
1 

 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

komisia správy majetku a miestnych podnikov 

 

 

Zápisnica 

 

zo  zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej 

   dňa 5.6.2013  

 

 

Prítomní        :    Ing. Ľuboš Flandera, predseda 

                                      Ing. Mgr. Michal Radosa, podpredseda 

      Ing. Milan Borguľa, člen poslanec 

                                      Ing. Ján Hrčka, člen poslanec,  

    Ján Michalec, člen neposlanec    

    Anna Maláková, člen neposlanec 

         

Neprítomný   :          Ľubomír Bagin 

  

 

Rokovanie komisie bolo zahájené o 17.30 hod. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o  19.00 hod.  

 

 

Program : 

A./ Schválenie programu komisie  

B./ Materiály k prerokovaniu podľa bodov od 1 – 23 

C./ Materiály podľa bodov od 17 do 23 budú predmetom rokovania komisie dňa 12.6.2013  

D./ Na rokovanie komisie dňa 12.6.2013 prizvať riaditeľa BP Petržalka s.r.o. a riaditeľku SSS 

Petržalka, ktorí majú informovať komisiu  o činnosti riadenia organizácie – predložiť komisii 

správu o činnosti 

 

1. Návrh na prevod vlastníctva garáže č.18 na Medveďovej ul. v Bratislave pre Jozefa 

Kozára,Bzovícka 32,Bratislava 

2. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome 

Topoľčianska 27 a 29 pre vlastníkov bytov a NP druhonadobúdateľov. Informácia 

o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Topoľčianska 27 

a 29 pre vlastníkov bytov a NP – prvonadobúdateľov. 

3. Návrh na prenájom časti pozemku, parc.č. 4704/1 pre BigBoard Slovensko a.s. 

4. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.2120 pre Mira Nasarika, Miloslavov 225 

5. Návrh na prenájom pozemku parc.č.1045/5 pre Romana Rybára, Furdekova 

10,Bratislava 
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6. Návrh na prenájom pozemku parc.č.2844/1 pre GAZZI s.r.o. Heyrovského 

7,Bratislava 

7. Návrh na prenájom NP na Ambroseho 1 pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 

Starhradská 12,Bratislava 

8. Návrh na prenájom NP na Gessayovej 43 v Bratislave pre LSR PLUS s.r.o., 

Lenardova 6,Bratislava 

9. Návrh na prenájom NP v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre SZUŠ, 

Prokofievova 5,Bratislava 

10. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova pre Plavecký klub 

ORCA SPORT, Muškátova 21, Ivanka pri Dunaji 

11. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre 

Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, Ivanka pri Dunaji 

12. Návrh na schválenie dod.č.1 k nájomnej zmluve č.08-08-2012  PRÁVNIK-tenisová 

škola Trčka&kurewk,o.z. 

13. Návrh na schválenie dod.č.1 k nájomnej zmluve č.08-09-2012 PRÁVNIK-tenisová 

škola Trčka&Kurek,o.z. 

14. Návrh na predĺženie doby nájmu pre spoločnosť WINNEX s.r.o., Kopčianska 92, 

Bratislava 

15. Návrh na zverenie pozemku parc.č.3110/18 a časti pozemku parc.č. 3110/22 do správy 

MP VPS. 

16. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.2324 pre spol. AB spoločnosť s.r.o. 

17. Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň 

18. Záverečný účet 

19. Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb 

20. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o parkovaní, zmena štatútu, Návrh zmluvy 

medzi mestom a mestskými časťami 

21. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní soc. služieb + dodatok k zriaďovacej 

listine 

22. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti pri výstavbe plavárne 

23. Návrh stanoviska MZ k návrhu dodatku štatútu hl.mesta SR Bratislavy (evidencia 

dane z nehnuteľností) 

 

 

k bodu 1.  

Návrh na prevod vlastníctva garáže č.18 na Medveďovej ul. v Bratislave pre Jozefa 

Kozára,Bzovícka 32,Bratislava 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť za podmienky že cena za predaj garáže bude 6300 € 

 

Hlasovanie :  

za              :     5                  proti          :           0         zdržal sa   :      0     nehlasoval:  1 
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k bodu 2. 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Topoľčianska 

27 a 29 pre vlastníkov bytov a NP druhonadobúdateľov. Informácia o prevode 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Topoľčianska 27 a 29 pre 

vlastníkov bytov a NP – prvonadobúdateľov. 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za        5      :                       proti          :      0              zdržal sa   :         0  nehlasoval:  1 

 

k bodu 3. 

