
  

 

 

 

 

 

UZNESENIA 

 

UZNESENIA 
Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
zo dňa 20. marca 2018 

 

(č. 358 - 371)  

---------- 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 

z miestnej rady zo dňa 20.02.2018 a miestneho zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2018 . 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 28. 02. 2018 

  

Uznesenie č. 358 

 

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 28. 02. 2018. 

---------- 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach 

 

Uznesenie č. 359 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov. 

---------- 

 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 9/2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy  

 

Uznesenie č. 360 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť   
 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú 

trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v znení neskorších predpisov. 

---------- 

 

4. Koncepcia rozvoja Bytového podniku Petržalka, spol. s r.o. 

 

Uznesenie č. 361 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

prerušuje   
 

rokovanie ku koncepcii BPP, s. r. o. do aprílového zasadnutia miestnej rady  
 

žiada  
 

konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

zorganizovať stretnutie za účasti poslancov, ktorí sa venujú tejto problematike a do 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v mesiaci apríl 

2018 predložiť alternatívne riešenia. 

---------- 
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5. Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova 

 

Uznesenie č. 362 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A .  z o b r a ť  n a  v e d o m i e  
 

informáciu o objekte športovej haly Prokofievova 
 

B .  s c h v á l i ť   

 

V a r i a n t 1 /    

prenechanie športovej haly do prenájmu tretej osobe, s podmienkou preinvestovať 

584 000,00 € s DPH v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov § 9a ods.1 písm. a) formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

V a r i a n t 2 /    

rekonštrukcia športovej haly a jej prevádzkovanie mestskou časťou Bratislava-

Petržalka. 

---------- 

 

6. Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR 

Bratislavy –„Odkanalizovanie colného domčeka - Starý most, Bratislava-

Petržalka“ 

 

Uznesenie č. 363 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schváliť  
 

prevod majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka do vlastníctva Hlavného mesta SR 

Bratislava – „Odkanalizovanie colného domčeka – Starý most, Bratislava-Petržalka“ 

umiestneného na pozemkoch registra „C“ KN, parc. č. 5196, 5195, 5136/5, 5203/1 

a 5222/20, k.ú. Petržalka za cenu 25 474,23 € (767 436,70 Sk) s účinnosťou od 

01.05.2018. 

Zmluva o prevode bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že zmluva v tejto lehote nebude podpísaná, toto uznesenie  

stratí platnosť. 

---------- 
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7. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 113, k.ú. Petržalka pre spoločnosť  

Z&I Luigi, s.r.o., Rovniankova 12, Bratislava 

 

Uznesenie č. 364 

 

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. 113 - zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3,00 m
2
, LV č. 1748 za cenu 0,50 €/m

2
/rok, čo celkovo predstavuje ročné 

nájomné vo výške 1,50 € pre žiadateľa Z&I Luigi, s.r.o., Rovniankova 12, 851 02 

Bratislava, IČO: 46 474 609 za účelom realizácie plynoinštalácie reštaurácie Pizzeria 

Luigi na Lachovej ulici na dobu neurčitú. 

 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. 

---------- 

 

8. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 959/6 na Dudovej ul. pre spoločnosť 

Micho Gusto, s.r.o., Fedinova 10, Bratislava 

 

Uznesenie č. 365 

 

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. 959/6 o výmere 11,00 m
2
 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, na Dudovej 1, zapísaného na LV 2644, pre žiadateľa 

Micho Gusto s.r.o. Fedinova 10,Bratislava 851 01, IČO: 50 382 829, za účelom 

využívania plochy na umiestnenie sedenia počas letnej sezóny pred prevádzkou 

„Micho Gusto café y tapas“ na dobu určitú do 01.05.2018 do 30.04.2023 za cenu 

26,00 €/m
2
/rok, čo predstavuje ročne sumu 286,00 €.  

 

 Zmluva o nájme pozemku bude 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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9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4375/1, k.ú. Petržalka pre vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov Wolkrova 5, 7, 9, Bratislava zastúpených Bytovým 

družstvom Petržalka, družstvo 

 

Uznesenie č. 366 

 

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. 4375/1 – ostatné plochy o výmere 8,00 m
2
, 

LV č. 1748 za cenu 0,50 €/m
2
/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 

4,00 € pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 5,7,9 

zastúpených Bytovým družstvom Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 

Bratislava, IČO: 00 169 765 za účelom rekonštrukcie a užívania kontajnerového 

stanovišťa k bytovému domu Wolkrova 5,7,9  na dobu neurčitú.  
 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. 

---------- 

 

10. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 10, 11/1 a časť parc. č. 12, k.ú. Petržalka 

pre spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o., Bosákova 3, Bratislava 

 

Uznesenie č. 367 

 

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 pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 10 - ostatné plochy o výmere 

886 m
2
, parc. č. 11/1 – ostatné plochy o výmere 2270 m

2
 a časť parc. č. 12 - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m
2
, na Bosákovej 3, spolu o výmere  

3280 m
2
, za cenu 0,26 €/m

2
/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 

852,80 € pre žiadateľa Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, 851 04 

Bratislava, IČO: 31 370 977, za účelom vykonávania bezplatnej výučby dopravnej 

výchovy detí a mládeže pre žiakov základných a materských škôl mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, iných mestských častí Bratislavy a okolia, na dobu 5 rokov od 

01.05.2018 do 30.04.2023 s podmienkou investície do areálu vo výške 10 tis. €. 
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 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. 

---------- 

 

11. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Haanovej ul. č. 33, 

Bratislava pre ABO, a.s. 

 

Uznesenie č. 368 

 

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 SNR  

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

priestorov - v objekte Haanova ul. č. 33, 851 04 Bratislava, súpisné číslo 2605, 

s celkovou výmerou 82,88 m
2 

v k.ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2677, pre 

žiadateľa ABO, a.s., Haanova ul. č. 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35 783 176, na dobu 

určitú 5 rokov, za cenu 3 400,00 €/rok.  

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 

 

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5794/6 pre Belux, s.r.o., 

Ílová 10, 841 07 Bratislava 

 

Uznesenie č. 369 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neodporúča  
 

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. 5794/6 vo výmere 600 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísané 

na LV č. 1, pre žiadateľa Belux, s.r.o., Ílová 10, 841 07 Bratislava, IČO: 35 694 483, 

za účelom využívania plochy na servis verejného osvetlenia, výkon plánovanej 

sanácie skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia a ich výmenu v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, na dobu 5 rokov od 01.07.2018 do 30.06.2023, za cenu  

5,34 €/m
2
/rok celkovo 3 204,00 €/rok. 

---------- 
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13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Vyšehradskej ul. č. 25, 

Bratislava pre Občianske združenie malíček 

 

Uznesenie č. 370 

 

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 SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových 

priestorov - v objekte Vyšehradská ul. č. 25, 851 06 Bratislava, súpisné číslo 3014, 

s celkovou výmerou 85,83 m
2 

v k.ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3151, pre žiadateľa 

OZ malíček, Vyšehradská ul. č. 25, 851 06 Bratislava, IČO: 42 254 141, na dobu určitú 

5 rokov, za cenu 1 716,60 €/rok . 

 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

---------- 

 

14. Návrh na zvolanie 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 371 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje   
 

zvolanie 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 27. 03. 2018 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 

 

 

 

         Vladimír Bajan 

               starosta 

 


