
1 

 

UZNESENIA 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

zo dňa 9. júna 2020 

 

 

 

(č. 212 – 234) 

 
Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 14. 

zasadnutí prerokovali: 

 

0. Prezentácia profesijného životopisu a budúcej vízie úradu pani prednostky 

Mgr. Petry Vančovej 

1. Návrh zámeru na kúpu objektu ZSE na Ul. Ondreja Štefanka, súp. č. 3274 

vrátane priľahlých pozemkov  

1a.  Návrh na prijatie úveru 

2. Návrh na odňatie zvereného majetku – areálu MP VPS 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  č 

......,   ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.13/2015 zo dňa 

1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia 

č.2/2017 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

3a.  Základná škola a materská škola – Slnečnice – Južné Mesto 

3b.  Návrh na zriadenie Petržalského mládežníckeho parlamentu 

3c.  Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre Petržalský mládežnícky parlament 

3d.  Návrh  na  nájom  časti pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1  pre 

spoločnosť   VODOTIKA-MG, spol. s r.o.  

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

Súkromnú základnú umeleckú školu  

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nobelovo nám. 6 pre 

BABYLAND  
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6. Návrh na prenájom nebytových priestorov  - bazén v objekte Pankúchova pre 

Plavecký klub ORCA SPORT  

7. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č.3380 pre spoločnosť 

SESA-MET s.r.o.  

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

objekte  Univerzálnej  prevádzkovej  budovy  Kutlíkova 17  v  Bratislave  pre  

Sociálnu poisťovňu  

9. Návrh  na  predĺženie  nájmu časti  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č. 4630/1  

pre  Katarínu Šulákovú  

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

Vlnkovú  

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

Mustafiho  

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

Kastlovú 

13. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov - sklad v objekte 

Mlynarovičova ul. č. 14-24 pre JOBOSTAV, s.r.o.  

14. Návrh na na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Beňadickej 13, 

Bratislava pre spoločnosť MILEX PROGRES a.s.  

15. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Rovniankova 16, 851 02 

Bratislava pre  REVA SLOVAKIA s.r.o.  

16. Pravidlá pre odpúšťanie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia  

prevádzok pre COVID-19 a schvaľovanie žiadostí  

17. Interpelácie  

17b.  Koncepcia VPS 

18.     Rôzne  

 

 

 

_______________ 
 
 

1.Návrh zámeru na kúpu objektu - ZSE, na ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava súpisné č. 

3274 vrátane priľahlých pozemkov 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 212 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:  

 

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

 

ž i a d a   s t a r o s t u  

vypracovať návrh priestorového zabezpečenia činností novo koncipovaného Referátu správy 

verejných priestranstiev v alternatívach (porovnanie alternatív z hľadiska vecného, 

finančného a časového): 

a. využitie súčasného areálu a objektu skladu získaného kúpou od 

Ministerstva hospodárstva SR, 
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b. využitie súčasného areálu, objektu skladu získaného kúpou od Ministerstva 

hospodárstva SR a dlhodobý prenájom areálu ZSE na ul. Ondreja Štefanku, 

c. využitie súčasného areálu, objektu skladu získaného kúpou od Ministerstva 

hospodárstva SR a kúpa areálu ZSE na ul. Ondreja Štefanku, 

 

predložiť vypracovaný materiál na prerokovanie a schválenie miestnemu zastupiteľstvu 

v termíne do 30.9.2020. 

Dať vypracovať  znalecký posudok na areál objekt areálu ZSE a osobitné byty, ktoré nie sú vo 

vlastníctve ZSE. 

 

________________ 

 

 

1a. Návrh na prijatie úveru  

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 213 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e    

 

prijatie úveru vo výške 3 000 000 € od bankovej inštitúcie Slovenská sporiteľňa a.s. za 

podmienok uvedených v jej ponuke. 

  

 

ž i a d a 

 

prednostku 

 

zabezpečiť administratívny postup pre zabezpečenie čerpania návratných zdrojov 

financovania podľa jednotlivých projektov a tranží a každé čerpanie tohto úveru  predložiť na 

schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 

_______________ 

 

 

2.Návrh na odňatie zvereného majetku – areálu MP VPS  

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 214 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e    

 

v súlade  s § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 

5, ods. 8 písm. b) bod i.) a iv.)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou 
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zo dňa 25.06.2019 v znení Dodatku č. 1,2 odňatie majetku Miestneho podniku verejno-

prospešných služieb, ulica Ondreja Štefanka 6, Bratislava-Petržalka zvereného do správy. 

