
Z á p i s n i c a 

z rokovania 17. zasadnutia Miestnej rady   

mestskej časti Bratislava-Petržalka konanej dňa 21.09.2021 

 

Začiatok rokovania: 9 00 hod. 

 

Prítomní:    

 

Členovia MR:  Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu,  

Iveta Jančoková – členka rady,  

Michala Kozáková 

Miroslav Dragun – člen rady,  

Pavel Šesták – člen rady,  

Pavol Škápik – člen rady,  

Drahan Petrovič – člen rady 

Juraj Kríž- člen rady. 

Ivan Uhlár- člen rady 

 

Ospravedlnený:         Tomáš Palkovič – člen rady 

 

Ostatní prítomní: 
                         Petra Vančová – prednostka MÚ  

Jana  Černá – právny referát  

 Janka Hokina – organizačný ref.,  

Eva Štefániková - organizačný ref.,  

Alžbeta Neuschlová – vedúca organ. referátu 

  Alžbeta Broszová – vedúca referátu správy majetku  

Mário Turan  – vedúci finančného oddelenia   

  Jozef Rybár – referát komunikácie s verejnosťou  

  Adam Sarlos – referát komunikácie s verejnosťou 

.  Diana Chovancová- kontrolórka MÚ 

 

 

Rokovanie 17. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka ( ďalej len 

„Rada“) otvorila vicestarosta Janka Hrehorová. Zasadnutie sa konalo formou 

videokonferencie v súlade s § 30f ods.2 zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia  a dopĺňajú 

niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19.  

Skonštatovala, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka je 

uznášaniaschopné počtom prítomných členov 8  z počtu 10 poslancov. Poslanec Uhlár sa 

pripojil po prezenčnom hlasovaní o uznášaniaschopnosti. čo predstavuje 100 %.  

 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o programe, tak, ako ho poslanci obdržali v pozvánkach. 

 

Program: 

 

Program: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31.08.2021 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí 



 

2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

Predkladá: starosta  

Spracovateľ: finančné odd. 

 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a 

schválenie výdavkov čerpaných z úveru 

Predkladá: starosta  

Spracovateľ: finančné odd. 

 

4. Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo 

dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, 

č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. školstva 

 

5. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 1045/2 pre 

LUXUS spol. s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 01 Bratislava ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

6. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 3626 pre Jozefa 

Laluhu, Belinského 11, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5735 a 5734 pre Zdenku 

Oláhovú, Mlynarovičova 7, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Blagoevovej 22, 

Bratislava pre spoločnosť Dare Group s. r. o. ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Ambroseho 15, 

Bratislava pre spoločnosť Sweet Group s. r. o. ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 



10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na Topoľčianskej 14, 851 05 

Bratislava pre MUDr. Denisu Fecmanovú ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

11. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého 

pavilónu detských ihrísk na Gessayovej 9 v Bratislave pre Pro Gastro s. r. o. ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

12. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého 

pavilónu detských ihrísk na Hrobákovej 25 v Bratislave pre Letterpress s. r. o. 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – zubnej ambulancie 

v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 8 pre AK SMILE, s. r. o. ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

14. Návrh na nájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2843/48 k. ú. Petržalka pre 

Pixxla s. r. o., Vajnorská 135, 831 04  Bratislava ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

15. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí 

republiky 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

16. Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy 

– objekty na Tyršovom nábreží 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

17. Návrh zámeru kúpy pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 5756, 

5758/3, 5759/1 a 5759/2 pre Lukáša Hargaša 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

18. Návrh zámeru kúpy pozemku registra „E“ KN parc. č. 14822/1 pre Jána 

Vaškoviča 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 



19. Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a 2843/64 pod 

stavebným objektom SO  11 – Južná pláž, ktoré budú dotknuté umiestnením 

stavby „Polyfunkčný objekt - Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a. s. ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: prednostka 

Spracovateľ: ref. správy miestneho majetku 

 

20. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených  týmto všeobecne záväzným nariadením 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 

 

21. Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s. r. o. 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí a kancelária starostu a prednostu 

 

22. Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí a kancelária starostu a prednostu 

 

23. Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-

Petržalka za III. štvrťrok 2021 

Predkladá: starosta 
Spracovateľ: ref. správy obecných bytov 

 

24. Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do 

správy  mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej 

republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách 

a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2021 

Predkladá: starosta 
Spracovateľ: ref. správy obecných bytov 

25. Návrh na zvolanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. organizačných vecí 

 

26. Rôzne 

 

Informačné materiály 

 

 



  
Hlasovanie o programe: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0, neprítomní 0 - 

program rokovania bol schválený.  

 

Následne poslanec Kríž Juraj stručne predstavil návrh materiálu pani  Plšekovej a Farkšovskej 

pod názvom   Návrh zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku na dieťa. 

Navrhol, aby tento bod bol zaradený ako 4a. 

Bolo pristúpené k hlasovaniu o doplnení programu takto: 

 

Hlasovanie o doplnení bodu p. Farkašovskej: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, 

nehlasoval 0, neprítomní 2 -  doplnený program rokovania bol schválený. 

 

Bod p. Farkašovskej a Plšekovej bol zaradený ako bod č. 4a. 

 

Za overovateľov boli navrhnutí p. Pavol Škápik a p. Iveta Jančoková. 

 

Hlasovanie o overovateľoch zápisnice: prítomných 9, za 8, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0, - 

overovatelia rokovania boli schválení. 

 

 

K bodu č.1 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 31.08.2021 

 

Ako prvá vystúpila pani prednostka, ktorá stručne uviedla jednotlivé body z hľadiska  stavu 

ich rozpracovanosti a plnenia a dala priestor na otázky v diskusii. 

Vzhľadom k tomu, že do diskusie sa nik neprihlásil pristúpilo sa k hlasovaniu. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava -Petržalka  

odporúča zobrať   na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   

k 31. 08. 2021 

 

Hlasovanie o návrhu k bodu č.1: prítomných 8 za 6, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasoval 0, - 

návrh bodu 1 rokovania boli schválený 

 

 

K bodu č. 2 

Správa o plnení rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

 

Pani vicestarostka Hrehorová, ktorá rokovanie miestnej rady viedla odovzdala slovo Ing. 

Turanovi, vedúcemu finančného oddelenia, ktorý ozrejmil podstatu materiálu. 

V priestore na diskusiu ako prvý vystúpil pán poslanec Škápik, ktorý zdôraznil, že by ho 

zaujímal stav vecí k 1.09.2021, i vzhľadom k tomu, že tieto informácie zazneli i v šiestom 

mesiaci, pričom najmä by ho zaujímala výdavková časť. Vyslovil svoju nespokojnosť. 

Pridal sa k nemu i poslanec Juraj Kríž, ktorý poukázal na žalostné čerpania hlavne 

kapitálových výdavkov ( cyklotrasy, opravy a úpravy chodníkov a terás...),  kde opakovane na 

veci poslanci upozorňujú. 

Opäť vystúpil poslanec p. Škápik a uviedol, že na toto upozorňujú poslanci klubu Team Vallo 

už dlhodobo a opakovane. 

 



Po krátkej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zobrať na vedomie  

Správu o plnení rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

 

Hlasovanie o návrhu k bodu č.2: prítomných 9, za 5, proti 0, zdržalo sa 4, nehlasovalo 0, - 

návrh bodu 2 nebol schválený. 

 

 

K bodu č. 3 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 

výdavkov čerpaných z úveru 

 

Materiál uviedla pani vicestarostka Hrehorová. Následne sa slova zhostil vedúci finančného 

oddelenia pán Turan, ktorý uviedol zostavený rozpočet ako vyrovnaný vo výške 58 769 199,-

€, s tým, že poukázal na to, ktoré položky sa a prečo znižujú, a ktoré zvyšujú. 

