
 
UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 28. júna 2011 
 

(č. 72 - 88) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 
6. zasadnutí prerokovali: 

 

1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
k trasovaniu ropovodu. 

2. Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií – neposlancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

3. Návrh na určenie platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.  

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných 
školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v školskom roku 2011/2012. 

5. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Černyševského 8 Bratislava pre 
Danu Hanákovú na prevádzku registratúrneho strediska. 

6. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre 
MUDr. Annu Kuba čkovú na prevádzku zubnej ambulancie.  

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2, Bratislava 
pre EASY ENGLISH, s.r.o., Ing. Nikoletu Nogovú. 

8. Návrh na prenájom školského bazéna v ZŠ Holíčska 50 Bratislava pre Plavecký 
klub ORCA SPORT. 

9. Návrh na prenájom nebytových priestrov v ZŠ Nobelovo nám. č. 6 Bratislava pre 
Súkromnú MŠ Nobelovo nám. č. 6 Bratislava.    

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC 
Petržalka 1898, a.s.   

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre 
Plavecký klub ORCA SPORT. 
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12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre 
KMG Danubia, o.z. 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre 
Danube Neptun, s.r.o. 

14. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave 
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosti Villa Real, s.r.o., 
Beňadická 15, Bratislava. 

15. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 5834/2 o výmere 356 m² pre 
spoločnosť Amit Bau, s.r.o., Vajnorská 16, Bratislava. 

16. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Jasovskej 25 v Bratislave 
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka občianskemu združeniu Pre radosť, 
Jasovská 27, Bratislava. 

17. Žiadosť spoločnosti BRISK PRINT, s.r.o. o dlhodobý prenájom nebytových 
priestorov na Hrobákovej ul. 25 v Bratislave.  

18. Žiadosť Ivana Čaplu – ALPAČ o dlhodobý prenájom nebytových priestorov na 
Hrobákovej ul. 25 v Bratislave. 

19. Žiadosť Milana Chudadu – MERIX o dlhodobý prenájom nebytových priestorov 
na Hrobákovej ul. 25 v Bratislave. 

20. Rôzne. 
-------- 

 
1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k trasovaniu 

ropovodu.________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 72 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. protestuje 
 

proti spôsobu prípravy prác na prepojení ropovodu Družba s rafinériou Schwechat a jeho 
trasovania bez účasti samosprávy, 
 

2. vyzýva 
 

hlavné mesto SR Bratislavu na spoločný postup a koordináciu stanovísk hlavného mesta 
a dotknutých mestských častí pri rokovaniach s vládou SR, 
Hlasovanie: prítomných 29, za 27, proti 1, zdržal sa 1. 
 

3. žiada 
 

vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka informovať o tomto stanovisku kompetentné 
orgány a to konkrétne Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstvo hospodárstva 
SR, Ministerstvo životného prostredia SR a vládu SR. 
Hlasovanie: prítomných 30, za 25, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 1. 

---------- 
 

2. Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií – neposlancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka._________________________ 
 

Uznesenie č. 73 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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schvaľuje 
 

Dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, starostu a členov 
komisií – neposlancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

 Hlasovanie: prítomných 30, za 27 , proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2. 
---------- 

 
3. Návrh na určenie platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. ______________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 74 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka  

určuje 

Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava–Petržalka podľa § 3 ods. 1 
a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. a v rozsahu úväzku určenom 
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 589 zo dňa 24. augusta 2010 mesačný plat vo výške 
4 154,- €, t. j. v pôvodnej výške, s účinnosťou od 1. júna 2011. 

 

Hlasovanie: prítomných 31, za 17 , proti 3, zdržali sa 6, nehlasovali 3. 
---------- 

 
4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných 

školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka v školskom roku 2011/2012.________________________________________ 

 

Uznesenie č. 75 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a) berie na vedomie 
 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách 
a materských kolách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v školskom roku 2011/2012, 

 

b) schvaľuje 
 

zriadenie jednej náhradnej triedy v telovýchovnej miestnosti v Materskej škole, Holíčska 
30, Bratislava od 1. januára 2012. 