Ide  o nasledovný majetok   

 

A) BUDOVY: 

- administratívna budova, postavená na pozemku reg.“C“ KN parc.č. 3111/6 o výmere 

180,01 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaná na  LV č. 2644 

- ostatné stavby – sklad, postavený na pozemku reg. „C“ KN, parc.č. 3111/5  o výmere  

185,39 m
2
, zapísaný na  LV č. 2644 

- ostatné stavby – dielne, postavené na pozemku reg.“C“ KN, parc.č. 3111/1 o výmere 

565,02 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísané na  LV č. 2644. 

         

B) POZEMKY: 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3111/7- ostatná plocha – dvor o výmere  

1223 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3110/22 – ostatná plocha o výmere  

868,76 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2159 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3110/30 - ostatná plocha o výmere  

2 202 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2644. 

 

______________ 

 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  č ......,   

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

Petržalka č.1/2019 z 5.2.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č.13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch 

základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 215 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

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.13/2015 zo dňa 1.12.2015 

o školských obvodoch základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

______________ 
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3a.  Základná škola a materská škola – Slnečnice – Južné Mesto 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 216 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

ž i a d a   s t a r o s t u  

 

rokovať s investorom CRESCO REAL ESTATE, a.s., Poštová 3, 851 06 Bratislava, IČO: 

35694084 o výstavbe budovy pre základnú a materskú školu, ktorá bude v zriaďovacej 

pôsobnosti MČ Petržalka, v rámci projektu investor – Slnečnice Južné Mesto,  v termíne do 

31.08.2020 a následne informovať o  výsledku rokovaní Miestne zastupiteľstvo – rokovanie v 

septembri 2020. 

_______________ 

 

 

 

3b.  Návrh na zriadenie Petržalského mládežníckeho parlamentu. 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 217 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) z r i a ď u j e  

 

Petržalský mládežnícky parlament ako poradný a iniciatívny orgán miestneho zastupiteľstva 

a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) s c h v a ľ u j e 

 

Štatút Petržalského mládežnického parlamentu. 

 

___________ 

 

 

3c.  Návrh na schválenie pracovnej skupiny Petržalského mládežníckeho parlamentu 

 

 

Uznesenie č. 218 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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a)  z r i a ď u j e  

 

pracovnú skupinu pre Petržalský mládežnícky parlament. 

 

b) v o l í 

 

členov pracovnej skupiny pre Petržalský mládežnícky parlament v nasledujúcom zložení: 

Ing. Miroslav Behúl, PhD. 

Ing Lýdia Ovečková 

Mgr. Milan Polešenský 

Jakub Kuruc 

Miroslav Dragun 

PaedDr. Katarína Brťková 

Ing. Andrea Garanová 

Mgr. Ľudmila Pastorová 

Mgr. Andrea Kutlíková 

 

c) p o v e r u j e 

 

pracovnú skupinu pre Petržalský mládežnícky parlament návrhom členov nezávislej odbornej 

komisie pre voľbu členov Petržalského mládežníckeho parlamentu v súlade so štatútom PMP. 

 

____________ 

 

 

3d. Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 pre spoločnosť 

VODOTIKA-MG, spol. s r.o. 

 

 

Uznesenie č. 219 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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,  nájom časti 

pozemku  registra  „C“KN  v k. ú. Petržalka,  parc. č. 5394/1 vo výmere 153,00 m
2
, ostatná 

plocha, LV č. 2644  pre  žiadateľa  VODOTIKA-MG, spol. s.r.o., Bosákova 7, 851 04 

Bratislava, IČO: 35 761 806, za účelom vybudovania  technickej infraštruktúry, 2 parkoviská 

na ploche - 74,00 m
2
, kontajnerové stojisko - 14,00 m

2
, chodníky - zámková dlažba  na 

ploche  29,00 m
2 

a  zelene na ploche  36,00 m
2  

k stavbe „ Polyfunkčný 

komplex  Bosákova  ul., IV. etapa - sekcia C, za cenu 19,00 €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové 

ročné  nájomné  2907 €. 
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Doba nájmu: do dátumu odovzdania predmetných stavieb do majetku mesta Bratislava 

a následne do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

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.   