V diskusii opätovne vystúpil p. Škápik upozornil, že už dva roky je takáto situácia, na ktorú 

upozorňujú. Bežné výdavky sa zvyšujú a kapitálové znižujú o viac ako 680 000, pričom sa 

neplnia poslanecké priority, neriešia sa cyklotrasy ani iné náhradné projekty, chodníky.  

Finančné prostriedky sa presúvajú do rezervného fondu. S takýmto postupom nemôže 

vyjadriť svoj súhlas. V duchu tejto diskusie vystúpili i ďalší diskutujúci, pp. Uhlár, Juraj Kríž 

a Dragún, ktorý vyjadril ľútosť nad tým, že je veľká škoda, keď plynú peniaze do rezervného 

fondu a mohli by sa využiť, napr. aj pre hokejbal Gessayova. 

V závere diskusie požadoval poslanec Škápik odpoveď na otázku aké problémy sú 

vychádzajúc z rámcovej zmluvy, s úpravou a opravou chodníkov. 

Po ukončení diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 nasledovne: 

- zvýšenie bežných príjmov o 892 505 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 940 925 € 

- zníženie kapitálových príjmov o 100 000 € 

- zníženie kapitálových výdavkov o 683 710 € 

- zníženie príjmových finančných operácií 555 290 € (z toho zníženie prevodu z rezervného   

fondu o 653 290 € a zvýšenie čerpania úveru o 98 000 €) 

- zníženie výdavkových finančných operácií 20 000 € 

 

Hlasovanie o návrhu č.3: prítomných 7, za 2, proti 0, zdržalo sa 5, nehlasovalo 0, - návrh 

bodu č.3 nebol schválený. 

 

 

K bodu č. 4 

Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 

17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 



Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 

a č. 15/2020 

Materiál po úvodnom slove pani vicestarostky Hrehorovej odprezentoval pán Mandúch 

z oddelenie predprimárneho vzdelávania. 

V úvodnom slove vysvetlil, že prijímaním terjto úpravy VZN dochádza len k zosúladeniu so 

zmenenou právnou úpravou. 

V diskusii poslanec Uhlár požadoval dopracovať materiál v časti čl. 1 § 3 a §4, aby to na 

zastupiteľstve bolo presné a zrejmé, aké sú starostove vymedzené možnosti pri aplikácii VZN. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) s c h v á l i ť 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019,  

č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020 

b) s p l n o m o c n i ť  

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 so dňa 17. 04. 2012 o určení  výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019,  

č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020 

 

Hlasovanie o návrhu č.4: prítomných 7, za 5, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0, - návrh bodu 

č. 4 nebol schválený. 

 

 

K bodu č. 4a 

Návrh zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku na dieťa 

Poslanec Juraj Kríž, ktorý návrh predkladal zdôraznil, že nie je ani iniciátorom ani 

predkladateľom, ale keďže sú to členky jeho klubu pp. Farkašovská a Plšeková a ide o dobrú 

vec, s ktorou je stotožnený, tak návrh predkladá. 

Návrh sleduje dva diele ideový a motivačný v súlade so zastabilizovaním trvalého bydliska 

mladých rodičov. A ich finančnej podpory. 

Poslanec Uhlár požadoval v diskusii, aby bol vypracovaný dopad n rozpočet, keďže pôjde 

o opakované plnenie, analýzu detí, ktorých by sa to týkalo. Tento návrh poslanca Uhlára 

podporil i p. Šesták. 

Poslankyňa Jančoková zdôraznila, že trrvalý pobyt rodičov by mal byť v MČ aspoň jeden rok, 

aby nárok na príspevok vznikol. 

V závere diskusie poslanec Kríž súhlasil s dopracovaním podľa diskusie. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e 

Návrh zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku na dieťa vo výške 100 EUR od 

1. januára 2022 

 



Ž i a d a 

starostu Mestskej časti Bratislava Petržalka zabezpečiť administratívny postup  

 

Hlasovanie o návrhu č.4a,: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0, - návrh 

bodu č.4a bol schválený. 

