
 

  

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo 7. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 24. 11. 2015 

 

Prítomní:   Vladimír Bajan - starosta 

   Mgr. Ján Bučan – 1. zástupca starostu 

   Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 

   Mgr. Ivana Antošová – členka rady 

   Mgr. Vladimír Dolinay - člen rady 

   Martin Jóna – člen rady  

   Ing. Ján Karman - člen rady 

   Mgr. Juraj Kríž - člen rady 

   Ing. Tomáš Mikus – člen rady 

   Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá - členka rady 

    Mgr. Ľubica Škorvaneková - členka rady 

   Mgr. Ivan Uhlár – člen rady 

 

Ďalej boli prítomní:  Ing. Miroslav Štefánik - prednosta MÚ 

   Stanislav Fiala - miestny kontrolór 

   Bc. Miloslava Podmajerská – zástupkyňa prednostu 

   Ing. Peter Janičina – vedúci kancelárie starostu 

   PhDr. Denisa Paulenová – vedúca odd. organizačných vecí 

   Mgr. Michaela Kochanská - odd. organizačných vecí 

JUDr. Lenka Rožánková – právnik 

   Mgr. Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  nakladania s majetkom 

    Ing. Zuzana Juhásová - vedúca oddelenia životného prostredia 

Ing. arch. Zuzana Kordošová- vedúca odd. územného rozvoja a dopravy 

Julián Lukáček - vedúci finančného odd. 

Mgr. Veronika Redechová- vedúca odd. školstva a športu 

---------- 

 

Rokovanie uviedol starosta Vladimír Bajan, privítal prítomných na rokovaní miestnej rady. 

 

Schválenie programu rokovania: 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program rokovania bol schválený. 

---------- 

 

Voľba overovateľov zápisnice:  Martin Jóna 

     Mgr. Juraj Kríž 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení. 

---------- 
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1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  k 30. 11. 2015________________________________________________ 

 

 Prednosta uviedol materiál.  

 

Diskusia: 

p. Pätoprstá - opýtala sa, či vystúpi na MZ nový konateľ Bytového podniku, 

 

Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

 Záver: Uznesenie č. 106  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zobrať na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   

k 30. 11. 2015. 

---------- 

 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 

 

Prednosta uviedol príjmy, výdavky a priority poslaneckých klubov k návrhu rozpočtu 

na rok 2016.  

K materiálu bola prizvaný Julián Lukáček- vedúci FO. 

Starosta informoval o možnosti zvýšenia úveru na mimoriadne kapitálové výdavky 

/oprava DK Lúky, šport, základné školy rekonštrukcie/.  

p. Bučan sa vyjadril za svoj klub, že stiahli požiadavky na revitalizáciu areálov škôl, 

trvajú na opravách škôl /výmena toaliet/. V roku 2018 by mali byť vymenené všetky 

toalety na školách.  

p. Fiala informoval, že stanovisko kontrolóra bude súčasťou materiálu MZ, odporúča 

schváliť rozpočet, mestská časť splnila všetky náležitosti.  

 

Diskusia: 

starosta – na základe dohody poslaneckých klubov sa použijú prostriedky z úveru, príp. 

solidarity, nespoliehať sa na mesto, 

p. Jóna - netreba sa spoliehať len na úver, napr. prvky pri Chorvátskom ramene, 

zapracovať do rozpočtu, 

prednosta - pri najbližšej úprave rozpočtu, 

p. Radosa - čo sa týka úveru, ich klub má predstavu riešiť použitie financií na opravu 

DK Lúky - začať už od januára 2016, nech sa záverečný účet neschvaľuje 

v júni 2016, 

starosta – neodporúča provizórium, rozpočet treba schváliť. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 107 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1.  schváliť po zapracovaní priorít poslaneckých klubov a čerpania úveru 



 3 

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.  zobrať  n a vedomie 

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. Návrh na prijatie úveru 

 

Prednosta uviedol materiál. Bola vytvorená pracovná skupina, oslovili 9 bánk, ponuky 

predložilo 5 bánk. Vybraná bola ponuka z VUB banky 1% úrok pri navýšení úveru o 

1%. 

