
 

 1

Zápisnica 
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 13. 04. 2016 

 
 
Prítomní:  Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži – prišiel počas rokovania , M.P.A., Ing. Ján 
Karman, Ing. Pavel Šesták, Miroslav Lažo, Mgr. Vladimír Gallo, PhD – prišiel 
počas rokovania, Milan Molnár, Branislav Krištof,  Mgr., Ing. Michal Radosa- prišiel počas 
rokovania 
 
Neprítomní: Ing.Ján Hrčka – neospr.,  
 
Program: 

1) VZN o poskytovaní soc. služieb, predkladá  Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS 
2) VZN mesta k parkovaniu, predkladá Inf.arch.Kordošová, vedúca OÚRaD 
3) Zmena Štatútu mesta k parkovaniu, predkladá Inf.arch.Kordošová, vedúca OÚRaD 
4) Zmena Štatútu mesta k solidarite, predkladá Inf. Lukáček, vedúci FO 
5) Zámer nadstavby Vavilovova, predkladá  Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS 
6) Návrh na predĺženie prenájmu časti budovy – strešná plocha budovy ZŠ Beňadická 

38, pre Orange Slovensko, a.s., predkladá Mgr. Broszová, vedúca ONsM 
7) Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ 

Dudova 2 Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú, predkladá Mgr. Broszová, 
vedúca ONsM 

8) Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť ZDRAVOMAT, s. r. o., 
predkladá Mgr. Broszová, vedúca ONsM 

9) Návrh na prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový Háj pre MILUJEME 
TANEC, o.z., predkladá Mgr. Broszová, vedúca ONsM 

10) Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 4373/10 púre Regent and Co., 
spol. s r.o., predkladá Mgr. Broszová, vedúca ONsM 

11) Návrh na zverejňovanie všetkých informácií vyvesených  na úradnej tabuli 
v elektronickej podobe 

12) Rôzne 
 

     V úvode privítal predseda komisie jej členov, oboznámil ich s informáciou, že bod 2 
programu nebude predmetom rokovania komisie, nakoľko bude predmetom ďalšej diskusie, 
ďalej predložil návrh na doplnenie programu rokovania o dva materiály. Návrh členovia 
jednomyseľne schválili aj s materiálmi, ktoré boli zaradené do programu ako body č. 10 a 11.   
 
K bodu 1/ Návrh VZN o poskytovaní soc. služieb,  
     Materiál uviedla  Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS. V krátkosti oboznámila členov 
komisie s predloženým návrhom. Po rozprave členovia komisie odporučili zaslať zmluvu 
o poskytovaní stravovacích služieb spoločnosťou Straubyt spol. s r.o. 
 
Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť  VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka o poskytovaní soc. služieb 
  . 
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Hlasovanie: 
Prítomných:    6 
Za:   6 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0  
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 2/ VZN mesta k parkovaniu,   
  Materiál uviedla Ing. arch. Kordošová vedúca OÚRaD. V krátkosti oboznámila členov 
s návrhom VZN, poukázala na podstatu návrhu a vyzvala členov komisie, aby zaslali 
pripomienky, návrhy k predloženému materiálu. V rámci diskusie p. Gaži navrhol cenu za 
rezidenta 30,00 €. Po diskusii členovia komisie pristúpili k hlasovaniu.  
Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov zobrala na vedomie VZN mesta k parkovaniu 
Prítomní :     6 
Za:           6  
Proti :            0 
Zdržal sa:      0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 3/ Zmena Štatútu mesta k parkovaniu,  
  Materiál uviedla Ing. arch. Kordošová, vedúca OÚRaD V krátkosti oboznámila členov 
s návrhom, poukázala na podstatu návrhu a taktiež vyzvala členov komisie, aby zaslali 
pripomienky, návrhy k predloženému materiálu. Po diskusii členovia komisie pristúpili 
k hlasovaniu. 
Komisia  prijala nasledovné stanovisko: 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov zobrala na vedomie zmenu Štatútu mesta 
k parkovaniu. 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za          :   6   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 4/ Zmena Štatútu mesta k solidarite,  
Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO. Vysvetlil podstatu zmeny Štatútu, ktorá sa týka 
prerozdelenia finančných prostriedkov pre malé MČ z tzv. solidarity. Komisia  prijala 
nasledovné stanovisko: 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl.m. SR Bratislavy. 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za          :   6   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0   
Záver: Uznesenia bolo schválené 
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K bodu 5/ Zámer nadstavby SSS Vavilovova,    
     Materiál uviedla Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS. Oboznámila členov so situáciou 
o objekte. V krátkosti predstavila zámer. Po krátkej diskusii prijala komisie nasledovné  
stanovisko: 
 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
uvedený materiál tak, ako bol predložený. 
Hlasovanie: 
Prítomní :  9 
Za          :   9   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 6/ Návrh na predĺženie prenájmu časti budovy – strešná plocha budovy ZŠ 
Beňadická 38, pre Orange Slovensko, a.s.,  
     Materiál  uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii komisia prijala 
nasledovné stanovisko:  
 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
uvedený materiál tak, ako bol predložený.  
Hlasovanie: 
Prítomní :  9 
Za          :   9   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 7/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v 
ZŠ Dudova 2 Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú,   
    Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii pristúpili členovia 
komisie k hlasovaniu. 
Komisia prijala nasledovné stanovisko:  
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
predložený materiál   
Hlasovanie: 
Prítomní :  9 
Za          :   9   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0  
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 8/ Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť 
ZDRAVOMAT, s. r. o.,   
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii k tomuto bodu prijala 
komisia nasledovné stanovisko:  
 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
uvedený materiál v predloženom znení 
Hlasovanie: 
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Prítomní :  9 
Za          :   9   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 9/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový Háj pre 
MILUJEME TANEC, o.z. , 
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii  komisia k tomuto bodu 
prijala  nasledovné stanovisko:  
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  9 
Za          :   9   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
 
K bodu 10/Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 4373/10 pre Regent and 
Co., spol. s r.o.,  
     Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM.   Po krátkej diskusii k tomuto bodu prijala 
komisia nasledovné stanovisko:  
 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
predložený materiál  
Hlasovanie: 
Prítomní :  9 
Za          :    9   
Proti:         0 
Zdržal sa:  0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 11/ Návrh na zverejňovanie všetkých informácií vyvesených  na úradnej tabuli v 
elektronickej podobe  
     Materiál uviedol Mgr. Uhlár, predseda komisie. V krátkosti predstavil predložený materiál.  
Po krátkej diskusii k tomuto bodu prijala komisia nasledovné stanovisko:  
 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
predložený materiál  
Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za          :   8   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 12/ Rôzne  
V tomto bode neboli predložené žiadne materiály ani podnety. 
 
Na záver predseda  komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej zasadnutí. 
Zasadnutie bolo ukončené o 19,00 hod. 
 
  

             
         Mgr. Ivan Uhlár v.r. 

 predseda komisie 
 

Bratislava  13. 04. 2016 
Zapísala:  A.Broszová 
tajomníčka komisie 