_____________ 

 

 

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

základnú umeleckú školu 

 

Uznesenie č. 220 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov – 5 učební v objekte Základnej školy 

Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Strečnianska 20, 

851 05 Bratislava, IČO:42180392, na dobu určitú 10 rokov odo dňa zriadenia elokovaného 

pracoviska Zriaďovacou listinou na základe  Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zaradení 

Elokovaného pracoviska – Súkromnej základnej umeleckej školy Strečnianska 20, Bratislava 

IČO: 42180392 do siete škôl a školských zariadení  od 01.09.2022 za cenu 2,00 €/hod., podľa 

aktuálneho rozvrhu hodín príslušného školského roka predloženého prenajímateľovi. 

 

Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

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

uznesenie stratí platnosť.  

____________ 

 

 

5. Návrh  na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre 

BABYLAND 

 

Uznesenie č. 221 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov o celkovej 

výmere 800 m
2
 , blok B 1, II. a III. nadzemné podlažie v ZŠ Nobelovo nám.č.6, Bratislava 

pre Mgr. Jana Kamenská – 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, 

J.Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149, za účelom poskytovania výchovno-
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vzdelávacích služieb pre deti predškolského veku a služieb s tým súvisiacich pre rodičov detí 

na dobu určitú od 1.09.2020 do 30.06.2021 za cenu 10,80 €/m
2
/rok, zvýšenú o 20% za 

užívanie spoločných priestorov, celkovo vo výške 8 640 €/rok. 
 

 

Zmluva o nájme 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. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte ZŠ Pankúchova pre 

Plavecký klub ORCA SPORT 

 

 

Uznesenie č. 222 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov – školského bazéna za 

účelom prevádzkovania a organizovania základných a zdokonaľovacích výcvikov v plávaní 

detí, mládeže a dospelých v objekte Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, 

súp.č.2597, zapísaného na LV č. 4550,  pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21,      

900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460, na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31.12. 2023 

mimo školských prázdnin za cenu 10,00 €/hod., celkovo 8hodín /týždenne. 

 

 

Zmluva o nájme 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.  

 

____________ 

 

 

7. Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 3380 pre spoločnosť 

SESA-MET s.r.o. 

 

Uznesenie č. 223 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u je 
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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,  nájom 

časti  pozemku  registra  „C“KN  v k. ú. Petržalka,  parc. č. 3380 vo výmere 81,18 m
2
, ostatná 

plocha, LV č. 1748  pre  žiadateľa  SESA–MET s.r.o., Milana Marečka 8, 841 08 Bratislava, 

IČO: 46 052 470, za účelom umiestnenia a prevádzkovania letnej terasy  za cenu  30,00 

€/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné  nájomné  2435,40 €, na dobu určitú do 31.12.2023. 

 

Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí  platnosť. 

___________ 

 

8. Návrh na predĺženie doby nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte 

Univerzálnej prevádzkovej budovy, Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu 

 

Uznesenie č. 224 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 

s c h v a ľ u j e 

 

ako prípad  hodný osobitného  zreteľa  v zmysle § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predĺženie doby nájmu   nebytových priestorov     

pre Sociálnu poisťovňu a.s., Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 308 07 484 , na 

dobu neurčitú, za cenu 99,39678 €/m2/rok s infláciou, celkovo vo výške  25644,37 ročne. 

Cena energií a služieb je 36,00 €/m2/rok,celkovo vo výške 9 288,00 €/rok. Ročné nájomné 

vrátane energií   predstavuje sumu  34 932,37 €. 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude s nájomcom podpísaná do 90 dní po schválení 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí  platnosť. 

______________ 

 

 

 

9. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4630/1 pre 

Katarínu Šulákovú 

 

Uznesenie č. 225 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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 predĺženie doby nájmu  časti 

pozemku  registra  „C“ KN  v k. ú. Petržalka,  parc. č. 4630/1  vo výmere 2,24 m
2
, ostatná 

plocha , LV č. 1748  pre  Katarínu Šulákovú, Černyševského 5 Bratislava, IČO: 41 473191, 
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za účelom využívania pozemku  ako  prístupový  chodník   do prevádzky  kaderníctva (IVER)  

na dobu neurčitú, za cenu 5,20 €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné  nájomné 11,65 €. 

 

Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí  platnosť. 

