
Informácia o plnení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 205 z 28. 06. 2016 

 

 

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 28. júna 2016 

poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 205 schválili:  

1. 

a) postup mestskej časti Bratislava-Petržalka pri prevode vlastníctva obecných bytov do 

osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne verejnou obchodnou 

súťažou; 

b) použitie prostriedkov, ktoré získa mestská časť Bratislava-Petržalka prevodom 

vlastníctva obecných do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne 

verejnou obchodnou súťažou, výhradne na výstavbu nájomných bytov. 

  

2. požiadali prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

a) aby sa nepredávali žiadne byty formou dobrovoľnej dražby prípadne verejnou   

obchodnou súťažou, pokiaľ nebudú zastupiteľstvom schválené body 2. a 3. 

b) predložiť do septembrového zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

spracovaný bod 2. a 3, postupu krokov potrebných k prevodu vlastníctva obecných 

bytov do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne verejnou 

obchodnou súťažou v prípade, ak mestská časť získa súhlas vlastníka s prevodom 50% 

z uvoľnených obecných bytov a z bytov, kde je vydané právoplatné a vykonateľné 

rozhodnutie súdu o vyprataní bytu v exekučnom konaní, okrem bytov v bytovom 

dome na ul. M. Medveďovej 21.    

 

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka 01. 07. 2016 požiadal primátora hl. mesta SR 

Bratislava o udelenie súhlasu s prevodom 50% z uvoľnených obecných bytov a z bytov, kde 

je vydané právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu o vyprataní bytu v exekučnom konaní, 

okrem bytov v bytovom dome  na ul. M. Medveďovej  21 do osobného vlastníctva formou 

dobrovoľnej dražby, prípadne obchodnou verejnou  súťažou.  

 

Primátor hl. mesta SR Bratislava na žiadosť starostu odpovedal listom MAGS-OMV-

50346/2016 MAG-334982 z 03. 08. 2016 doručeným na tunajší úrad 16. 08. 2016, v ktorom 

navrhuje voľné byty riešiť ako náhradné byty pre reštituentov. List tvorí prílohu Informácie 

o plnení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 205  

z 28. 06. 2016. 

 

 

 

Spracovateľ: 

Daniela Podolayová 

 

V Bratislave 22. 08. 2016  

 

 

 

 

 



 


