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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 10. februára 2014 

 

Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, P. Hochschorner, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní: G. Belanová, I. Brezinská 

Za oddelenie školstva, kultúry a športu: S. Kyselová, R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: J. Lukáček – vedúci finančného oddelenia (k bodu 1), Ľ. Vernarský – 

právny referát kancelárie starostu (k bodu 2), Z. Juhásová – poverená vedením 

oddelenia životného prostredia (k bodu 3), D. Paulenová – vedúca oddelenia 

organizačných vecí (k bodu 4), I. Strapcová – vedúca oddelenia nakladania s majetkom 

(k bodu 5) 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:05 hod. 

Program: 

 

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

č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

2. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) 

3. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov  

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Ing. Michala Jarábeka, Smolenická 8, 851 05 Bratislava 

6. Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v roku 2013 

7. Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2014 

8. Informačné materiály 

a) Projekt Športové hokejové triedy na ZŠ Dudova – informácia o realizácii projektu 

b) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a o plnení zmluvy o nájme 

pozemku č. 49/2001 – športový areál ZŠ Budatínska 

c) Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka 

d) Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 10.12.2013 

e) Informácia o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od 

minulého zasadnutia komisie 25.11.2013 

9. Rôzne 

 

 

Na úvod prvého tohoročného rokovania predseda komisie kultúry, mládeže a športu 

V. Kovár privítal členov komisie a hostí, oboznámil ich s navrhovaným programom, ktorý 

členovia komisie schválili. 

 

 

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

č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia 
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Rozprava: 

Materiál uviedol J. Lukáček. Vo svojom vystúpení materiál skomentoval, členovia komisie 

nemali otázky. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského  zariadenia  

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia:  

Prítomných: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

2. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) 

 

Rozprava: 

Materiál uviedol Ľ. Vernarský. Vo svojom vystúpení materiál skomentoval, objasnil postoj MČ 

a odpovedal na otázky členov komisie k dĺžke rozhodovania v súčasnosti a podľa návrhu. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“), 

ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f),  

podľa ktorého primátor rozhoduje vo všetkých veciach správy Bratislavy, ktoré nie sú zákonom 

alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,  

keď sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová  

„ak ho požiada o rozhodnutie starosta mestskej časti, rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej žiadosti, v osobitne zložitej veci najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej 

žiadosti“. 

 

Hlasovanie o návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 

ods. 6 písm. f).  

Prítomných: 8   Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

3. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

 

Rozprava: 

Materiál uviedla Z. Juhásová. Vysvetlila, že dôvodom predloženia návrhu VZN je protest 

prokurátora a zosúladenie s novelizovanými právnymi predpismi. Ďalšie otázky neboli. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  
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odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka: 

Prítomných: 8   Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov  

 

Rozprava: 

Materiál uviedla D. Paulenová. Skonštatovala, že návrh VZN je predkladaný z dôvodu 

aktualizácie platného všeobecne záväzného nariadenia. Doplnkom VZN č. 4/2006 bol priestor 

na vylepovanie volebných plagátov rozšírený o ďalšie 3 lokality (na Nobelovom nám., pri 

trhovisku Braník a pri trhovisku na Mlynarovičovej ul.), na ktorých boli osadené ďalšie 

betónové skruže. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných 

plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov  

 

Prítomných: 8   Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Ing. Michala Jarábeka, Smolenická 8, 851 05 Bratislava 

 

Rozprava: 

Úvodné slovo k materiálu a vysvetlenie stanoviska k prenájmu, výške a spôsobe prenájmu 

predniesla I. Strapcová. Otázky členov komisie smerovali k možnosti výberového konania, na 

čo I. Strapcová odpovedala, že v prípade neschválenia návrhu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa by nasledovalo výberové konanie na tieto priestory. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 12 o výmere 72,51 m
2
, nachádzajúca sa v suteréne 

objektu Domu kultúry Lúky, súp. č. 3247,zapísaný na LV č.1748 na pozemku parc. č. 2306 

v k. ú. Petržalka, Vígľašská 1, 851 02 Bratislava, pre Ing. Michala Jarábeka, bytom Smolenická 

8, 851 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a) ods.9 písm. c), zákona 

č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú odo dňa 1.03.2014 za cenu 20,-

€/m
2
/rok, celkovo za 1450,20 €/rok, za energie vo výške 46,-€/mesiac, celkovo za 552,-€/rok  

 

Hlasovanie o  návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Ing. Michala Jarábeka, Smolenická 8, 851 05 Bratislava  
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Prítomných: 7   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

 

6. Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2013 

 

Úvodné slovo k písomnému materiálu predniesol R. Schnürmacher. Materiál obsahuje súhrn 

bodov programu 6 zasadnutí komisie v priebehu roka 2013. Osobitne sú vyčlenené materiály na 

prerokovanie (36 ks) a informačné materiály (42 ks). Pravidelnými bodmi programu zasadnutí 

komisie boli Informácie o „osude“ stanovísk (odporúčaní) komisie, Informácie o stave projektu 

výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka, Informácie o stave projektu revitalizácie 

športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska, Niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré 

sa uskutočnili od predchádzajúceho zasadnutia komisie.  

