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Informácia o plnení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -

Petržalka č. 57 zo dňa 26. 03. 2019 o obnovení funkcie MŠ na Hrobákovej 5  

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí dňa 

26.03.2019 prijalo uznesenia č. 57, v ktorom 

 

a) p o v e r i l o 

 

starostu mestskej časti, aby s primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy začal konanie 

o zverenie objektu bývalej materskej školy na Hrobákovej ulici č. 5 do správy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka: 

 

Objekt bývalej MŠ Hrobákova 5, Bratislava-Petržalka bol zverený do správy mestskej časti. 

Protokol bol doručený na MČ dňa 14.05.2020. 

Objekt bude prevzatý dňa 11.06.2020, z ktorého bude vyhotovený  - protokol o vecnom 

odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov a zápis o odovzdaní a prevzatí zverovaného majetku.  
 

       b) s c h v á l i l o  

 

aby starosta mestskej časti s príslušnými oddeleniami pripravil podklady s odhadom 

predpokladaných finančných nákladov na rekonštrukciu materskej školy 

 

Podklady s odhadom predpokladaných finančných nákladov sú t. č.  v príprave 
 

   c) s c h v á l i l o 

 

aby starosta mestskej časti s príslušnými oddeleniami začal spracovávať projekt prípravy 

úpravy budovy na rekonštrukciu materskej školy po jej zverení od magistrátu 

 

Projekt prípravy úpravy budovy na rekonštrukciu materskej školy sa bude spracovávať po 

odsúhlasení finančných nákladov na rekonštrukciu 
 

d)  ž i a d a 

 

mestskú časť o individuálne preverenie ďalších možností navrátenia budov MŠ Bratislava-

Petržalka. 

 

V areály vyššie uvedenej MŠ, ktorá je zverená do správy mestskej časti sa nachádza objekt 

na Hrobákovej 3 – ktorý slúžil v minulosti taktiež ako MŠ. Objekt je vo vlastníctve 

Slovenskej republiky, v správe Centra podpory Bratislava. Mestská časť  požiadala 

o dlhodobý prenájom resp. výpožičku uvedeného objektu  v roku 2017. O tejto skutočnosti 

sme informovali aj primátora hlavného mesta v rámci stanoviska k prenájmu pozemkov 

hlavného mesta pre Ministerstvo vnútra SR vo februári 2020. 

Na základe komunikácie  so správcom objektu Hrobákova 5 – zvereným do správy MČ, 

nám poskytli základné údaje na prevádzku objektu v roku 2018 a 2019.  
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Náklady na služby (v €) objekt  HROBÁKOVA č.5,  BRATISLAVA  –  PETRŽALKA  toho času, za 
takmer 50% prevádzky, keďže objekt je prázdny má len dvoch nájomcov a to služobný byt 
a tanečný súbor TOP CENTRUM:  
 
Služba/Dodávka                                       náklad v roku 2018                         náklad v roku rok 2019 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
elektrická energia                                               2 074,83 €                                             1 599,37 € 
vodné stočné, studená voda                         1 687,32 €                                             1 686,68 € 
zrážková voda                                                          465,60 €                                                435,63 € 
ústredné kúrenie, teplá voda                        9 831,88 €                                           11 079,38 € 
odvoz odpadu                                                         862,68 €                                                 879,27 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu                                                                     14 922,31 €                                           15 680,33 € 
 
 

 

 

 

 