K materiálu bola prizvaný Julián Lukáček- vedúci FO. 

 

Diskusia: 

p. Jóna - opýtal sa, či je možné aj nečerpať z otvoreného úveru, napríklad z 5 mil. € 

vyčerpáme len 3 mil. €? 

starosta - áno, je to možné, len môžu byť poplatky za nečerpanie, 

 odporučil doplniť uznesenie v znení: „Čerpanie úveru vo výške 3 000 000€ 

od finančnej inštitúcie VÚB banka a.s. na rekonštrukciu MŠ Vyšehradská, 

dofinancovanie výstavby plavárne a ďalšie kapitálové výdavky v oblasti 

kultúry a športu“. 

p. Fiala - žiadal doplniť sumu kvôli stanovisku. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 108 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1.  schváliť  

čerpanie úveru vo výške 3 000 000 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. p o ž i a d a ť  

prednostu zabezpečiť administratívny postup pre zabezpečenie čerpania návratných 

finančných prostriedkov 
---------- 

    

4. Návrh na navýšenie základného imania Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

 

Prednosta uviedol materiál, informoval o rokovaniach s Metrostavom ohľadom 

uplatnenia zľavy za práce naviac. 

 

Diskusia: 
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p. Radosa - treba pripraviť návrh na prevádzkovanie plavárne, aby sa zbytočne 

neodkladalo otvorenie plavárne, dopredu zabezpečiť zamestnancov 

plavárne, 

prednosta - treba to riešiť na Dozornej rade, kde má každý klub svojho zástupcu, všetko 

sa operatívne rieši, Športové zariadenia Petržalky to nie je len plaváreň, aj 

ostatné športové aktivity tu budú zastrešené, spolupráca so STARZ, 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 109  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča   

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1.  schváliť  

zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, 

s.r.o., zo sumy 3 085 000,- EUR na 4 791 783,- EUR 

2 .  p o ž i a d a ť  

prednostu zabezpečiť organizačne a administratívne postup potrebný pre zaistenie úloh 

v bode A tohto uznesenia. 

---------- 

  

5. 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______________________________________________________________  

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Veronika Redechová - vedúca OŠaŠ 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 110 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

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. 

---------- 

 

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

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka_____________________________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Veronika Redechová- vedúca oddelenia OŠaŠ 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
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Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 111   
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

schváliť  

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

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

časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

7. 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____ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Veronika Redechová - vedúca oddelenia OŠaŠ 

 

Diskusia: 

p. Radosa - mal otázku, čo s objektom na Krásnohorskej ul.? 

starosta - odpovedal, že je plán štátu prevziať MŠ od obcí, 

- potreba zmeny podmienok župy ohľadom MŠ na Krásnohorskej ul. 

prednosta - podmienka zo župy je vysporiadanie pozemku do polroka, 

p. Karman - aké by sme si predstavovali podmienky?, 

prednosta - treba znížiť časové obmedzenia, záleží od stanoviska spoločnosti CRESCO, 

starosta – odporúča teraz tento objekt neriešiť, treba to nechať na január 2016 – treba 

totiž zarátať aj prevádzkové náklady, personálny problém, 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 112  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

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. 

---------- 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Prednosta uviedol materiál.  

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1 – návrh bol prijatý. 
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Záver: Uznesenie č. 113 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní 

volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

---------- 

 

9. 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_________________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Zuzana Juhásová - vedúca oddelenia ŽP 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 114 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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. 

---------- 

 

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

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM 

 

Diskusia: 

p. Uhlár – navrhol v zmysle stanoviska komisie SMM cenu 250 000 €. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 115  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov v sume 

250 000 € (slovom: dvestopäťdesiattisíc EUR) stanovenej podľa znaleckého posudku 

č. 47/2014 zo dňa 29.04.2014 vypracovaného znalcom Ing. Mgr. Janou Pecníkovou. 