 

 

K bodu č. 5 

Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 1045/2 pre LUXUS spol. 

s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 01 Bratislava ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa 

 

Návrh uviedla vedúca referátu správy majetku p. Broszová, ktorá ozrejmila, že spoločnosť 

LUXUS, spol. s.r.o. žiada predĺženie nájmu pozemkov, ktoré užíva. Na to bolo prijaté 

uznesenie: 

Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava - Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava - Petržalka 

s c h v á l i ť 

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   

pozemkov registra  „C“  KN k.ú. Petržalka, časť  parc. č. 1045/1  o výmere 26 m², ostatné 

plochy a parc. č. 1045/2 o výmere  21 m², zastavaná plocha, spolu o výmere   47 m²   zapísané 

na LV č. 1748 pre žiadateľa Luxus spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02  Bratislava, 

IČO: 35 856 025  na dobu  určitú do 31.12.2023 za cenu 77,80 €/m²/rok  pod stánkom 

a  13,00 € / m² / rok  pod  spevnenou  plochou, čo  predstavuje  ročne  sumu   vo výške           

1 971,80 €. 

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

v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí  platnosť. 

 

Hlasovanie o návrhu č.5,: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 8, - návrh bodu 

č.5 bol schválený. 

 

K bodu č. 6 

Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 3626 pre Jozefa Laluhu, 

Belinského 11, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 

Návrh predniesla p. Broszová. Diskusia nebola a následne bolo prijaté uznesnie: 

Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

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  pozemku  registra  „C“ 

KN  v k.ú. Petržalka,  parc. č. 5735  vo výmere 350,00 m
2  

 a pozemok parc.č.5734 - zastavaná 

plocha o výmere 25 m
2
, spolu 375,00 m

2
, zapísaných na LV č. 1 pre Zdenku Oláhovú, 

Mlynarovičova  7, Bratislava za účelom využívania pozemkov - ako  záhrady na dobu určitú  

do 31.12.2023, za cenu 1,00 €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné  nájomné 375,00 €. 

 



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

v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí  platnosť. 

 

Hlasovanie o návrhu č.6,: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0, - návrh bodu 

č.6 bol schválený, pričom poslanci Juraj Kríž a Petrovič sa nestihli zaprezentovať, čo ústne 

oznámili a hlasovali za materiál. 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5735 a 5734 pre Zdenku Oláhovú, 

Mlynarovičova 7, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 

Tento bod uviedla pani Broszová.  

Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

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  pozemku  registra  „C“ 

KN  v k.ú. Petržalka,  parc. č. 5735  vo výmere 350,00 m
2  

 a pozemok parc.č.5734 - zastavaná 

plocha o výmere 25 m
2
, spolu 375,00 m

2
, zapísaných na LV č. 1 pre Zdenku Oláhovú, 

Mlynarovičova  7, Bratislava za účelom využívania pozemkov - ako  záhrady na dobu určitú  

do 31.12.2023, za cenu 1,00 €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné  nájomné 375,00 €. 

 

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

v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí  platnosť. 

 

 

Hlasovanie o návrhu č.7: prítomných 8, za 7, proti 0,  zdržal sa 0, nehlasoval 1, - návrh bodu 

č. 7 bol schválený. 

 

 

K bou č. 8 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Blagoevovej 22, 

Bratislava pre spoločnosť DARE Group s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Materiál uviedla p. Broszová.  

V diskusii sa prihlásil poslanec Uhlár, ktorý upozornil, že v materiály v tabuľke je formálna 

chyba, má byť správne uvedený rok  2021. 

Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť                                                      
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. 903 - 

v objekte bytového domu na Blagoevovej 22, 851 04 Bratislava, súpisné číslo 2678, 

s celkovou výmerou 63,82 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3268, pre žiadateľa 



spoločnosť DARE Group s.r.o., 900 61 Gajary, IČO: 50 381 016, na dobu určitú do 

31.12.2023, za cenu 4 104,00 €/rok.  