 

Hlasovanie: prítomných 27, za 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6 . 
---------- 

 
5. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Černyševského 8 Bratislava pre Danu 

Hanákovú na prevádzku registratúrneho strediska._____________________________ 
 

Uznesenie č. 76 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje,  
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že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Černyševského 8, Bratislava pre 
Danu Hanákovú, na prevádzku registratúrneho strediska, je prípadom hodným osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre Danu Hanákovú na 
prevádzku registratúrneho strediska o rozlohe 26,17 m² za cenu 10 € za m²/rok, zvýšenú 
o 20% za užívanie spoločných priestorov, vrátane dane z príjmu za prenájom nebytových 
priestorov, t.j. spolu 314,04 € za rok na dobu od 01.09.2011 do 31.08.2016. Cena energií 
bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 
 

Hlasovanie: prítomných 26, za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 . 
---------- 

 
6. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre 

MUDr. Annu Kuba čkovú na prevádzku zubnej ambulancie.__________________  
 

Uznesenie č. 77 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje 
 

že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Černyševského 8, Bratislava pre 
MUDr. Annu Kubačkovú na prevádzku zubnej ambulancie, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre MUDr. Annu 
Kubačkovú na prevádzku zubnej ambulancie o celkovej rozlohe 39,1 m² za cenu  
50,50 €/m² ročne, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov, vrátane dane z príjmu 
za prenájom nebytových priestorov, t.j. spolu 2369,46 € za rok na dobu od 01.09.2011 do 
31.08.2016. Cena energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche 
školy. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

 
7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre 

EASY ENGLISH, s.r.o., Ing. Nikoletu Nogovú._________________________________ 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka neprijalo hlasovaním uznesenie 
k predmetnému materiálu. 

  

Hlasovanie: prítomných 29, za 20, proti 0, zdržali sa 4, nehlasovali 5. 
---------- 
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8. Návrh na prenájom školského bazéna v ZŠ Holíčska 50 Bratislava pre Plavecký klub 
ORCA SPORT.___________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 78 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje, 
 

že prenájom školského bazéna v Základnej škole Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký 
klub ORCA SPORT je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom školského bazéna v ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký klub ORCA 
SPORT v rozsahu 6 hodín týždenne za cenu nájom 8,60 € za hodinu, vrátane dane z príjmu 
za prenájom nebytových priestorov, t.j. spolu 1909,20 € na dobu o 6.9.2011 do 28.6.2012 
podľa zmluvne dohodnutého počtu 222 hodín využívania školského bazéna. Cena energií 
bude stanovená podľa Metodického usmernenia vydaného MČ Bratislava-Petržalka v sume 
33 € /hodina. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 . 
---------- 

 
9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava pre 

Súkromnú MŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava.__________________________________  
 

Uznesenie č. 79 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje, 
 

že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Nobelovo nám. č.6, Bratislava pre 
Súkromnú MŠ Nobelovo nám.č.6, Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
 

2.schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov na dvoch podlažiach v bloku B1 o rozlohe 800 m² v ZŠ 
Nobelovo nám. č. 6, Bratislava, za cenu 10,00 €/m² za rok, zvýšenú o 20% za užívanie 
spoločných priestorov, vrátane dane z príjmu za prenájom nebytových priestorov, t.j. 
spolu 9600 € na dobu od 01.09.2011 do 31.08.2012. Cena energií bude stanovená 
pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3. 
---------- 

 
10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre  

FC Petržalka 1898, a.s.______________________________________________________  
 

Uznesenie č. 80 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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1. konštatuje, 
 

že nájom dvoch šatní na odkladanie vecí a osobnú hygienu detí a mládeže navštevujúcej 
útvar talentovanej mládeže je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

2. schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov (šatne) v ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s. 
na odkladanie vecí a osobnú hygienu detí a mládeže navštevujúcej útvar športovo 
talentovanej mládeže na dobu od 01.09.2011 do 19.06.2012 v celkovej  ploche 54,4 m² za 
cenu 10 € za m² /ročne, zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov, vrátane dane 
z príjmu za prenájom nebytových priestorov, t.j. spolu 524,83 € po zohľadnení doby 
nájmu. Cena energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 . 
---------- 

 
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre 

Plavecký klub ORCA SPORT._______________________________________________ 
  

Uznesenie č. 81 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje, 
 

že nájom nebytových priestorov z Základnej škole Pankúchova 4, Bratislava pre 
Plavecký klub ORCA SPORT, Ivánka pri Dunaji je podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. prípadom hodný osobitného 
zreteľa, 

 

2.schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov – školského bazéna v ZŠ Pankúchova 4 Bratislava pre 
plavecký klub ORCA SPORT na dobu od 05.09.2011 do 16.07.2012 v celkovej ploche 
483,35 m² za cenu 8,55 €/h, vrátane dane z príjmov za prenájom nebytových priestorov 
t.j. 2.582,10 €/rok podľa zmluvne dohodnutého počtu 302 hodín využívania školského 
bazéna. Cena energií bude stanovená podľa metodického usmernenia vydaného MČ 
Bratislava-Petržalka na 33 €/ hod. 
 

