
 

Komuniké z 21. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratiskava-

Petržalka zo dňa 7. novembra 2017 

 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného: 

• zobrali na vedomie Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka k 30. 9. 2017. 

• schválili Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňaVšeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení. 

• schválili Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

roky 2018 – 2022. 

• schválili odvolanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. Miroslava Cajchana. 

• schválili návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – rozpočtové určenie príjmov 

Bratislavy a mestských častí, ako bol predložený skupinou poslancov Mestského 

zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28.9. 

2017.  

• schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) 

zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru – 

telocvične, blok A3 o výmere 292 m2 v objekte Základnej školy Pankúchova 4, 

Bratislava pre FC Petržalka družstvo, Klincova 35,821 01 Bratislava, IČO: 50847392, 

mimo školských prázdnin, na dobu určitú od 1.11.2017 do 30.03.2018, za cenu 

6,67 €/hod., celkom 13 hodín týždenne.  

• schválili 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 m2, 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 €/m2/rok celkovo 25,69 €/rok. 

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

• súhlasili so začatím procesu obstarávania územného plánu zóny „Kapitulský dvor “. 

• zobrali na vedomie Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným 

bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok roku 2017. 



• zobrali na vedomie Správu o kontrole súladu prijatých uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, týkajúcich sa majetku 

(nájom/predaj) s podpísanými textami zmlúv za obdobie od 1.1. 2015 do 15.3. 2016 

a od 4.5.2016 do 25.4. 2017. 


