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Návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
ruš„
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 436 zo dňa
29. septembra 2009,
uklad€
prednostovi miestneho ‡radu
-

preveriť všetky n€jomn‰ zmluvy, ktor‰ boli uzatvoren‰ v zmysle uznesenia
č. 436/2009,
- predložiť miestnemu zastupiteľstvu na schv€lenie zoznam n€jomnŠch zml‡v
uzatvorenŠch v zmysle uznesenia č. 436/2009 v členen„:
 n€jomn‰ zmluvy na gar€žov‰ st€tia,
 n€jomn‰ zmluvy na pozemky,
 n€jomn‰ zmluvy na nebytov‰ priestory
s tŠm, že ide o pr„pady hodn‰ osobitn‰ho zreteľa.
Term„n: okt•brov‰ miestne zastupiteľstvo
-
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Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prijalo na svojom zasadnut„
dňa 29. septembra 2009 uznesenie č. 436, ktorŠm splnomocnilo starostu na uzatv€ranie
n€jomnŠch zml‡v v určitom rozsahu vŠmery pozemkov a stavieb a na určit‰ časov‰ obdobie –
viď pr„loha č. 1.
Na zasadnut„ Rady Združenia miest a obc„ Slovenska konanej v dňoch 6. a 7. j‡la 2010
bol starostom a prim€torom obc„ poskytnutŠ materi€l „Metodick‰ usmernenie Ministerstva
financi„ Slovenskej republiky pre obce pri nakladan„ s majetkom vo vlastn„ctve obc„ podľa
z€kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obc„.
V časti tohto usmernenia, ktor€ sa tŠka prevodu majetku v pr„padoch hodnŠch
osobitn‰ho zreteľa, o ktorom obecn‰ zastupiteľstvo rozhodne trojp•tinovou v•čšinou
pr„tomnŠch poslancov, je uveden‰:
„Z•kon o majetku obc‚ nekonkretizuje pr‚pady hodnƒ osobitnƒho zreteľa. Jedinou podmienkou je
rozhodnutie trojp…tinovej v…čšiny pr‚tomnˆch poslancov obecnƒho zastupiteľstva. ‰čelom tejto Špravy je
umožniť obciam reagovať na špecifickƒ situ•cie pri prevode ich majetku, kedy sa nevyžaduje sŠťaž
a trhovƒ podmienky, dokonca by mohli byť kontraprodukt‚vne. Obec teda m•že v tˆchto ojedinelˆch
pr‚padoch postupovať inak, ako ustanovuje Ž 9a ods. 1 až 7 z•kona o majetku obc‚. Z•kon ustanovuje
p•sobnosť obecnƒho zastupiteľstva rozhodnŠť trojp…tinovou v…čšinou pr‚tomnˆch poslancov, v ktorˆch
pr‚padoch uplatn‚ postup podľa tohto ustanovenia. T€to kompetencia je z€konom dan€ len
obecn•mu zastupiteľstvu ako kolektƒvnemu org€nu obce. Preto nie je možn• ani v z€sad€ch
hospod€renia s majetkom obce t…to kompetenciu preniesť na in‡ org€n obce, napr. na starostu
obce.“
Z uvedenej časti usmernenia je zrejm‰, že uznesen„m č. 436 zo dňa 29. septembra 2009
miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti vykon€vať kompetencie nad
r€mec jeho pr€vomoc„ stanovenŠch vyššie uvedenŠm z€konom.
Preto navrhujeme zrušenie uznesenia č. 436/2009, č„m bud‡ v ďalšom obdob„ všetky
kompetencie dan‰ z€konom vykon€van‰ vŠlučne miestnym zastupiteľstvom.
S‡časne bud‡ preveren‰ všetky n€jomn‰ zmluvy, ktor‰ boli uzatvoren‰ v zmysle
uznesenia č. 436/2009, a n€vrhy na uzatvorenie novŠch n€jomnŠch zml‡v bud‡ predložen‰ na
novembrov‰ zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Materi€l bol prerokovanŠ v miestnej rade dňa 14. 9. 2010 a uznesenie č. 592 je totožn‰
s n€vrhom uznesenia pre miestne zastupiteľstvo. Dňa 9. 8. 2010 materi€l prerokovala komisia
podnikateľskŠch činnost„, dňa 11. 8. 2010 komisia spr€vy majetku a miestnych podnikov a
dňa 13. 9. 2010 komisia finančn€. Stanoviska komisi„ s‡ priložen‰ k materi€lu.
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Pr„loha č. 1

