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  UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 5. mája 2020 

 

(č. 198 –  211  ) 

 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  

13. zasadnutí prerokovali: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

k 05. 05. 2020  

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05. 05. 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-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 všeobecne záväzného 

nariadenia č. 11/2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018  

3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05.05. 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení noviel č. 

19/2019  

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení verejne 

prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  

5. Návrh na vyradenie ZŠ Pankúchova 6, 851 04 Bratislava zo siete škôl a školských zariadení 

Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR  

6. Informácia o prechode pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ pod mestskú 

časť Bratislava-Petržalka  

7. Informácia o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 

a návrh na úpravu rozpočtu  

8. Prehľad žiadostí o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia 

prevádzok pre šírenie COVID 19  

9. Návrh  na odvolanie a voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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9a.  Návrh  na odvolanie a voľbu člena do komisie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

10. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o.  

11. Návrh dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

12. Návrh na určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní, sobášnych hodín a poplatku na 

úhradu za služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti na 

uzavretie manželstva v matričnom obvode Bratislava-Petržalka  

13. Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 6095  

13a.Koncepcia VPS 

14. Návrh zámeru na kúpu objektu ZSE na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 3274 vrátane 

priľahlých pozemkov  

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú 

základnú umeleckú školu  

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nobelovo nám. 6 pre BABYLAND – 

materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva  

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte Pankúchova pre Plavecký 

klub ORCA SPORT – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva  

18. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č.3380 pre spoločnosť SESA-MET 

s.r.o.  

19. Návrh na predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte 

Univerzálnej prevádzkovej budovy Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu  

20. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 pre spoločnosť 

VODOTIKA-MG, spol. s r.o.  

21. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4630 pre Katarínu 

Šulákovú  

22. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 4678 a 4679 pre Evu Vlnkovú  

23. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4632/1 pre Abdulhalima Mustafiho  

24. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3637 pre Katarínu Kastlovú  

25. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov - sklad v objekte Mlynarovičova ul. č. 

14-24 pre JOBOSTAV, s.r.o.  

26. Návrh na na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Beňadickej 13, Bratislava pre 

spoločnosť MILEX PROGRES a.s. – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho 

zastupiteľstva  

27. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Rovniankova 16, 851 02 Bratislava pre 

REVA SLOVAKIA s.r.o. – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva  

28.Interpelácie  

29.Rôzne 

Informačné materiály 

Voľné byty 2020 

Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-

Petržalka2018-2022, k 31.12.2019 

Vyhodnotenie účasti poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva a účasti poslancov 

a neposlancov na rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva v roku 2019 

---------- 
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1.   Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

k 05. 05. 2020  

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 198 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

berie na vedomie  

 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

k 05. 05. 2020  

 

žiada starostu 

 

opätovne na najbližšie zastupiteľstvo predložiť informačný materiál o plnení uznesenia č 177 

v súvislosti s výškou nájmov v uzavretých nájomných zmluvách 

 

schvaľuje  

 

zmenu termínu plnenia uznesenia 192 o dôkladnom  preverení pripravenosti všetkých 

záchranných a dotknutých zložiek vrátane krízového štábu, dobrovoľného hasičského zboru 

obce, miest na evakuáciu bytových domov a pod. do 31.05.2020. 

 

---------- 

 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.199/2020 zo dňa 05. 

05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

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 všeobecne záväzného 

nariadenia č. 11/2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 

_____________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 199 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č 199/2020 zo dňa 05. 05. 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo 

dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území 
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mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2018 

 

 V Čl. 2, ods.2, písm. e) znie:  zakazuje sa  jedy, omamné látky, alkohol, okrem vína, medoviny 

a piva. 