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.  

--------- 

 

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

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM 

 

Diskusia: 

p. Uhlár- pozemok je pre mestskú časť prebytočný, navrhuje cenu 500 €/m², 

p. Karman - uviedol, že dohoda je potrebná, treba riešiť pozemok, ktorý mu nie je 

prenajatý, tiež treba uplatniť právo prechodu na náš pozemok. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 116 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 1 500 €, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novostavbou 

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

Ladislava Szalacsiho, bytom Kremnická 27, Bratislava. 

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.  

---------- 

 

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

Jána Bariho s manželkou________________________________________________ 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 117  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 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 €/m
2
/rok, celkovo za 163 €/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 

---------- 

 

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

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM 

 

Diskusia: 

p. Dolinay- nevie o čo ide, stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu,, chce nech 

je čím menej bilboardov, 

p. Broszová- bol predložený originál z Krajského dopravného inšpektorátu aj 

s podpisom a povolenie s dátumom 16.9.2015, 

prednosta- sú potrebné aj ďalšie stanoviská, najlepšia cesta na odstránenie bilboardu je 

vzťah k pozemku, 

p. Fiala- opýtal sa od akého dátumu je platnosť zmluvy? 

p. Broszová- reakcia na p. Fialu, doplatí sa nájom od 1.12.2015, 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 2 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 118 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 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, IČO: 31 369 

456, za účelom užívania pozemku pod reklamnými zariadeniami na dobu 5 rokov do 

30. 09. 2020, za cenu 48,20 €/m
2
/rok, čo predstavuje  ročne sumu vo výške 1 179,94 €.   

Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení 

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

nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie  stratí  platnosť. 

---------- 
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14. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 56 pre Katarínu 

Gajdošovú____________________________________________________________ 
 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 119 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 časti pozemku registra 

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

pani Katarínu Gajdošovú, Mlynarovičova 17, 85103 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.  

---------- 

 

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

vnútra SR___________________________________________________________ 
 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM 
 

Diskusia: 

p. Uhlár- opýtal sa, či ministerstvo vnútra neuvažuje nad kúpou objektu? 

p. Broszová - neuvažujú nad tým, chcú odísť. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 120 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 časti pozemku registra „C“ 

KN, parc. č. 3073/66 v k. ú. Petržalka o výmere 184,00 m
2
 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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---------- 

 

16. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 

5, Bratislava pre OZ Jednotka  tenisová škola 

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 
 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 121 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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 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 

---------- 

 

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

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

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Alžbeta Broszová – vedúca oddelenia  NsM 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 

Záver: Uznesenie č. 122 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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
. 
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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.  

---------- 
 

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

 

Prednosta uviedol materiál.  

K materiálu bola prizvaná Zuzana Kordošová - vedúca oddelenia ÚRaD. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 123 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

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“. 

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

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

 

19. Návrh na zvolanie 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka___________________________________________________ 

  

Zástupca starostu p. Bučan uviedol materiál, program na MZ bude doplnený o bod: 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k zmene percenta solidarity veľkých 

mestských častí. 

P. Fiala doplnil do programu bod Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. 

 

K tomuto bodu nebola žiadna diskusia. 

 

Hlasovanie ako celok: za 9, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 

 

Záver: Uznesenie č. 124 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje  s pripomienkami 

zvolanie 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

na deň 1. 12. 2015 podľa predloženého návrhu. 
---------- 
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Záver: 

Prvý zástupca starostu p. Bučan poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 

Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overovateľ zápisu:     _____________________________ 

      Martin Jóna 

  

 Overovateľ zápisu:   _____________________________ 

      Mgr. Juraj Kríž 

  

 Zapísala:    _____________________________ 

      Mgr. Michaela Kochanská 

 

 

 

 

 

 

       _______________________ 

               Vladimír Bajan 

        starosta 

 

  


