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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e  

�pravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 534 zo dňa 
7. apr�la 2010:

1. v schvaľovacej časti A. v bode 7. Osobitne schvaľovan� podmienky v odseku 13. 
menovit� zloženie komisie doplniť nasledovn� text:
v celkovom počte 9 členov, z toho 5 členov bud� tvoriť poslanci delegovan� miestnym 
zastupiteľstvom a 4 členov odborn� zamestnanci miestneho �radu. Členovia komisie -
poslanci bud� miestnemu zastupiteľstvu garantovať, že pri posudzovan� s�ťažn�ch 
n�vrhov bol vybran� najvhodnejš� n�vrh.

2. v ukladacej časti B. bod 2.
zrušenie bodu 2 v ukladacej časti B uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 534 zo dňa 7. apr�la 2010.
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Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnut� dňa 
7. apr�la 2010 schv�lilo uznesen�m č. 534 Všeobecn� podmienky obchodn�ch verejn�ch 
s�ťaž� na prevod vlastn�ctva nehnuteľn�ho majetku hlavn�ho mesta SR Bratislavy zveren�ho 
do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka a nehnuteľn�ho majetku vo vlastn�ctve mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. V pr�lohe č. 1 s� uveden� tie časti uznesenia č. 534, v ktor�ch 
navrhujeme �pravy.

V schvaľovacej časti uznesenia je v bode 7. ods. 13 uveden�, že miestne zastupiteľstvo 
okrem in�ho schvaľuje aj menovit� zloženie komisie. Aby bolo rozhodovanie menovanej 
komisie transparentn�, navrhujeme, že komisia bude zložen� z 5 poslancov miestneho 
zastupiteľstva, pričom miestne zastupiteľstvo sa rozhodne, ak�m sp�sobom bude členov 
pr�slušnej komisie vyberať a schvaľovať. Z navrhovan�ho celkov�ho počtu deviatich členov 
komisie bud� zastupovať miestny �rad štyria odborn� zamestnanci. T�m bude zabezpečen�, 
že pr�slušn� komisia vyberie n�vrh, ktor� bude najlepšie vyhovovať miestnemu 
zastupiteľstvu. 

V ukladacej časti B uznesenia v bode 2 uložilo miestne zastupiteľstvo prednostovi 
miestneho �radu predkladať v�sledky obchodn�ch verejn�ch s�ťaž� na schv�lenie miestnemu 
zastupiteľstvu. Vzhľadom na to, že pr�slušn� komisiu bud� v�čšinovo tvoriť poslanci 
miestneho zastupiteľstva, ktor� bud� garantom toho, že bol vybran� n�vrh najlepšie 
vyhovuj�ci miestnemu zastupiteľstvu, nie je d�vod na predkladanie v�sledkov obchodnej 
verejnej s�ťaže na schv�lenie miestnemu zastupiteľstvu.

Z predložen�ho „Metodick�ho usmernenia pre obce pri nakladan� s majetkom vo 
vlastn�ctve obc� podľa z�kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obc�“ spracovan�ho 
Ministerstvom financi� SR na z�klade požiadavky ZMOS vypl�va nasledovn�:

Podľa � 9 ods. 2 p�sm. a) a b) z�kona o majetku obc� schvaľuje obecn� zastupiteľstvo 
vždy zmluvn� prevody vlastn�ctva nehnuteľn�ho majetku a zmluvn� prevody vlastn�ctva 
hnuteľn�ho majetku od hodnoty určenej obecn�m zastupiteľstvom. Obecn� zastupiteľstvo 
schvaľuje aj sp�sob prevodu majetku obce; schvaľovanie ďalš�ch �konov s�visiacich 
s prevodom majetku obce bude z�visieť od schv�len�ho sp�sobu predaja majetku obce

 pri prevode formou obchodnej verejnej s�ťaže schvaľuje obecn� zastupiteľstvo 
s�časne aj s�ťažn� podmienky. Podľa � 286 ods. 1 a 2 Obchodn�ho z�konn�ka vyhlasovateľ 
vyberie najvhodnejš� z predložen�ch n�vrhov a ozn�mi jeho prijatie sp�sobom a v lehote, 
ktor� určuj� podmienky s�ťaže.  Ak v podmienkach s�ťaže nie je určen� sp�sob v�beru 
najvhodnejšieho n�vrhu, je vyhlasovateľ opr�vnen� vybrať si n�vrh, ktor� mu najlepšie 
vyhovuje. Obecn� zastupiteľstvo si m�že vyhradiť v s�ťažn�ch podmienkach napr. pr�vo 
vybrať najvhodnejš� n�vrh, pr�padne pr�vo s�ťaž zrušiť. Samotn� uzavretie zmluvy však už 
nemus�  schvaľovať obecn� zastupiteľstvo, pretože podľa � 287 Obchodn�ho z�konn�ka 
vyhlasovateľ je povinn� prijať n�vrh, ktor� sa vybral sp�sobom uveden�m v � 286 
Obchodn�ho z�konn�ka. Schvaľovanie k�pnej zmluvy v obecnom zastupiteľstve by mohlo 
znamenať  zbytočn� administrat�vnu z�ťaž, pretože by malo len form�lny charakter.  