---------- 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Petržalka zo dňa 05.05.2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – 

Petržalka č. 13/2019 zo dňa 09. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

v znení noviel č. 19/2019 

__________________________________________________________________________ 

 

3.A 

 

Uznesenie č. 200/A 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

  

a) v y h o v u j e 

 

protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 19/2019 zo dňa 

10.12.2019 v spojení s ustanoveniami Prevádzkového poriadku parkovacích miest 

prevádzkovateľa MČ Bratislava-Petržalka, týkajúceho sa ustanovení § 1 ods. 2 písm. a), f), h), 

o), § 7 ods. 2 písm. e) VZN a bodov 6.6, 9 Parkovacieho poriadku 

 

b) n e v y h o v u j e 

 

protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 19/2019 zo dňa 

10.12.2019 v spojení s ustanoveniami Prevádzkového poriadku parkovacích miest 

prevádzkovateľa MČ Bratislava-Petržalka, týkajúceho sa ustanovení § 6 ods. 1, 2, §7 ods. 2 

písm. a), VZN a bodov 6.1 písm. c), 6.3 písm. b) Parkovacieho poriadku 

 

Návrh uznesenia v časti b) prijatý nebol.  

 

3B. 

 

Uznesenie č. 200/B 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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s c h v a ľ u j e 

                                                                                                                                                                        

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

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. 

septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 19/2019. 

 

 

1. V  § 6 ods.1 znie: 

Fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa § 1, ods. 2, písmeno n), ktorá preukáže platné 

osvedčenie o technickom stave motorového vozidla a platné osvedčenie o emisnej kontrole 

vozidla, ak sa to v zmysle platných právnych predpisov vyžaduje, sa dňom zaregistrovania stáva 

rezidentom. 

 

2. V § 1, ods.2, písm. n) znie: 

rezidentom: 

- fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt v byte v mestskej časti, ktorá má právny vzťah 

k vozidlu a je registrovaná v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, 

osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku, elektronicky 

v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového rozhrania, alebo 

 

- cudzinec, ktorý je štátny príslušník členského štátu Európskej únie, ktorý má právny 

vzťah k vozidlu a je registrovaný  v elektronickom informačnom systéme 

prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 

poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového rozhrania, 

a ktorý sa oprávnene nepretržite zdržiava na území Slovenskej republiky počas obdobia 

menej ako piatich rokov a v potvrdení o registrácii pobytu alebo v doklade o pobyte má 

uvedenú adresu pobytu v byte v mestskej časti - to platí aj pre jeho rodinného príslušníka 

podľa osobitného predpisu 1, alebo 

 

- cudzinec, ktorý nie je štátny príslušník členského štátu Európskej únie, ktorý má právny 

vzťah k vozidlu a je registrovaný  v elektronickom informačnom systéme 

prevádzkovateľa, osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom 

poriadku, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového rozhrani; 

a ktorému bol policajným útvarom udelený prechodný pobyt na území Slovenskej 

republiky s adresou pobytu v byte v mestskej časti 

 

- fyzická osoba, ktorá užíva auto v majetku rodičov  len pre svoju potrebu a doloží tento 

stav čestným prehlásením s overeným podpisom. 

---------- 
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4. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 201 zo dňa 

 05.05. .2020 Mestskej časti Bratislava – Petržalka o určení verejne prístupných miest, na 

ktorých je zakázané používanie alkoholických nápojov na území Mestskej časti Bratislava 

– Petržalka.  

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 201 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 201//2020 zo dňa 05. mája 

2020 o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané používanie alkoholických 

nápojov na území mestskej časti Bratislava – Petržalka.  

_______ 

Dopĺňa sa do VZN  

§ 4  Inšpektori verejného poriadku 

Inšpektori verejného poriadku vykonávajú , preventívnu, dohľadávaciu a informačnú činnosť. 

§  5 Účinnosť 

Do prílohy materiálu VZN Verejné prístupové miesta v mestskej časti Bratislava-Petržalka, na 

ktorých je zakázané používanie alkoholických nápojov boli doplnené ulice: 

- Furdekova  2, 4, 6, 8 (vnútroblok) 

- Lachova  9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (vnútroblok) 

- Verejné priestranstvá vymedzené areálom FC Petržalka na ulici M.C. Sklodowskej, 

- Medveďovej1-21, Medveďovej 20, Medveďovej 6-34,  

- Ovsištské nám. ohraničené ulicami Dolnozemskou aMamateyovou  

- Osuského 3C, 3D,  

- Vavilovova  20, 22, 24, 26 s priľahlými chodníkmi  

- Jungmanova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

- Wolkrova 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 (vnútroblok) 

- Petržalské korzo medzi  Železničnou stanicou Petržalka a Nobelovým námestím  

- Švabinského  

- Andrusovova 

- Ševčenkova   

 

5. Návrh na vyradenie ZŠ Pankúchova 6, 851 04 Bratislava zo siete škôl a školských 

zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.  

