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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 12.02.2014  

 

 

Prítomní     :    Ing. Ľuboš Flandera, predseda 

                                      Ing. Mgr. Michal Radosa, podpredseda 

      Ing. Milan Borguľa, člen poslanec  

    Ing. Ján Hrčka, člen poslanec 

    Anna Maláková, člen neposlanec  

    Ľubomír Bagin, člen neposlanec 

     Ján Michalec, člen neposlanec    

       

 

Neprítomní:  

 

Rokovanie komisie bolo zahájené o 17.30 hod. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 19.00 hod. 

 

 

Program : 

A./ Schválenie programu komisie  za :    všetci prítomní  

B/ Materiály podľa bodov 1-9 

C/ Rôzne 

Program: 

 

1. Stanovisko k zmene Štatútu mesta 

2. 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 

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 odpis nevymožiteľných pohľadávok 

6. Návrh na prenájom NP v objekte DK Lúky pre Ing. Michala Jarábeka 

7. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k NP pre nájomcov  

8. Návrh na opätovný prenájom NP v objekte ZŠ Turnianska pre HSL s.r.o. 

9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy na 

Kutlíkovej ul.č. 17, na 9. poschodí, bloku B  pre nájomcu Sociálna poisťovňa, Ul. 29. 

augusta 8 a 10, Bratislava 
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k bodu 1. Stanovisko k zmene Štatútu hl.mesta 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

Hlasovanie :  

za              :        4               proti          :          0          zdržal sa   :   0        nehlasoval:  0 

 

k bodu 2.  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 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

 

Hlasovanie :  

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

 

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

Petržalka 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

 

Hlasovanie :  

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

 

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

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť  

 

Hlasovanie :  

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

 

 

k bodu 5. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť  

 

Hlasovanie :  

za              :       6               proti          :         0           zdržal sa   :        0   nehlasoval:  0 
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k bodu 6.  Návrh na prenájom NP v objekte DK Lúky pre Ing. Michala Jarábeka 

 

Uznesenie: 

Komisia  odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh  schváliť. 

 

Hlasovanie :  

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

 

 

k bodu 7. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k NP pre 

nájomcov 

 

Uznesenie: 

Komisia  odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh  schváliť s podmienkou zapracovať do zmluvy možnosť vypovedania zmluvy v prípade 

ukončenia nájomného vzťahu v nebytovom  priestore 

 

Hlasovanie :  

 

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

 

k bodu 8. Návrh na opätovný prenájom NP v objekte ZŠ Turnianska pre HSL s.r.o. 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh  schváliť  za podmienky navýšenia výšky nájomného na 12,-€/m
2
/rok 

 

Hlasovanie :  

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

 

 

k bodu 9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej 

budovy na Kutlíkovej ul.č. 17, na 9. poschodí, bloku B  pre nájomcu Sociálna poisťovňa, Ul. 

29. augusta 8 a 10, Bratislava 

 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh  schváliť 

 

Hlasovanie :  

za              :            6         proti          :         0          zdržal sa   :       0   nehlasoval:  0 
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Zapísala :         Ing.Ľuboš Flandera  

Mgr. Iveta Strapcová       predseda  v.r. 

tajomník komisie v.r. 

 

Príloha: prezenčná listina 

 

 

 

Bratislava, dňa 12.02.2014 