Zmluva o nájme nebytových priestorov 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. 

 

Hlasovanie o návrhu č.8: prítomných 10, za 8, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovali 0, - návrh 

bodu č. 8 bol schválený. 

 

 

K bodu č. 9 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Ambroseho 15, 

Bratislava pre spoločnosť Sweet Group s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Návrh predniesla opäť pani Broszová, ktorá informovala, že spoločnosť sa dlhodobo venuje 

klubovej činnosti detí v oblasti varenia a pečenia. 

V diskusii sa prihlásil poslanec Uhlár a informoval, že komisia majetku navrhuje zosúladiť 

cenu v súlade so zásadami hospodárenia na 1,50,-€, s čím sa členovia rady stotožnili. 

Najskôr sa teda hlasovalo o jeho pozmeňujúcom návrhu, sume zvýšenej o 1,50,-€  

Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

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-

905- v objekte bytového domu na Ambroseho 15, 851 02 Bratislava, súpisné číslo 2478, 

s celkovou výmerou 91,18 m
2 

v k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2908 pre žiadateľa 

spoločnosti SWEET GROUP s.r.o., 851 02 Bratislava, IČO: 50 699 768, na dobu určitú 

od01.03.2022 do 31.12.2023, za cenu 91,18 €/rok.  
 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 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. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu č.9: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržalo sa 2, nehlasovali 

2, - pozmeňujúci návrh poslanca Uhlára  bodu č. 9 bol schválený. 

 

Hlasovanie o návrhu č.9 ako o celku: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0, 

- návrh bodu č. 9 ako celok bol schválený. 

 

 

K bodu č. 10 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na Topoľčianskej 14, 851 05 

Bratislava pre MUDr. Denisu Fecmanovú ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Návrh predniesla opäť pani Broszová. 

V diskusii poznamenal poslanec Šesták, že keďže priestory prenajímame, bolo by vhodné 

aspoň premaľovať vstup. 

Následne bolo predložené uznesenie: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 



 od p o r ú č  a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 s c h v á l i ť 

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 

Topoľčianska 14, 851 05 Bratislava, súpisné číslo 3521, s celkovou výmerou 14,43 m
2 

v k. ú. 

Petržalka, zapísaného na LV  3778,  pre žiadateľa – MUDr. Denisu Fecmanovú, Beniakova 

3136/5A, 841 05 Bratislava, IČO : 53 821 432,  na dobu neurčitú, za cenu 180,37 €/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 stratí platnosť. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 10: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0, - návrh 

bodu č. 10 bol schválený. 

 

 

K bodu č. 11 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého pavilónu 

detských ihrísk na Gessayovej 9 v Bratislave pre Pro Gastro s. r. o. ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Petržalka 

s c h v á l i ť 

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 nebytových priestorov -  

kancelária o výmere 12,9 m
2
, klubová miestnosť o výmere 64,4 m

2
, sklad o výmere 1,56 m

2
, 

chodba o výmere 26,1 m
2
, sociálne zariadenie o výmere 22,4 m

2
 spolu  o výmere 127,36 m

2
  

nachádzajúcich sa v objekte bývalého pavilónu detských ihrísk na Gessayovej 9 v  Bratislave, 

na pozemku parc.č.1161, súp. č. 2516, zapísanej na LV č. 1748 v k. ú. Petržalka, za účelom 

prevádzkovania oddychového centra pre mládež a deti a výroby a predaja pekárenských 

výrobkov pre  spoločnosť Pro Gastro s.r.o., Gessayova 9, 851 03 Bratislava, IČO: 47708557, 

na dobu určitú do 31.12.2023 za cenu 41,00 €/m
2
/rok, celkovo za 5221,76 €/rok.  

 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 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. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 11: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2, - návrh 

bodu č. 11 bol schválený. 