Hlasovanie: prítomných 30, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5. 
---------- 

 
12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre KMG 

Danubia, o.z.______________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 82 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

1. konštatuje, 
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že nájom nebytových priestorov (veľkej a malej telocvične) v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 
Bratislava pre KMG Danubia, združenie, prípadom hodným osobitného zreteľa podľa  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
 

2.schvaľuje 
 

nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava (veľká a malá 
telocvičňa) pre KMG Danubia, združenie, v zastúpení PhDr. Erikou Brandnerovou, 
predsedníčku KMG Danubia, na dobu od 05.09.2011 do 30.06.2012 z dôvodu 
mimoriadneho spoločenského prínosu KMG Danubia pre mestskú časť Bratislava-
Petržalka a reprezentáciu na medzinárodných a celoslovenských súťažiach a podporu detí 
zo sociálne slabších pomerov, za ceny znížené o 50% za prenájom z pôvodne 
navrhovaných nasledovne: 
a) veľká telocvičňa – miestnosť č. 020 - 354,20 m² za cenu 17,25 €/h (3,05 € nájom 
plochy, 14,2 € energie), t.j. 6 451,50 € vrátane dane z príjmov za prenájom nebytových 
priestorov, 
b) malá telocvičňa - miestnosť č. 019 – 171,80 m² za cenu 10,10 €/hodina (1,50 € 
prenájom plochy, 8,60 € energie), t.j. 1 121,1 € vrátane dane z príjmu za prenájom 
nebytových priestorov. 
 

Hlasovanie: prítomných 28, za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3 . 
---------- 

 
13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Prokofievova 5, Bratislava pre 

Danube Neptun, s.r.o._____________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 83 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

1. konštatuje, 
 

že nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Danube 
Neptun, s.r.o., je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

2. schvaľuje 
 

nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Danube 
Neptun. s.r.o., zastúpenej Ladislavom Bednárom, na prevádzkovanie regeneračných 
a rekondičných cvičení v rozsahu 92,4 m² za cenu 10,00 m²/rok, zvýšené o 20% za 
užívanie spoločných priestorov, vrátane dane z príjmu za prenájom nebytových 
priestorov, t.j. 1 108,80 €/rok na dobu 01.07.2011 do 30.06.2014. Cena služieb a energií 
bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 

 

Hlasovanie: prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1. 
---------- 

 
14. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 v Bratislave 

v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosti Villa Real, s.r.o., Beňadická 
15, Bratislava.____________________________________________________________ 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslanca Michala 
Radosu prerušilo rokovanie o predmetnom materiáli. 
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Hlasovanie: prítomných 26, za 19, proti 1, zdržali sa 4, nehlasovali 2. 
---------- 

 
15. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 5834/2 o výmere 356 m²pre 

spoločnosť Amit Bau, s.r.o., Vajnorská 16, Bratislava.__________________________ 
 

Uznesenie č. 84 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje,  
 

že odpredaj novovzniknutého pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 5834/2 o výmere 356 m2, 
druh pozemku - ostatná plocha, na ktorom bude vybudovaná prístupová komunikácia 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, je prípadom hodným osobitného zreteľa na 
základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  

 

2. schvaľuje 
 

odpredaj nehnuteľnosti - novovzniknutého pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 35834/2 
o výmere 356 m2, druh pozemku – ostatné plochy, ktorý vznikol na základe 
geometrického plánu č. 90/2010 zo dňa 12.10.2010, za cenu 60,08 €/m2 pre žiadateľa 
Amit Bau, s.r.o. Vajnorská 16, Bratislava v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Kúpna zmluva bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude kupujúcim podpísaná, 
toto uznesenie stráca platnosť. 
         