V nadväznej diskusii na tému ako zlepšiť prácu komisie v roku 2014 odzneli aj tieto podnety:  

- R. Schnürmacher navrhol vypracovanie informačného materiálu (sprievodcu) 

o možnostiach športovania a turistiky na území Petržalky. Materiál by obsahoval základné 

informácie o ihriskách, športových kluboch, ... , kontaktné údaje a pokiaľ by existovala, tak 

aj linku na webové stránky. Slúžil by nielen obyvateľom Petržalky, ale aj návštevníkom 

tejto mestskej časti. Materiál mieni R. Schnürmacher skompletizovať v priebehu roka 

a potom umiestniť na webové stránky MČ. M. Buberník navrhol vytvoriť z materiálu 

aplikáciu pre mobilné telefóny,  

- V. Kovár vyjadril názor, že komisia by v procese výberu kandidátov na Osobnosť Petržalky 

mohla byť aktívnejšia, a vyzval členov komisie, aby už v priebehu februára a marca 

prichádzali s návrhmi na Osobnosti Petržalky. V. Kovár sa domnieva, že ak sa komisia 

bude tejto otázke venovať už na svojom budúcom zasadnutí (apríl, samozrejme, v tom čase 

ešte bez návrhov občanov), mohol by byť výber kandidátov kvalitnejší. Zdôraznil pritom 

úlohu Petržalských novín,  

- P. Litomerický by privítal, keby členovia komisie viac navštevovali podujatia organizované 

Kultúrnymi zariadeniami Petržalky a poskytovali vedeniu KZP spätnú väzbu o kvalite 

týchto podujatí. V. Kovár vyzval P. Litomerického, aby vypracoval zoznam podujatí, na 

ktorých by sa členovia komisie v najbližšom období mohli zúčastniť. Následne si členovia 

komisie z tohto zoznamu vyberú podujatia, ktoré navštívia. P. Litomerický zabezpečí 

bezplatný vstup členov komisie na tieto podujatia.  

 

 

7. Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2014 

 

Členovia komisie sa dohodli na nasledovných termínoch zasadnutí:  

 

mesiac zasadnutie KKMŠ deň v týždni 

február 10. 2. pondelok 

apríl   7. 4. pondelok 

jún   9. 6. pondelok 

september 16. 9.  UTOROK! 

október 27. 10. pondelok 

 

Začiatok zasadnutí zostáva na 15:30.  

P. Hochschorner navrhol, aby sa zasadnutie 9.6. konalo v areáli vodných športov v Čunove a 

bolo by spojené aj s exkurziou do areálu na Divokej vode..  
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S. Kyselová upozornila na termín uzávierky návrhov na Osobnosť Petržalky, ktorý si asi bude 

vyžadovať mimoriadne zasadnutie komisie (zrejme niekedy koncom mája). 

 

 

8. Informačné materiály 

 

a) Projekt Športové hokejové triedy na ZŠ Dudova – informácia o realizácii projektu 

O projekte informoval R. Schnürmacher, upriamil pozornosť na termín konania prijímacích 

skúšok do športovej hokejovej triedy v piatom ročníku pre šk. rok 2014/15, ktoré sa budú 

konať na ZŠ Dudova 19.2.2014 od 15:30 hod. 

 

b) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a o plnení zmluvy o nájme pozemku 

č. 49/2001 – športový areál ZŠ Budatínska 

Ľ. Škorvaneková informovala o výbere 9 ihrísk, ktoré vybrala poslanecká pracovná skupina 

pre revitalizáciu športovísk, a troch návrhov športovísk zaradených do participačného 

výberu občanov MČ Bratislava-Petržalka.  

K stavu revitalizácie športového areálu ZŠ Budatínska informoval R. Schnürmacher 

v zmysle listu predsedu MŠKI zo dňa 27.1.2014, v ktorom D. Svetík vyhodnotil plnenie 

zmluvy č. 49/2011 a z dôvodu objektívnych príčin predložil návrh na dodatok k tejto 

zmluve v nasledujúcom znení:  

- Článok IV, bod 2., vo štvrtom riadku text: ukončenie do 31.12.2013, nahradiť textom: 

ukončenie do 31.4.2015. 

- V tom istom článku, bod 4., text: Ak nájomca neukončí uvedené investície do 

31.12.2013…, nahradiť textom: Ak nájomca neukončí uvedené investície do 31.4.2015 

… 

R. Schnürmacher doplnil, že prijatiu dodatku by nemalo nič brániť. 

 

c) Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka 

Informáciu od prednostu MÚ M. Štefánika sprostredkoval R. Schnürmacher. V nej uviedol, 

že stavba má schválené územné rozhodnutie a tiež podanú žiadosť na stavebné povolenie. 

Tiež sa pripravuje výberové konanie na zhotoviteľa, kde je potrebné doplniť podklady 

niektorých uchádzačov. 

