä záujem občanov a časové možnosti právnikov. 

Podobný projekt úspešne funguje už v troch bratislavských mestských častiach a to 
Novom Meste, Starom Meste a Petržalke. Praktické skúsenosti z  fungovania právnej poradne 
sme osobne konzultovali s miestnym úradom Bratislava – Nové Mesto. Bezplatná právna 
poradňa v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto poskytuje služby občanom od jesene roku 
2013. O poradenstvo je veľký záujem. Služby poradne využívajú rôzne skupiny obyvateľstva, 
ako seniori, sociálne odkázaní ľudia, ale aj podnikatelia a živnostníci. V rámci poradne je 
veľmi dôležitý aj jej psychologický aspekt. Občania oceňujú, že im mestská časť pomáha 
riešiť ich problémy a  náročné životné situácie. 
 
Zriadenie bezplatnej právnej poradne nebude mať  finančný dopad na rozpočet 
mestskej časti Bratislava – Dúbravka. 
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Zriadenie bezplatnej právnej poradne pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava - Dúbravka 

 
Kde bude sídliť právna poradňa: 
Právna poradňa bude sídliť na prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava - Dúbravka na 
Žatevnej 2, prízemie, kancelária č. 2.  
 
Komu bude poskytované právne poradenstvo: 
Právne poradenstvo bude poskytované občanom, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka. V prípade záujmu o právne poradenstvo predložia záujemcovia 
občiansky preukaz, aby bolo možné overiť adresu ich trvalého pobytu.  
 
Kto bude poskytovať právne poradenstvo: 
Právne poradenstvo budú bezplatne poskytovať renomovaní právnici s dlhoročnými 
skúsenosťami a praxou. 
 
JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Dúbravka a podpredseda komisie legislatívno – právnej, mandátovej a hospodárenia 
s majetkom. 
 
JUDr. Anna Ščepková, členka komisie legislatívno – právnej, mandátovej a hospodárenia 
s majetkom. 
 
JUDr. Katarína Bystrická 
 
JUDr. Ingrid Haulíková 
 
V akých oblastiach bude poskytované právne poradenstvo: 

- exekúcie, 
- otázky týkajúce sa rodinných vzťahov, ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, určenie/zapretie otcovstva, výživné, 
- otázky týkajúce sa dedičského konania, 
- otázky týkajúce sa pracovno - právnych vzťahov, 
- poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej 

zmluvy, nájomnej zmluvy, 
- otázky majetkovej povahy, napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, 

predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste 
vlastníctva, výpovede z nájmu, 

- problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru alebo služieb, 
- otázky právnej ochrany, ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred 

štátnymi orgánmi. 
 
Akou formou bude prebiehať právne poradenstvo: 
Služby právnej poradne budú poskytované formou osobných konzultácií s právnikmi.  
 
Kedy bude právna poradňa otvorená: 
1.4. 2015 bude slávnostné otvorenie právnej poradne a od 8.4. 2015 bude poradňa fungovať 
pre občanov. 
 
 
Kedy bude právna poradňa k dispozícii občanov: 
Každú STREDU od 14:00 hod. do 17:00 hod.  
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Poradňa nebude poskytovať právne poradenstvo v trestných veciach a nebude 
zastupovať občanov v súdnych konaniach ani v konaniach pred inými štátnymi 
orgánmi. 

 
 
 
 
Stanovisko komisie sociálno – zdravotnej a bytovej z 18. 3. 2015 
 
K bodu 5 
Mgr. Jozef Kralovič a PhDr. Štefan Maceják oboznámili prítomných s materiálom „Zriadenie 
bezplatnej právnej poradne pre občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-
Dúbravka“ s tým, že táto poradňa bude otvorená dňa 1.4.2015. Dňom 8.4.2015 bude poradňa 
poskytovať služby občanom. Komisia vzala predmetný materiál na vedomie. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno – právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom z 23. 
3. 2015 
 
 
K bodu 4 
Zriadenie bezplatnej právnej poradne pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka. 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka berie na vedomie informačný materiál o zriadení 
bezplatnej právnej poradne 
Hlasovanie 
Prítomní:  9   za: 9                      proti: 0                                 zdržal sa: 0  
 
 
 
 

 