 

 

K bodu č. 12 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého pavilónu 

detských ihrísk na Hrobákovej 25 v Bratislave pre Letterpress s. r. o. ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa 

 

Návrh sa týkal spoločnosti Letterpress, s.r.o., ktorá má záujem prenajať priestory o výmere 

49,5 m2. 



 

Bez diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava–Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Petržalka 

s c h v á l i ť 

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 nebytových priestorov  o výmere 

49,5 m
2
, nachádzajúcich sa v objekte bývalého pavilónu detských ihrísk na Hrobákovej 25                  

v  Bratislave, na pozemku parc.č.999 a parc.č.1000, súp.č. 2692, zapísanej na LV č. 1748             

v k.ú. Petržalka, za účelom prevádzkovania polygrafickej výroby pre  spoločnosť Letterpress 

s.r.o., Keltská 23, 851 10 Bratislava, IČO: 50267205, na dobu určitú do 31.12.2023 za cenu 

60,00 €/m
2
/rok, celkovo za 2970,00 €/rok.  

 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 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. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 12: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0, - návrh 

bodu č. 12 bol schválený. 

 

 

K bodu č. 13 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – zubnej ambulancie v objekte ZŠ 

A. Karpova Černyševského 8 pre AK SMILE, s. r. o. ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

Návrh predniesla p. Broszová, vedúca referátu majetku. 

Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a l i ť 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v trakte  B3 , 

prízemie,  o celkovej výmere 39,1 m
2
 v objekte ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8,                   

851 01 Bratislava, súp.č. 1286 na pozemku parc.č.4682 v k.ú. Petržalka pre AK SMILE s.r.o., 

Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 50960148, za účelom prevádzkovania zubnej 

ambulancie, na dobu určitú  do 31.12.2023, za cenu 61,00 €/m
2
/rok, celkovo za 2385,10 

Eur/rok 

 

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.  

 

Hlasovanie o návrhu č. 13: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 0, - návrh 

bodu č. 13 bol schválený. 

 

 

 

 



K bodu č. 14 

Návrh na nájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2843/48 k. ú. Petržalka pre Pixxla s. 

r. o., Vajnorská 135, 831 04  Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 

S návrhom oboznámila členov miestnej rady vedúca referátu majetku p. Broszová. 

Hneď v úvode diskusie sa prihlásil p. Uhlár, ktorý žiadal, aby v predmetnej veci boli doložené 

vyjadrenia, certifikáty a posudky, tak, ako ich požaduje majetková komisia. 

Pani Broszová dala prísľub, že tieto do zasadnutia zastupiteľstva budú predložené, pretože 

spoločnosť ich podľa konateľa má. 

Ďalej sa pýtali, či sú uzrozumení s tým, žeby zložili zábezpeku v hodnote jednoročného 

nájomného, pre prípad, žeby priestory neuviedli do pôvodného stavu. 

Na to vystúpila poslankyňa Jančoková a upozornila, že v tomto prípade by mali postupovať 

rovnako ako v iných, už schválených prípadoch. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 14: prítomných 7, za 5, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0, - návrh 

bodu č. 14 nebol schválený. 

 

 

K bodu č. 15 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí 

republiky 

Po úvodnom slove p. Broszovej sa rozpútala diskusia. 

Pán poslanec Petrovič informoval, že k tomu dochádza preto, lebo príslušný referát nemá 

dostatočné odborné kapacity a ani skúsenosti s takým náročným typom projektu preto je 

potrebné  to presunú na hlavné mesto. 

