
  

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 24. októbra 2017 
 

(č. 319 - 327)  

---------- 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 19. 9.2017 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa 26. 9. 2017.  

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 9. 2017 

  

Uznesenie č. 319 
 

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. 9. 2017. 

---------- 
 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 

 

Uznesenie č. 320 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

odporúča  
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 

o miestnych daniach v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení. 

---------- 

 

3. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka na roky 

2018 – 2022  

 

Uznesenie č. 321 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky  

2018 - 2022.    

---------- 

 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov - telocvične v ZŠ Pankúchova 4 pre 

FC Petržalka družstvo 

 

Uznesenie č. 322 

 

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) zák.č.138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – telocvične, blok A3 

o  výmere 292 m
2
 v objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava pre FC 

Petržalka družstvo, Klincová 35, 821 01 Bratislava, IČO: 50847392, na dobu určitú 

od 1.11.2017 do 30.03.2018, za cenu  6,67 €/hod., celkom 13 hodín týždenne.  

 Zmluva o nájme časti pozemku 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.  

---------- 
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5. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1271/1 pre spoločnosť SUZA, s.r.o., 

Budatínska 43, 851 06 Bratislava 

 

Uznesenie č. 323 
 

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) zák. SNR  

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

pozemku parc. č. 1271/1, reg. „C“ KN, vo výmere 4,94 m
2
, druh pozemku - ostatné 

plochy, zapísané na LV č. 1748, pre žiadateľa SUZA, s.r.o., Budatínska 43, 851 06 

Bratislava, IČO: 46 961 895 za účelom užívania pozemku pod prístupovým 

chodníkom do prevádzky „Kozmetický salón SUZA“ na Romanovej 23, na dobu  

5 rokov od 01.12.2017 do 30.11.2022 za cenu 5,20 €/m
2
/rok celkovo 25,69 €/rok. 

 Zmluva o nájme časti pozemku 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.  

---------- 
 

6. Štúdia pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Háje 

 

Uznesenie č. 324 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  

štúdiu pešieho pohybu mestskej časti Bratislava-Petržalka, lokalita Háje. 

---------- 

 

7. Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova  

vrátane finančnej predpokladanej kalkulácie nevyhnutnej celkovej 

rekonštrukcie daného objektu 

 

Uznesenie č. 325 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A.  berie na vedomie 
 

 Informáciu o objekte športovej haly Prokofievova 
 

B. žiada  
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1. starostu, aby požiadal Hlavné mesto Slovenskej republiky o zverenie pozemku 

pod objektom ŠH Prokofievova 2, Bratislava  do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

2. prednostu, aby zaobstaral znalecký posudok a statický posudok na športovú 

halu a vykonanie geologického prieskumu pod športovou halou Prokofievova 
 

C. prerušuje  
 

rokovanie o materiáli do obstarania predmetných posudkov. 

---------- 

 

8. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. 

štvrťrok 2017 

 

Uznesenie č. 326 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

zobrať na vedomie  
 

Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok roku 2017. 

---------- 

 

9. Návrh na zvolanie 21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 327 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  s pripomienkami  
 

zvolanie 21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 7. 11. 2017 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

 

 

         Vladimír Bajan 

               starosta 
 
 

   