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 202 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 s ch v a ľ u j e  
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návrh na vyradenie Základnej školy Pankúchova 6, 851 04 Bratislava zo siete Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle predloženého materiálu 

 

__________ 

 

 

 

 

 

6. Informácie o  prechode pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských 

škôl pod mestskú časť Bratislava-Petržalka. 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 203 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b e r i e    n a    v e d o m i e 

 

Informácie o prechode pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl pod 

mestskú časť Bratislava-Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Poverenie starostu MČ upravovať záväzkové ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na 

rok 2020 z dôvodu plynulého, komplexného zabezpečenia pedagogických n nepedagogických 

zamestnancov a majetku materských škôl zo správy SSŠZ do správy Mestskej časti Bratislava-

Petržalka, v programe V. Vzdelávanie a v podprograme V.1 Predškolské vzdelávanie bez 

obmedzenia, pri zachovaní celkovej výšky výdavkov. 

 

___________ 

 

 

7. Informácia o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a návrh na úpravu rozpočtu 

 

  

Uznesenie č. 204 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
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      Informáciu o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s pandémiou  

COVID-19. 

 

s c h v a ľ u j e  

 

a)  navýšenie bežných príjmov o 100 000 €, z toho finančný dar z J&T  vo výške 40 000 € 

a 60 000 € zvýšenie príjmov dane z nehnuteľnosti 

b) navýšenie bežných výdavkov o 65 000 € v programe 2.2. Úrad ako podpora  

a kapitálových výdavkov o 35 000 v programe 2.1. Zabezpečenie chodu informačného 

systému,  na zabezpečenie opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 

c) Zámer organizácie letných táborov pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka počas letných mesiacov, ako možnosť doplnenia 

výchovnovzdelávacieho procesu 

 

ž i a d a  s t a r o s t u 

 

do júnového a septembrového zastupiteľstva predložiť návrh konkrétnych úprav rozpočtu 

v zmysle návrhov a opatrení uvedených v materiáli 

 

u k l a d á    p r e d n o s t k e 

 

aby v spolupráci a finančným oddelením, oddelením školstva, Strediskom služieb školám, 

oddelením kultúry a športu a Kultúrnymi zariadeniami Petržalky vypracovali do 31.05.2020 plán 

na realizáciu edukačných táborov v letných mesiacoch júl a august pre školopovinné deti  

(vrátane mzdových nákladov na pedagogických, výchovných a voľnočasových pracovníkov, 

kuchárov, náklady na organizáciu, logistiku, stravovanie, technické zázemie, 

výchovnovzdelávací plán, komunikáciu so základnými školami, kritériá výberu detí, lokality) za 

predpokladu odobrenia zo strany Úradu verejného zdravotníctva v súčinnosti so zámerom MŠ 

SR 

________ 

 

 

8. Prehľad žiadostí o  odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia 

prevádzok pre šírenie COVID 19 

 

 

Uznesenie č. 205 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

prehľad žiadostí o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok 

pre šírenie COVID-19  
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ž i a d a   p r e d n o s t k u 

 

predložiť do majetkovej komisie zoznam nájmov, v štruktúre, ktorú má k dispozícii. Majetková 

komisia spolu s referátom správy miestneho majetku pripraví formulár pre odpustenie nájmu 

spolu s pravidlami pre odpustenie. Pre tých, čo požiadajú  odpustenie  pripraví informáciu 

o pravidlách odpúšťania prostredníctvom tlačovej správy na webovej stránke Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

_________ 

 

 

9. Návrh  na odvolanie a voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 206 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d v o l á v a  

 

člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka, poslanca Petra Cmoreja.  

