
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 1. decembra 2015 
 

(č. 127 – 150 ) 

 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  

9. zasadnutí prerokovali: 

 

0. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k zámene 

Pečnianskeho lesa za pozemky v Šiatorskej Bukovinke 

1. Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 11. 2015. 

2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom  

do roku 2018 

4. Návrh na prijatie úveru  

5. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Športové zariadenia 

Petržalky, s.r.o. 

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k zmene percenta solidarity veľkých 

mestských častí v Bratislave 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Petržalka 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej 

súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. 9. 2017 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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11. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie malým zdrojom 

znečisťovania ovzdušia 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Petržalka na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 

13. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 5374/6, 5374/8 pre DOS, s.r.o. 

14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4098/4  pre  Ladislava Szalacsiho 

15. Návrh na prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č. 4325, 4326, 4327 pre Jána 

Bariho s manželkou 

16. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, s.r.o. 

17. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 56 pre Katarínu Gajdošovú 

18. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre Ministerstvo 

vnútra SR 

19. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 

Bratislava pre OZ Jednotka  tenisová škola 

20. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Rovniankovej 16, 

Bratislava pre spoločnosť REVA SLOVAKIA, s.r.o. 

21. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

22. Návrh na vymenovanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

23. Interpelácie 

24. Rôzne 

---------- 

 

0. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k zámene 

Pečnianskeho lesa za pozemky v Šiatorskej Bukovinke 

 

Uznesenie č. 127 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

a) odmieta 
 

aktivity smerujúce k predaju, zámene, či inej zmene právnej formy vlastníctva, ktorá by 

v praxi znamenala, že by sa Pečniansky les dostal fakticky do súkromných rúk 
 

b) vyzýva 
 

Lesy Slovenskej republiky, aby podali odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu 

Okresného súdu Bratislava II, ktorý odobril zámenu z roku 2008 
 

c) Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlasuje, že považuje za neprípustné, aby 

obyvatelia Petržalky prišli o 24 ha Pečnianskeho lesa, ktorý je biotop európskeho 

významu. Rovnako vyjadruje plnú podporu Lesom Slovenskej republiky v boji proti tejto 

zámene. 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 11. 2015 

 

Uznesenie č. 128 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   

k 30. 11. 2015. 

---------- 

 

2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 
 

Uznesenie č. 129 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

určuje  
 

Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 1 a 

§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a v rozsahu úväzku 

určenom uznesením miestneho zastupiteľstva č. 589/2010 mesačný plat vo výške 4 035,00 

EUR s účinnosťou od 1. januára 2016. 

---------- 

 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom  

do roku 2018 

 

Uznesenie č. 130 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1.  schvaľuje  
 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s príjmami v čiastke 

30 830 085 EUR a výdavkami v čiastke 30 830 085 EUR   
 

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2016 v súlade s § 14 ods. 

2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov 
 

2. b e r i e  n a  v e d o m i e 
 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2017 a 2018  

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do 

roku 2018 

 

3.  schvaľuje  

 

poslanecké priority, ktoré budú zapracované do úpravy rozpočtu po načerpaní úveru 

v nasledovnom znení: 

 revitalizácia ihriska na Pankúchovej ul. pri bytovom dome na Mamateyovej ul. 

 revitalizácia školského dvora pri ZŠ Pankúchova 4 

 realizácia voľnočasového areálu športu JAMA 

 rekonštrukcia ihriska pri MŠ Haanova 
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 projekt športových prvkov pri Chorvátskom ramene 

 rekonštrukcia Domu kultúry Lúky 

a ďalšie požiadavky v oblasti kultúry, školstva, športu a na základe dohody 

predsedov poslaneckých klubov, spolu do výšky 600 tis. EUR. 