Uznesenie č. 436
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
k o n š t a t u j e,
že mestsk€ časť Bratislava-Petržalka m€ vo svojej spr€ve pozemky, ktor‰ prenaj„ma na
vybudovanie pr„stupovŠch chodn„kov k nebytovŠm priestorom, pozemky pod
s‡kromnŠmi predajnŠmi st€nkami, reklamnŠmi zariadeniami, ktor‰ nie je možn‰ prenajať
inej osobe, ako žiadateľovi pr„slušn‰ho zariadenia, nebytov‰ho priestoru resp. stavby.
Taktiež m€ v spr€ve niektor‰ gar€žov‰ st€tia a nebytov‰ priestory, ktor‰ nie s‡
v s‡časnosti prenajat‰ napriek ozn€meniu o možnosti ich pren€jmu na webovej str€nke
mestskej časti Bratislava-Petržalka a v region€lnych masm‰di€ch. Tieto pr„pady je
potrebn‰ posudzovať ako pr„pady hodn‰ osobitn‰ho zreteľa.
Z tohto d†vodu:
Do schv€lenia VZN o z€sad€ch hospod€renia
mestskej časti Bratislava-Petržalka

s majetkom

Miestne

zastupiteľstvo

sp lno mo cňuje
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka na uzatv€ranie n€jomnŠch zml‡v na pren€jom
pozemkov pod st€nkami, malŠch, ‡čelovo využ„vanŠch pl†ch do 25 m‘: nebytovŠch
priestorov, gar€žovŠch st€t„, pr„stupovŠch chodn„kov v zmysle ’ 9a, ods. 9 p„sm. c) z€k.
č. 138/19914 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov na dobu do 5 rokov ako
pr„pad hodnŠ osobitn‰ho zreteľa.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
komisia podnikateľskŠch činnost„
Zƒpisnica č. 10/2010
zo zasadnutia komisie podnikateľsk‡ch činnostˆ dňa 09. 08. 2010

Prˆtomnˆ: Ing. Jiř„ Rusnok
Ing. Anton Brath
Ing. Tibor K•sa
Vlastimila Antoškov€
Andrea Jakub„kov€
Neprˆtomn‡: Ing. Miloslav Košina
Overovateľ z€pisnice: Ing. Anton Brath
Hlasovacie kv•rum: 5 hlasov
Ad. 11. Nƒvrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 436 zo dňa 29. septembra 2009
KPČ odpor‡ča prijať n€vrh uznesenia tak, ako je predloženŠ.
Uznesenie č. 11/10/10
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0
Za spr€vnosť vŠpisu: Alena Jur„kov€,
ref. SMM
Ing. Jiř„ Rusnok, v. r.
predseda komisie podnikateľskŠch činnost„

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia spr€vy majetku a miestnych
podnikov
Zƒpisnica
zo zasadnutia komisie sprƒvy majetku a miestnych podnikov konan‰ho
dňa 11. 08. 2010

Prˆtomnˆ

:

Ing. Peter Hrdlička – predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa – podpredseda
Mariana Sabadošov€ – členka, poslankyňa
Ing. Martin Korec – člen, neposlanec
Bc. Dimitrij Doktorov – člen, neposlanec
Mgr. Anton Šmotl€k – člen, poslanec
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K bodu 10: Nƒvrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Petržalka č. 436 zo dňa 29. septembra 2009
Uznesenie:
Komisia s‡hlas„ s navrhovanŠm uznesen„m.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Bratislava 11. 08. 2010

Za spr€vnosť vŠpisu:

Alena Jur„kov€

Ing. Peter Hrdlička, v. r.

predseda

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.9.2010
Prˆtomnˆ: Mgr. Belohorec, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, Ing. Plšek
Neprˆtomnˆ: Ing. Weissensteiner, Ing. Han€k, Mgr. Bakerov€-Drag‡ňov€
K bodu:
Nƒvrh na zrušenie uznesenia MZ č. 436/2009
Stanovisko:
Finančn€ komisia odpor‡ča miestnemu zastupiteľstvu predloženŠ materi€l schv€liť
Hlasovanie:
Pr„tomn„ : 5
Za
:5

V Bratislave 13.9.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr€vnosť: Ing. Luk€ček
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