Hlasovanie: prítomných 26, za 22, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0. 
---------- 

 
16. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestrou na Jasovskej 25 v Bratislave 

v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka občianskemu združeniu Pre radosť, 
Jasovská 27, Bratislava.___________________________________________________ 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na návrh poslankyne Ivany 
Brezinskej prerušilo rokovanie o predmetnom materiáli. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 14, proti 3, zdržali sa 8, nehlasovali 2. 
---------- 

 
17. Žiadosť spoločnosti BRISK PRINT, s.r.o. o dlhodobý prenájom nebytových 

priestorov na Hrobákovej ul. 25 v Bratislave._________________________________ 
 

Uznesenie č. 85 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje, 
 

že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme nebytového priestoru na Hrobákovej ul. 
č. 25 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi spoločnosti BRISK PRINT, s.r.o. so sídlom 
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Čiernovodská 11 v Bratislave je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a odseku 
9 písmeno c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť vložila vlastné 
finančné prostriedky do rekonštrukcie nebytových priestorov, zariadení a strojov na 
prevádzku polygrafických prác, ktoré sú zabudované v uvedených priestoroch,  

 

2. schvaľuje 
 

predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Hrobákovej ul. 25 v Bratislave 
doterajšiemu nájomcovi spoločnosti BRISK PRINT, s.r.o. na obdobie od 01.09.2011 do 
31.08.2014. Výška nájomného za prenajímaný predmet nájmu je stanovená v sume 
4 356,27 €/rok Celková výmera predmetu nájmu je 93,9 m2. Zmluva o nájme bude 
nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. 
V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: prítomných 27, za 21, proti 3, zdržali sa 3, nehlasovali 0. 
---------- 

 
18. Žiadosť Ivana Čaplu – ALPAČ o dlhodobý prenájom nebytových priestorov na 

Hrobákovej ul. 25 v Bratislave._____________________________________________ 
 

Uznesenie č. 86 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1. konštatuje, 

že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme nebytového priestoru na Hrobákovej ul. 
25 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi Ivanovi Čaplovi - ALPAČ so sídlom Šustekova 
ul. 14 v Bratislave je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a odseku 9 písmeno 
c/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť vložila vlastné finančné 
prostriedky do rekonštrukcie nebytových priestorov, zariadení a strojov na prevádzku 
polygrafických prác, ktoré sú zabudované v uvedených priestoroch, 

 

2. schvaľuje 
 

predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Hrobákovej ul. 25 v Bratislave 
doterajšiemu nájomcovi Ivanovi Čaplovi - ALPAČ na obdobie od 01.09.2011 do 
31.08.2014. Výška nájomného za prenajímaný predmet nájmu je stanovená v sume 
2075,55 €/rok, t.j. 41,1 m2 za 50,50 €/m2. Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 
30 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V opačnom prípade toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie: prítomných 27, za 21, proti 1, zdržali sa 3, nehlasovali 2. 

---------- 
 

19. Žiadosť Milana Chudadu – MERIX o dlhodobý prenájom nebytových priestorov  
na Hrobákovej ul. 25 v Bratislave.__________________________________________ 

 

Uznesenie č. 87 
 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1. konštatuje, 
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že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme nebytového priestoru na Hrobákovej ul. 25 
v Bratislave doterajšiemu nájomcovi Ing. Milanovi Chudadovi – MERIX so sídlom 020 63 
Lednica 349 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a odseku 9 písmeno c/ 
zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť vložila vlastné finančné prostriedky 
do rekonštrukcie nebytových priestorov, zariadení a strojov na prevádzku polygrafických 
prác, ktoré sú zabudované v uvedených priestoroch, 

 

2. schvaľuje 
 

predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Hrobákovej ul. 25 v Bratislave 
doterajšiemu nájomcovi Ing. Milanovi Chudadovi – MERIX na obdobie od 01.09.2011 do 
31.08.2014. Výška nájomného za prenajímaný predmet nájmu je stanovená v sume  
2 876,95 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 64,6 m2. Zmluva o nájme bude 
nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. 
V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie: prítomných 27, za 22, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 3. 
---------- 

 
21. Rôzne 
 Výzva Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka Všeobecnej 

zdravotnej poisťovni._____________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 88 
 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje 
 

Výzvu Všeobecnej zdravotnej poisťovni, aby prehodnotila svoje rozhodnutie 
o nezazmluvnení ostávajúcich dvoch lôžok v Sanatóriu AT v Petržalke na Osuského ulici. 
 

Hlasovanie: prítomných 25, za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. 
---------- 

 
         
 
 

Vladimír Bajan 
                           starosta 
 