---------- 
 

4. Návrh na prijatie úveru  
 

Uznesenie č. 131 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

1.  schvaľuje  
 

čerpanie úveru vo výške 3 000 000,00 EUR od finančnej inštitúcie VÚB banka, a.s. na 

rekonštrukciu MŠ Vyšehradská, dofinancovanie výstavby plavárne a ďalšie kapitálové 

výdavky v oblasti kultúry, športu a školstva v súlade s podmienkami predloženými 

bankou 
 

2.  žiada  
 

prednostu zabezpečiť administratívny postup pre zabezpečenie čerpania návratných 

finančných prostriedkov. 

---------- 

 

5. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Športové zariadenia 

Petržalky, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 132 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A .  s c h v a ľ u j e  
 

zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, 

s.r.o., zo sumy 3 085 000,- EUR na 4 758 783,- EUR 
 

B .  ž i a d a  
 

prednostu zabezpečiť organizačne a administratívne postup potrebný pre zaistenie úloh 

v bode A tohto uznesenia. 

---------- 

 

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k zmene percenta solidarity veľkých 

mestských častí v Bratislave 
 

Uznesenie č. 133 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

A .  n e s ú h l a s í  
 

so systémom solidarity pre malé mestské časti vo výške 3% z celkových príjmov 

mestských častí z dane z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľností 
 

B .  o d p o r ú č a  
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1. starostovi 

rokovať s primátorom Bratislavy o zmene systému formou zmeny štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy 
  

2. poslancom mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvoleným za 

mestskú časť Bratislava-Petržalka podporiť návrh na zmenu systému solidarity 

v mestskom zastupiteľstve. 

---------- 
 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

Uznesenie č. 134 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2015 zo dňa ... 

2015 o určení miesta a času  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Petržalka 
 

Uznesenie č. 135 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .. /2015 zo dňa 

....2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti 

Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. 9. 2017 
 

Uznesenie č. 136 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2015 zo dňa ....... 

2015 o zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej 

súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2017. 
---------- 
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10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Uznesenie č. 137 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní 

volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

11. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie malým zdrojom 

znečisťovania ovzdušia 
 

Uznesenie č. 138 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktoré tvorí prílohu materiálu. 

---------- 

 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Petržalka na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 
 

Uznesenie č. 139 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016. 

---------- 

 

13. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 5374/6, 5374/8 pre DOS, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 140 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, predaj pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 5374/6 o výmere 445 m
2
, 

zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 5374/8 o výmere 1632 m
2
, zastavané plochy 

a nádvoria v zmysle GP č. 23/2015 v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou vo vlastníctve 
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žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou, pre žiadateľa DOS, spol. s r.o., Rajecká 28, 821 07 

Bratislava,  

IČO: 31 339 212, za cenu 250 000,00 € (slovom: dvestopäťdesiattisíc EUR).  

 Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie  stratí platnosť.  

---------- 

 

14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4098/4  pre  Ladislava Szalacsiho 

 

Uznesenie č. 141 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, predaj novovytvoreného pozemku v zmysle GP č. 4/2013 v k.ú. Petržalka, 

parc. č. 4098/4 o výmere 3 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1, za 

cenu 600,00 €, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novostavbou 

– prístavbou k rodinnému domu na Kremnickej 27, Bratislava-Petržalka, pre žiadateľa 

Ladislava Szalacsiho, bytom Kremnická 27, Bratislava za podmienky zriadenia vecného 

bremena pozostávajúceho z práva prechodu na pozemok parc. č. 4098 , ktorý je v správe 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie  stratí platnosť.  

