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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 17.09.2014  

 

 

Prítomní     :   Ing. Ľuboš Flandera, predseda 

                                     Ing. Mgr. Michal Radosa, podpredseda 

    Ing. Ján Hrčka, člen poslanec 

    Anna Maláková, člen neposlanec  

    Ľubomír Bagin, člen neposlanec 

     Ján Michalec, člen neposlanec    

        Ing. Milan Borguľa, člen poslanec 

       

 

 

Neprítomní:    

 

Rokovanie komisie bolo zahájené o 17.45 hod. 

Rokovanie komisie bolo ukončené o 19.05 hod. 

 

 

Program : 

A./ Schválenie programu komisie  za :    všetci prítomní  

B/ Materiály podľa bodov 1- 18 

Program: 

 

1. Návrh na prenájom časti pozemkov pre ATM DEVELOPMENT, s.r.o. 

2. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku pre Gavia, s.r.o. 

3. Návrh na predĺženie nájmu NP pre MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. 

4. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku pre  René Krumpál-Mareti 

5. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov pre ARDSYSTÉM, s.r.o. 

6. Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi 

7. Návrh na prenájom telocvične pre FC Petržalka akadémia, o.z. 

8. Návrh na predĺženie nájmu NP pre Jednotka-tenisová škola, o.z. 

9. Návrh na prenájom NP pre Rodinné centrum KRTKO,o.z 

10. Návrh na predĺženie nájmu objektu PDI Furdekova pre KASPIAN, o.z. 

11. Návrh na predĺženie nájmu časti NP pre Pavla Kupku 

12. Návrh na zníženie prenajímanej časti pozemku pre AB spoločnosť s.r.o. 

13. Informácia – ponuka na odkúpenie pozemku v lokalite Janíkovo pole 

14. Návrh VZN o podmienkach predaja na trhových miestach 
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15. Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

16. Návrh úpravy rozpočtu na r.2014 

17. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2014 

18. Východiská pre prípravu rozpočtu na r.2015 

 

k bodu 1. Návrh na prenájom časti pozemkov pre ATM DEVELOPMENT, s.r.o. 

 

Uznesenie: 

Komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

predložený návrh schváliť 

Hlasovanie :  

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

 

 

k bodu 2. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku pre Gavia, s.r.o. 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť za podmienky zákazu vstupu motorovými vozidlami len na čas nevyhnutný 

pre zásobovanie, pri porušovaní účelu nájmu bude to dôvod k výpovedi zo zmluvy ( osobná 

skúsenosť členov komisie s arogantným správaním majiteľa,resp. ľudí ktorí tam prichádzajú 

autami a sú hluční) 

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 3. Návrh na predĺženie nájmu NP pre MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. 

Uznesenie: 

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 predĺženie nájmu časti pozemku pre  René Krumpál-Mareti 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť za cenu 160,-€/rok 

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 5. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov pre ARDSYSTÉM, s.r.o. 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť za cenu 100,-€/m2/rok, celkovo za 2100,-€/rok 

Hlasovanie :  

za              :    6                 proti          :    0                zdržal sa   :      0     nehlasoval:  0 
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k bodu 6. Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi 

 

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 telocvične pre FC Petržalka akadémia, o.z. 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 8. Návrh na predĺženie nájmu NP pre Jednotka-tenisová škola, o.z 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 9. Návrh na prenájom NP pre Rodinné centrum KRTKO,o.z 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť na dobu 5 rokov 

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 10. Návrh na predĺženie nájmu objektu PDI Furdekova pre KASPIAN, o.z 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 11. Návrh na predĺženie nájmu časti NP pre Pavla Kupku 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť 

Hlasovanie :  

za              :      6                proti          :      1              zdržal sa   :      0     nehlasoval:  0 
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k bodu 12. Návrh na zníženie prenajímanej časti pozemku pre AB spoločnosť s.r.o. 

Komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

predložený návrh schváliť 

Hlasovanie :  

za              :        4              proti          :         3           zdržal sa   :           nehlasoval:   

 

 

k bodu 13. Informácia – ponuka na odkúpenie pozemku v lokalite Janíkovo pole 

Komisia bola o ponuke informovaná. 

k bodu 14. Návrh VZN o podmienkach predaja na trhových miestach 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť. 

Hlasovanie :  

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

 

 

k bodu 15. Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 

návrh schváliť. 

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 16. Návrh úpravy rozpočtu na r.2014 

Komisia predložený návrh úpravy rozpočtu na r.2014 berie na vedomie.  

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 17. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2014 

Komisia Správu o plnení rozpočtu k 30.06.2014 berie na vedomie. 

Hlasovanie :  

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

 

k bodu 18. Východiská pre prípravu rozpočtu na r.2015 

Komisia berie na vedomie Východiská pre prípravu rozpočtu na r.2015. 

Hlasovanie :  

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

 

 

 

Zapísala :         Ing.Ľuboš Flandera  

Mgr. Iveta Strapcová       predseda  v.r. 

tajomník komisie v.r. 
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Príloha: prezenčná listina 

 

 

Bratislava, dňa 17.09.2014 