Na z�klade tohto zd�vodnenia navrhujeme vykonanie �prav v uznesen� Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 534 zo dňa 7. apr�la 2010 tak, ako je 
uveden� v n�vrhu uznesenia.
Materi�l bol prerokovan� na zasadnut� miestnej rady dňa 14. 9. 2010 a uznesen�m č. 593 rada 
odporučila miestnemu zastupiteľstvu prerokovať �pravu uznesenia č. 534 zo dňa 7. apr�la 
2010.
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Materi�l bol prerokovan� na zasadnut� komisie podnikateľsk�ch činnost� dňa 9. 8. 2010, 
komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov dňa 11. 8. 2010 a finančnej komisie dňa 13. 9. 
2010. Stanoviska komisi� s� priložen�.

Pr�loha č. 1

Uznesenie č. 534 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. s c h v a ľ u j e

7. Osobitne schvaľovan� podmienky
Pri prerokovan� konkr�tneho prevodu vlastn�ctva nehnuteľn�ho majetku formou 
obchodnej verejnej s�ťaže sa bud� osobitne schvaľovať tie podmienky s�ťaže, ktor� 
sa vzťahuj� na konkr�tny prevod s t�m, že predložen� n�vrh, t. j. n�vrh k�pnej 
zmluvy bude spracovan� v zmysle pr�slušn�ch ustanoven� Občianskeho 
z�konn�ka, Obchodn�ho z�konn�ka a v zmysle „Všeobecn�ch podmienok 
obchodnej verejnej s�ťaže na prevod vlastn�ctva majetku hlavn�ho mesta SR 
Bratislavy, zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka“ 
schv�len�ch Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
uznesen�m č. ....... zo dňa .........................
Osobitn�m uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sa 
bude schvaľovať najm�:

1. predmet obchodnej verejnej s�ťaže,
2. term�n vyhl�senia obchodnej verejnej s�ťaže,
3. term�n zverejnenia a prevzatia s�ťažn�ch podmienok a podkladov,
4. term�n predkladania s�ťažn�ch n�vrhov,
5. term�n otv�rania ob�lok a vyhodnotenia s�ťažn�ch n�vrhov,
6. term�n ozn�menia v�sledku vyhodnotenia,
7. pauš�lna n�hrada v�davkov,
8. minim�lna k�pna cena,
9. v�ška finančnej z�bezpeky,
10. krit�ri� pre posudzovanie s�ťažn�ch n�vrhov,
11. heslo obchodnej verejnej s�ťaže,
12. sp�sob zverejnenia obchodnej verejnej s�ťaže,
13. menovit� zloženie komisie.

B. uklad�

prednostovi miestneho �radu
1. postupovať pri prevodoch nehnuteľnost� formou obchodnej verejnej s�ťaže podľa 

bodu A. tohto uznesenia.
Term�n: trval�
Term�n kontroly: polročne k 30. 6. a k 31. 12.

2. predložiť v�sledok verejnej obchodnej s�ťaže na schv�lenie miestnemu 
zastupiteľstvu.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
komisia podnikateľsk�ch činnost�

Z�pisnica č. 10/2010
zo zasadnutia komisie podnikateľsk�ch činnost� dňa  09.  08. 2010

Pr�tomn�: Ing. Jiř� Rusnok
Ing. Anton Brath  
Ing. Tibor K�sa
Vlastimila Antoškov�
Andrea Jakub�kov�  

Nepr�tomn�: Ing. Miloslav Košina

Overovateľ z�pisnice :  Ing. Anton Brath
Hlasovacie kv�rum:       5 hlasov

Ad. 10. N�vrh na �pravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Petržalka č. 534/2010

KPČ odpor�ča predložen� uznesenie schv�liť v bode 1. a bod 2. neschv�liť.

Uznesenie č. 10/10/10
Hlasovanie: za  5,  proti 0, zdržal sa 0 

Za spr�vnosť v�pisu: Alena Jur�kov�,
ref. SMM

Ing. Jiř� Rusnok, v. r.
predseda komisie podnikateľsk�ch činnost�

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia spr�vy majetku a miestnych 
podnikov

Z�pisnica
zo zasadnutia komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa 11. 08.  2010

Pr�tomn�: 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

K bodu 9: N�vrh na �pravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Petržalka č. 534/2010
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Uznesenie:
Komisia neodpor�ča zrušenie bodu 2 v �prave uznesenia č. 534 zo dňa 7. 4. 2010.

Hlasovanie:   
za:     6            proti:   0 zdržal sa:  0

Bratislava   11. 08. 2010

Za spr�vnosť v�pisu: Ing. Peter Hrdlička, v. r.
Alena Jur�kov�                               predseda

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.9.2010

Pr�tomn�: Mgr. Belohorec, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš Ing. Kocka, Ing. Plšek

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner, Ing. Han�k, Mgr. Bakerov�-Drag�ňov�

K bodu : 
N�vrh na �pravu uznesenia MZ č. 534/2010

Stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu predložen� 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