 

v o l í  

 

za členku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka poslankyňu Ivetu Jančokovú.  

 

___________ 

 

 

9a. Návrh  na odvolanie a voľbu člena do komisie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 207 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d v o l á v a  

 

neposlankyňu pani Evu Surovkovú, členku Komisie sociálnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Petržalka, 

 

poslanca Miroslava Draguna z Komisie územného plánu, výstavby a rozvoja 

 

v o l í  
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neposlanca pána Konráda Ballu za člena Komisie sociálnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Petržalka, 

 

pána poslanca Miroslava Draguna za člena Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Petržalka.  

___________ 

 

 

 

 

10. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, 

s.r.o. 
 

 

Uznesenie č. 208 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) odvolanie členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

 

Ing. Lýdia Ovečková 

Ing. Miroslav Štefánik, MBA 

 

b) vymenovanie nových členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

 

Ing. Lýdia Ovečková 

Ing. Miroslav Štefánik, MBA 

 

ž i a d a 

 

starostu, ako štatutárny orgán jediného spoločníka Športových zariadení Petržalky, s.r.o., aby 

odvolal a vymenoval členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

 

Ing. Lýdia Ovečková 

Ing. Miroslav Štefánik, MBA 

____________ 

 

 

11. Návrh dodatku č.3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou s prílohou v znení Dod.č.1,2 

 



11 

 

Uznesenie č. 209 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u je 

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-

Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou s prílohou, 

v znení Dod.č.1 a 2.  

___________ 

 

12. Návrh na určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní, sobášnych hodín a poplatku na 

úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej 

miestnosti na uzavretie manželstva v matričnom obvode Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 210 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

z r u š u j e 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.47 zo dňa 24.apríla 

2007 

z r u š u j e 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.48 zo dňa 24.apríla 

2007 

s c h v a ľ u j e  

úradné určenie miestností na uzavieranie manželstiev, sobášne dni a hodiny v matričnom obvode 

Bratislava-Petržalka nasledovne: 

 

a) Úradné určené miestnosti na uzavieranie manželstiev: 

- obradná miestnosť v CIK CAK centre na Jiráskovej 3, Bratislava-Petržalka 

- obradná miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v budove 

Technopolu, na 3.poschodí. 

 

b) Sobášne dni a hodiny: 

- v obradnej miestnosti v CIK CAK Centre  sobota v čase od 12.00h do 17.00h 

- v obradnej miestnosti Miestneho úradu na Kutlíkovej 17, Bratislava  budova Technopolu 

Referát matriky a ohlasovne na 3.poschodí piatok v čase od 13.00h do 15.00h. 

- sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky. 

 

s c h v a ľ u j e  

Oslobodenie od príspevku snúbencov v prípade, že jeden z nich je trvale pripútaný na lôžko 

alebo sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej 

siene a sobášny obrad sa vykonáva v ich byte, nemocnici alebo na inom mieste. 
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u r č u j e 

poplatok za uzavretie manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka (mimo úradne určených miestností na uzavieranie manželstiev) za 

úhradu nákladov spojených s poskytnutím služieb s výkonom sobášneho obradu  

s prihliadnutím na náročnosť organizácie sobášnych obradov vo výške 166,-€. 

 

________ 

 

 

 

 

 

13. Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na ulici Ondreja Štefanka, súpisné č. 6095 

 

Uznesenie č. 211 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s ch v a ľ u j e 

 

v zmysle čl. 18 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

s prílohou, v znení Dod.č.1 a 2. kúpu objektu -  sklad na ulici Ondreja Štefanka, súpisné č. 

6095, postaveného na parcele registra „C“ KN č. 3111/2, nachádzajúceho sa v okrese Bratislava 

V, obec Bratislava – m. č. Petržalka, katastrálne územie Petržalka, vedený Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2952 za cenu         15 100,00 €. 

 

 

Kúpna zmluva bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude predávajúcim podpísaná, toto uznesenie  stratí 

platnosť.  

 

__________ 
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