Návrh na prenájom časti pozemku, parc.č. 4704/1 pre BigBoard Slovensko a.s. 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :         5              proti          :          0          zdržal sa   :      0     nehlasoval:   1 

 

k bodu 4. 

Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.2120 pre Mira Nasarika, Miloslavov 225 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :       5                proti          :            0        zdržal sa   :        0   nehlasoval 1 

 

 

k bodu 5. 

Návrh na prenájom pozemku parc.č.1045/5 pre Romana Rybára, Furdekova 

10,Bratislava 

 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :    5                   proti          :         0           zdržal sa   :      0     nehlasoval:  1 

 

k bodu 6. 

Návrh na prenájom pozemku parc.č.2844/1 pre GAZZI s.r.o. Heyrovského 7,Bratislava 
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Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť za podmienky vybudovania posilňovne v termíne do 31.12.2013 a aby 

zariadenia spĺňali bezpečnostné a technické normy 

 

Hlasovanie :  

za              :            5           proti          :          0          zdržal sa   :      0     nehlasoval:  1 

 

k bodu 7. 

Návrh na prenájom NP na Ambroseho 1 pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 

Starhradská 12,Bratislava 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :      5                 proti          :          0         zdržal sa   :       0   nehlasoval:  1 

 

k bodu 8. 

Návrh na prenájom NP na Gessayovej 43 v Bratislave pre LSR PLUS s.r.o., Lenardova 

6,Bratislava 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :      3                 proti          :             0       zdržal sa   :        2   nehlasoval:  1 

 

 

k bodu 9. 

Návrh na prenájom NP v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre SZUŠ, 

Prokofievova 5,Bratislava 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :          5             proti          :       0             zdržal sa   :      0     nehlasoval:  1 

 

 

k bodu 10. 

Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova pre Plavecký klub 

ORCA SPORT, Muškátova 21, Ivanka pri Dunaji 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :      5                 proti          :            0        zdržal sa   :        0   nehlasoval:  1 
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k bodu 11. 

Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký 

klub ORCA SPORT, Muškátová 21, Ivanka pri Dunaji 

 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :      5                 proti          :           0         zdržal sa   :       0    nehlasoval:  1 

 

 

k bodu 12. 

Návrh na schválenie dod.č.1 k nájomnej zmluve č.08-08-2012  PRÁVNIK-tenisová škola 

Trčka&kurewk,o.z. 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :     5                 proti          :     0               zdržal sa   :       0    nehlasoval:  1 

 

k bodu 13. 

Návrh na schválenie dod.č.1 k nájomnej zmluve č.08-09-2012 PRÁVNIK-tenisová škola 

Trčka&Kurek,o.z. 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :     5                  proti          :        0            zdržal sa   :       0    nehlasoval:  1 

 

k bodu 14. 

Návrh na predĺženie doby nájmu pre spoločnosť WINNEX s.r.o., Kopčianska 92, 

Bratislava 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť za podmienky že samotná výstavba hokejovej haly bude zrealizovaná 

najneskôr do troch rokov od vydania územného rozhodnutia, najneskôr však do 31.12.2019. 

 

Hlasovanie :  

za              :       5                proti          :           0         zdržal sa   :        0   nehlasoval:  1 

 

k bodu 15. 

Návrh na zverenie pozemku parc.č.3110/18 a časti pozemku parc.č. 3110/22 do správy 

MP VPS. 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 
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Hlasovanie :  

za              :          5             proti          :             0       zdržal sa   :      0     nehlasoval:  1 

 

 

k bodu 16. 

Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.2324 pre spol. AB spoločnosť s.r.o. 

 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :    5                    proti          :       0             zdržal sa   :      0     nehlasoval:  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala :         Ing.Ľuboš Flandera  

Mgr. Iveta Strapcová        predseda  

tajomník komisie 

 

 

Príloha: prezenčná listina 

 