Poslanec Uhlár sa informoval, koľko nás realizácia prác k dnešnému dňu stála, na čo dostal 

odpoveď, že cca 20 000,-€. Bolo predložené uznesenie. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu   mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

v súlade  s článkom 84 ods. 2 Štatútu  hlavného  mesta SR Bratislavy a v súčinnosti s článkom 

84 ods. 1 písm. c) Štatútu  hlavného  mesta SR Bratislavy   vrátenie  nehnuteľného  majetku 

zvereného do správy  mestskej časti Bratislava-Petržalka,  nachádzajúce  sa na Námestí 

republiky za účelom využitia predmetných pozemkov prevažne celomestských potrieb a na 

zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy za podmienky,  možnosti bezplatného využívania 

predmetných pozemkov na podujatia organizované mestskou časťou Bratislava-Petržalka na 

základe ohlásenia. Ide o podujatia ako napr. Dni Petržalky, Mikuláš, Vianočné trhy a pod.  

Ide  o nasledovné pozemky:   

-  pozemok registra „C“KN parc. č. 3260 - ostatné plochy vo výmere 2244 m
2
, k.ú. 

Petržalka, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3262 - ostatné plochy vo výmere   

850 m
2
, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3264/1 - ostatné plochy vo výmere 9694 m
2
, k.ú. 

Petržalka, zapísaný na  LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3234 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  

11594 m
2
, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2159, 

- pozemok registra „C“KN parc. č. 3261/1 - ostatné plochy vo výmere  

2082 m
2
, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2159, 



- pozemok registra „C“KN parc. č. 3259/1 - ostatné plochy vo výmere  

7036 m
2
, k.ú. Petržalka, zapísaný na  LV č. 2644 

So stanoviskom pre hlavné mesto oboznámila pani Jančovičová z referátu predbežnej právnej 

ochrany. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 15: prítomných 7 , za 6, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0, - návrh 

bodu č. 15 bol schválený. 

 

 

K bodu č. 16 

Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy – 

objekty na Tyršovom nábreží 

Po úvodnom slove p. Broszovej sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

v zmysle čl.9 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou prevod majetku 

do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 

dotvára kolorit komplexu Sadu Janka Kráľa vrátane Tyršovho nábrežia, je jeho súčasťou 

a vytvorí funkčný celok s historickými komponentmi, ktorý bude využiteľný 

pre verejnosť  pričom si zachová svoj výnimočný atribút Národnej kultúrnej pamiatky za cenu 

1,00 Euro. 

Ide o nasledovný majetok mestskej časti: 

- Súbor umeleckých diel – plastika a informačná tabuľa pripomínajúce uzatvorenie 

mierových zmlúv vo Versailles, Saint Germain a Trianone v rokoch 1919 – 1920. 

Obstarávacia cena ..............................94 999,00 Eur 

- Detské ihrisko pozostávajúce z hracích prvkov modelu BOBR AKÁT, informačná tabuľa, 

lavičky a odpadkové koše. 

Obstarávacia cene .......................................1,19 Eur 

- Revitalizácia časti nábrežia Dunaja pozostávajúca obnova a rozšírenia chodníka, výmena 

lavičiek a odpadkových košov. 

Obstarávacia cena ................................59 554,94 Eur 

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

pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5196, 5195, 5136/5, 5203/1 a 5222/20 v k. ú. 

Petržalka. 

Obstarávacia cena ................................25 474,23 Eur 

 

Zmluva o odplatnom prevode bude s nadobúdateľom podpísaná do 120 dní odo dňa 

schválenia kúpy v mestskom zastupiteľstve Hlavného mesta SR Bratislava. V prípade, že 

nadobúdateľ v stanovenom termíne nepodpíše zmluvu o odplatnom prevode uznesenie stratí 

platnosť. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 16: prítomných 5, za 5, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 4, - návrh 

bodu č. 16 nebol schválený. Poslanec Kríž nebol technicky prezentovaný, svoje hlasovanie 

oznámil. 

 



K bodu č. 17 

Návrh zámeru kúpy pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 5756, 5758/3, 

5759/1 a 5759/2 pre Lukáša Hargaša 

 

Pani Broszová informovala, že záujemca, pán Hargaš, chce realizovať na navrhovanom 

pozemku záhradu. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

zámer predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 5756, 5758/3, 5759/1 

a 5759/2 pre Lukáša Hargaša nachádzajúcich sa v lokalite Matador – Kopčany v k. ú. 