__________ 

 

10. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov  v k.ú. Petržalka, parc. č. 4678 a 4679 

pre Evu Vlnkovú 

 

Uznesenie č. 226 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  prenájom časti pozemkov registra „C“ KN, 

parc. č. 4678 a 4679 v k. ú. Petržalka o výmere 10,23 m
2
 pre žiadateľa Eva Vlnková, 

Černyševského 19, 851 01 Bratislava, na ktorých je vybudovaný prístupový chodník do 

prevádzky kaderníctva,  na dobu neurčitú,  za cenu 5,20 €/m
2
/rok, celkovo za 53,20 €/rok. 

 

 

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 nájmu časti pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č. 4632/1 pre 

Abdulhalima Mustafiho 

 

Uznesenie č. 227 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s ch v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  prenájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. 

č. 4632/1 v k. ú. Petržalka o výmere 13,00 m
2
 pre žiadateľa Abdulhalima Mustafiho, 

Černyševského 13, 851 01 Bratislava, na dobu určitú do 31.12.2023,  za cenu 77,80 

€/m
2
/rok, celkovo za 1011,40 €/rok. 
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Zmluva o nájme 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.  

 

____________ 

 

Uznesenie č. 228 

 

 

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

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s ch v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  prenájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. 

č. 3637 v k. ú. Petržalka o výmere 1,68 m
2
 pre žiadateľa Katarínu Kastlovú, Topoľčianska 

17, 851 01 Bratislava, na dobu neurčitú, za účelom využívania prístupových schodov do 

nebytového priestoru  za cenu 5,20 €/m
2
/rok, celkovo za 7,74 €/rok. 

 

 

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.  

 

 

13. Návrh na predĺženie nájmu časti nebytových priestorov – sklad v objekte 

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

 

Uznesenie č. 229 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov za účelom uskladnenia 

stavebného materiálu o celkovej výmere 37,19 m
2
 v objekte garážového státia na 

Mlynarovičovej ul. č. 14-24, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 2604, pre Jobostav s.r.o., 

Blagoevova č. 9, 851 04 Bratislava, IČO 36243698 na dobu určitú od 01.05.2020 do        

31.12. 2023 za cenu 84,98 €/mesačne, celkovo 1019,76 €/rok.
 

 

 

Zmluva o nájme 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.  

____________ 
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14. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Beňadickej 13, 

Bratislava pre spoločnosť MILEX PROGRES, a.s. 

 

Uznesenie č. 230 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

 

n e s c h v a ľ u j e  

                                                      

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 na 

Beňadickej 13, 851 06 Bratislava, súpisné číslo 3007, s celkovou výmerou 418,73 m
2 

v k. ú. 

Petržalka, zapísaného na LV č. 3396, pre žiadateľa spoločnosť MILEX PROGRES a.s.,   

Beňadická 13,  851 06 Bratislava,  IČO:  31 321 852, na dobu určitú na jeden rok, za cenu 

7 043,29 €/rok.  

 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 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. 

____________ 

 

 

15. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Rovniankova 16, 

Bratislava pre spoločnosť REVA SLOVAKIA s.r.o. 

 

Uznesenie č. 231 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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 č. 12-901- 

v objekte na Rovniankovej ul. č. 16, 851 02 Bratislava, súpisné číslo 1668, s celkovou 

výmerou 253,01 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3298, pre žiadateľa REVA 

SLOVAKIA, s.r.o., Humenské nám. 3730/4, 851 07 Bratislava, IČO: 35 881 003, na dobu 

určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023, za cenu 15 600,00 €/rok.  

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 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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____________ 

 

 

16. Pravidlá pre podávanie žiadostí na odpustenie nájmu za nebytové priestory z dôvodu 

uzavretia prevádzok pre šírenie COVID-19 

 

Uznesenie č. 232 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

 

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

 

pravidlá pre podávanie žiadostí na odpustenie nájmu za nebytové priestory z dôvodu uzavretia 

prevádzok pre šírenie COVID-19 

____________ 

 

 

 

17b. Koncepcia VPS 

 

Uznesenie č. 233 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e   

 

údržbu verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy a ich realizáciu, orezávanie stromov 

a kríkov pod metodickým usmernením oddelenia životného prostredia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  

 

  Uznesenie č. 234 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

žiada starostu 

 

predložiť do septembrového zastupiteľstva Koncepciu fungovania reformy VPS a  SSŠaŠZP. 

 

 

 

 

 

 

Ján Hrčka 

  starosta 

 

 