 

d) Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 10.12.2013 

Úvodné slovo k písomnému materiálu o záveroch zasadnutia MZ dňa 10.12.2013 

k odporúčaniam komisie KMŠ predniesol V. Kovár. Materiál je doplnený (príloha č. 1) 

o znenie sporných ustanovení VZN č. 1/2001 o čistote a poriadku, ktoré napadol prokurátor 

a ktoré komisia na svojom minulom zasadnutí neprerokovávala. Vzhľadom nato, že 

členovia KKMŠ dostali na minulom zasadnutí o materiáli Odpočet strategického 

dokumentu „Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2011 – 2014“, len 

ústnu informáciu, sú prílohou tejto informácie (príloha č. 2) tie časti materiálu, ktoré sa 

dotýkajú oblasti pôsobenia komisie.  

 

e) Informácia o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od 

minulého zasadnutia komisie 25.11.2013 

Pravidelnú informáciu z oblasti kultúry a športu predložili S. Kyselová a R. Schnürmacher. 

V predloženom materiáli K. Bergerová osobitne upozornila na druhú sériu výstav z histórie 

Petržalky Taká bola Petržalka, teraz venovanú rokom 1919 – 1946, ktorá je opäť 

inštalovaná v pobočke Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej 5. Ocenila najmä 

výbornú spoluprácu s Filozofickou fakultou UK, vedúcou katedry etnológie a muzeológie 
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M. Botíkovou a Ľ. Kačírkom, členom komisie KMŠ. P. Litomerický krátko zhodnotil 

úroveň tohoročného maškarného plesu Petržalčanov. Vyzdvihol najmä zvýšený počet 

účastníkov (420), dobrú úroveň programu, občerstvenia i účinkujúcich. 

 

 

Na záver rokovania predseda komisie V. Kovár poďakoval prítomným za účasť. 

Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude v pondelok 7.4.2014 o 15:30 hod. 

 

 

 

 

         Vladimír Kovár, v. r. 

           predseda komisie 

 

V Bratislave 10. februára 2014  

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  10.02.2014 

 

 

K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia  
 

Prítomní:, V. Kovár, Ľ. Škorvaneková, M. Mračková, Z. Ďurišová, M. Buberník, Ľ. Kačírek,      

P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

Neprítomní: G. Belanová, I. Brezinská 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského  zariadenia  

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia:  

Prítomných: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.02.2014 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  10.02.2014 

 

 

K bodu: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) .  

 

 

Prítomní:, V. Kovár, M. Mračková, Z. Ďurišová, M. Buberník, Ľ. Kačírek,    P. Hochschorner, 

Ľ. Luhový 

Neprítomní: G. Belanová, I. Brezinská 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka  odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„štatút“), ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f)  rozhoduje vo všetkých veciach správy 

Bratislavy, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu, 

keď sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová „ak ho požiada o rozhodnutie starosta 

mestskej časti, rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, v osobitne zložitej 

veci najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti“. 

 

Hlasovanie o návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 

ods. 6 písm. f).  

Prítomných: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.02.2014 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  10.02.2014 

 

 

K bodu: Návrh VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných 

plagátov  

 

Prítomní:, V. Kovár, Ľ. Škorvaneková, M. Mračková, Z. Ďurišová, M. Buberník, Ľ. Kačírek,      

P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

Neprítomní: G. Belanová, I. Brezinská 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka s c h v á l i ť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie  o návrhu VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných 

plagátov  

Prítomných: 8   Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.02.2014 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  10.02.2014 

 

 

K bodu: Návrh VZN  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  
 

 

Prítomní:, V. Kovár, Ľ. Škorvaneková, M. Mračková, Z. Ďurišová, M. Buberník, Ľ. Kačírek,      

P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

Neprítomní: G. Belanová, I. Brezinská 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka s c h v á l i ť  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka: 

Prítomných: 8   Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.02.2014 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  10.02.2014 

 

 

K bodu: Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre                            

Ing. Michala Jarábeka, Smolenická 8, 851 05 Bratislava                   

 

 

Prítomní:, V. Kovár, Ľ. Škorvaneková, M. Mračková, Z. Ďurišová, M. Buberník, Ľ. Kačírek,      

P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

Neprítomní: G. Belanová, I. Brezinská 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka s c h v á l i ť prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 12 o výmere 

72,51 m
2
, nachádzajúca sa v suteréne objektu Domu kultúry Lúky, súp.č. 3247,zapísaný na LV 

č.1748 na pozemku parc.č. 2306 v k.ú. Petržalka, Vígľašská 1, 851 02 Bratislava, pre Ing. 

Michala Jarábeka, bytom Smolenická 8, 851 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa §9a),ods.9písm.c), zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu 

neurčitú odo dňa 1.03.2014 za cenu 20,-€/m
2
/rok, celkovo za 1450,20 €/rok,  za energie vo 

výške 46,-€/mesiac, celkovo za 552,-€/rok  

 

Hlasovanie o  návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Ing. Michala Jarábeka, Smolenická 8, 851 05 Bratislava                   

Prítomných: 7   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