---------- 

 

15. Návrh na prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č. 4325, 4326, 4327 pre Jána 

Bariho s manželkou 
 

Uznesenie č. 142 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemkov registra „E“ 

parc. č. 4325 , 4326 a 4327 – trvalé trávnaté porasty v k. ú. Petržalka spolu o výmere 

163,00 m
2
, zapísaných na LV č. 4833, pre žiadateľov Jána Bariho a manželku Alžbetu, 

Pečnianska 3, 851 01 Bratislava, na dobu určitú od 1.1.2016 do 31.12.2020 za cenu  

1,00 €/m
2
/rok, celkovo za 163,00 €/rok. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 

---------- 
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16. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 143 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje  
 

prenájom časti pozemku registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 5290 vo výmere 24,48 

m
2
, ostatná plocha, ktorý spadá do pozemku reg. “E“ KN parc. č. 5920/19, ktorý je 

zapísaný na LV č. 4833, pre žiadateľa DAVE, spol. s.r.o., Kaplinská 12, 831 06 

Bratislava. 

---------- 

 

17. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 56 pre Katarínu Gajdošovú 
 

Uznesenie č. 144 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. SNR 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 56 - ostatné plochy v k. ú. Petržalka o výmere 2,40 m
2
, 

zapísaného na LV č. 1748 pre žiadateľku pani Katarínu Gajdošovú, Mlynarovičova 17, 

851 03 Bratislava, IČO: 17 414 148, na dobu určitú od 1.1.2016 do 31.12.2020 za cenu 

5,20 €/m
2
/rok, celkovo za 12,48 €/rok. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

18. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre Ministerstvo 

vnútra SR 
 

Uznesenie č. 145 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku 

registra „C“ KN, parc. č. 3073/66 v k. ú. Petržalka o výmere 184,00 m
2
 zapísaného na LV 

č. 1, pre žiadateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava, IČO: 00 151 866, na dobu určitú od 1.1.2016 do 31.12.2018, za cenu  

13,00 €/m
2
/rok, celkovo za 2 392,00 €/rok. 

Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 
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19. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 

Bratislava pre OZ Jednotka - tenisová škola 

 

Uznesenie č. 146 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 

5, 851 01 Bratislava o výmere 93,10 m
2
, nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží 

v trakte A2, zapísaných na LV č. 4550, pre OZ Jednotka – tenisová škola, Záhumenná  

č. 318, 851 10 Bratislava, IČO: 30 797 047, na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2017 

za cenu 10,00 €/m
2
/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 

1 117,20 €/rok. 

 Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 

---------- 

 

20. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Rovniankovej 16, 

Bratislava pre spoločnosť REVA SLOVAKIA, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 147 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom nebytového priestoru na 

Rovniankovej 16, Bratislava, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3298 pre žiadateľa 

spoločnosť REVA SLOVAKIA, s.r.o., Židovská 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35 881 003, 

na dobu určitú od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2020 za cenu 22.342,32 €/rok. Celková výmera 

predmetu nájmu je 636,68 m
2
. 

 Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

---------- 

 

21. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 148 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

1. V lokalite Južné mesto zóna „B“ názvami „Zuzany Chalupovej“, „Jána Lajčiaka“ 

a „Andreja Hadíka“. 
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2. V lokalite Južné mesto zóna „C“ názvom „Oranžová“ a predĺženie už schválenej ulice 

„Béžová“ z dôvodu zmeny urbanistického riešenia v časti tejto zóny.  

---------- 

 

22. Návrh na vymenovanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 149 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a)schvaľuje  
 

Miroslava Cajchana do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, 

s.r.o. 
 

b) žiada  
 

starostu, 

aby v rámci výkonu pôsobnosti Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bytový 

podnik Petržalka, s.r.o. realizoval bod a) tohto uznesenia. 

---------- 

 

23. Uznesenie prijaté v bode Rôzne 

 

Uznesenie č. 150 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

žiada  
 

starostu 

vyzvať primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, nech sa stará o svoj 

majetok na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ide nielen o zelené plochy, ale aj 

o výťahy na Petržalskom korze, ktoré svojim vzhľadom dehonestujú vzhľad tej časti 

Petržalky, ktorú navštevuje množstvo aj mimobratislavských návštevníkov (v dotyku 

s výstaviskom INCHEBA). 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Bajan, v.r. 

                   starosta 


