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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia správy majetku 

a miestnych podnikov 

 

 

Zápisnica 

 

zo  zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej 

   dňa 10.4.2013  

 

 

Prítomní        :   Ing. Ľuboš Flandera, predseda 

                            Ing. Mgr. Michal Radosa, podpredsed 

                       Ing. Milan Borguľa, člen poslanec 

                             Ing. Ján Hrčka, člen poslanec,  

                             Ján Michalec, člen neposlanec    

                             Ľubomír Bagin, člen neposlanec      

                             Anna Maláková, člen neposlanec 

     

Neprítomný   :             
 

 

Rokovanie komisie bolo zahájené o 17.40 hod. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 19.20 hod.  

 

 

Program : 

A/.Schválenie programu komisie 

B/.Materiály k prerokovaniu podľa bodov od 1 – 9 

C/ Doplnený program rokovania o materiály: 

„Návrh na odpredaj objektu Osuského 8 pre Lepší svet n.o.“ 

 „Návrh na zníženie nájomného v objekte Fedinova 7 pre Vysnívaný domov n.o.“ 

 

1. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre 

FC SCORPIONS Bratislava, o.z. Bulharská 70, 821 04  Bratislava, IČO: 

42256895 

2. Návrh na prenájom časti objektu v býv.ZŠ na Vlasteneckom nám.č.1, Bratislava-

Petržalka pre MUDr. Alenu Kraupovú, za účelom prevádzkovania zubnej 

ambulancie 

3. Návrh na odpredaj objektu Osuského 8 pre Lepší svet n.o. 

 

4. Návrh VZN ktorým sa mení VZN č.1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol.zariadeniach 



2 

 

5. Návrh VZN ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4 

6. Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre 

vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta 

7. Návrh VZN ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní soc.služieb a výške úhrady za 

soc.služby poskytované Strediskom soc.služieb Petržalka 

8. Protest prokurátora proti VZN č.5/2000 o starostlivosti o zeleň na území MČ BA-

Petržalka 

9. Návrh na zníženie nájomného v NP Fedinova 7 pre Vysnívaný domov,n.o. 

10. Rôzne 

 

 

 

 

K bodu 1 :   

Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre 

FC SCORPIONS Bratislava, o.z. Bulharská 70, 821 04  Bratislava, IČO: 

42256895 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :     6                  proti          :           0           zdržal sa   :  0         nehlasoval:  1 

 

k bodu 2 

Návrh na prenájom časti objektu v býv.ZŠ na Vlasteneckom nám.č.1, Bratislava-

Petržalka pre MUDr. Alenu Kraupovú, za účelom prevádzkovania zubnej 

ambulancie 

 

Uznesenie  : 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť za podmienky, že doba nájmu bude 5 rokov a navrhovaná výška celkového 

ročného nájomného sa navýši o 10%  
 

Hlasovanie :  

za     :       6                   proti          :       0               zdržal sa   :        0            nehlasoval:       1 

 

k bodu 3 : Návrh na odpredaj objektu Osuského 8 pre Lepší svet n.o. 

 

Komisia prerušila rokovanie v tomto bode a navrhuje materiál dopracovať a opätovne 

predložiť do komisie na prerokovanie  so stanoviskom hlavného mesta SR Bratislavy ako 

vlastníka pozemku pod stavbou a stanoviskom nájomcu,ktorý je susediacim s  

s odpredávaným objektom. 
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k bodu 4: Návrh VZN ktorým sa mení VZN č.1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol.zariadeniach 

 

Uznesenie : 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh VZN schváliť. 

 

Hlasovanie :  

za             :           7            proti          :       0               zdržal sa   :    0        nehlasoval: 0 

 

k bodu 5: Návrh VZN ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh VZN schváliť. 

 

Hlasovanie :  

za              :         7             proti          :         0           zdržal sa   :        0   nehlasoval:  0 

 

 

k bodu 6: Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie 

povolenia k vyhradeniu parkovacieho miest. 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť za podmienky,že paušálna suma 50 € ako náklady uhradené pri vyhradzovaní 

parkovacieho miesta ,uvedená v texte materiálu, bude uvedená aj priamo  do textu 

navrhovanej zmeny Zásad. 

 

Hlasovanie :  

za              :      6                 proti          :       0               zdržal sa   :      1      nehlasoval:  0 

 

 

k bodu 7: Návrh VZN ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní soc.služieb a výške úhrady za 

soc.služby poskytované Strediskom soc.služieb Petržalka. 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh VZN schváliť. 

Uznesenie: 

 

Hlasovanie :  

za              :         7             proti          :    0                 zdržal sa   :     0       nehlasoval:  0 

 

 

k bodu 8: Protest prokurátora proti VZN č.5/2000 o starostlivosti o zeleň na území MČ BA-

Petržalka 
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Uznesenie: 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka vyhovieť 

protestu prokurátora a predložený návrh schváliť. 

 

Hlasovanie :  

za              :        7              proti          :     0                zdržal sa   :  0          nehlasoval:  0 

 

k bodu 9: 

 

Návrh na zníženie nájomného v nebytových priestororoch na Fedinovej ul.č.7 

v Bratislave pre Vysnívaný domov n.o. 

 

Komisia v tomto bode prerušila rokovanie a žiada materiál opätovne predložiť na 

prerokovanie do najbližšieho zasadnutia komisie a pozvať zástupcu nezistkovej organizácie 

k jeho prerokovaniu.  

 

 

 

k bodu 10: 

 p.predseda pripraví okruh tém a problematiky miestnych podnikov, na základe ktorých budú 

jednotliví riaditelia postupne pozývaní a budú prezentovať organizáciu na komisii správy 

majetku a miestnych podnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala :         Ing. Ľuboš Flandera  

Mgr. Iveta Strapcová                predseda  

tajomník komisie 

 

 

 

 

 

Príloha:  prezenčná listina 