Petržalka. 

Predmetom uznesenia je iba schválenie zámeru predaja za účelom užívania pozemkov ako 

záhrady. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 17: prítomných 8, za 0, proti 6, zdržal sa 1, nehlasovali 1, - návrh 

bodu č. 17 nebol schválený. 

 

 

K bodu č. 18 

Návrh zámeru kúpy pozemku registra „E“ KN parc. č. 14822/1 pre Jána Vaškoviča 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

O d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

zámer predaja pozemku registra „E“ KN parc. č. 14822/1 pre Jána Vaškoviča nachádzajúci sa 

v lokalite medzi Starým mostom a Prístavným mostom v k. ú. Petržalka. 

 

Predmetom uznesenia je iba schválenie zámeru predaja za účelom užívania pozemku ako 

záhrady. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 18: prítomných 9, za 2, proti 5, zdržal sa 2, nehlasovali 0, - návrh 

bodu č. 18 nebol schválený. 

 

 

K bodu č. 19 

Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a 2843/64 pod 

stavebným objektom SO  11 – Južná pláž, ktoré budú dotknuté umiestnením stavby 

„Polyfunkčný objekt - Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a. s. ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

O d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 



ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia §9a ods.9 písm.cň zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 2843/30, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1560 m2, zapísaný na LVč. 

2644 v k.ú. Petržalka a pozemok registra „C“ KN  parc.č.2843/64, druh pozemku ostatná 

plocha vo výmere 825 m2, k.ú. Petržalka, zapísaný na LV 1748, spolu vo výmere 2385m2 pre 

žiadateľa V.D.LAKE, a.s., Antolská 6, 851 017 Bratislava, IČO: 51 772 442, na dobu určitú 

do 31.12.2023, za cenu 10,00€/m2/rok, čo spolu predstavuje sumu 23 850,00,-€ za účelom 

vybudovania pešieho bulváru, zázemia južnej pláže vrátane úpravy brehov, móla, promenády, 

líniovej zelene, drobnej výsadby tak, ako je uvedené v popise polyfunkčného objektu. 

 

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

zastupiteľstve. V opačnom prípade  uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 19: prítomných 8, za 0, proti 7, zdržal sa 1, nehlasovali 0, - návrh 

bodu č. 19ne  bol schválený. 

 

 

K bodu č. 20 

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 

ustanovených  týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 

Pani Jančovičová z referátu predbežnej právnej ochrany a PČ informovala o pripravovanom 

stanovisku, o ktoré nás v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier požiadalo hlavné 

mesto. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predložený návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

počas dní ustanovených  týmto všeobecne záväzným nariadením  k predloženiu na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky k jeho schváleniu.   

 

Hlasovanie o návrhu č. 20: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 1, - návrh 

bodu č. 20 bol schválený.  

 

K bodu č. 21 

Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej 

spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s. r. o. 

 

Spolu s nasledujúcim materiálom ho prezentoval p. Sarlos Adam. 

Predložil i stanovisko dozornej rady, ktorá s takýmto postupom zásadne nesúhlasí. 

V diskusii vystúpil ako prvý poslanec Uhlár, ktorý vyjadril nad postupom začudovanie, s tým, 

že od avizovania problému sú dozorná rady spoločností. 

Juraj Kríž povedal, že y pochopil, keby predložili na rokovanie informačný materiál a ten by 

avizoval nejaké problémy. Konštatoval, že Bytový podnik Petržalka, s.r.o. (ďalej len „BPP“) 



sa konečne vzmáha, začína zväčšovať svoje podnikateľké portfolio, takže tento krok nechápe 

a nesúhlasí.  

Poslanec Dragun predložil list, ktorým dozorná rada vyjadruje BPP svoju podporu. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a     

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

v y j a d r i ť   s ú h l a s 

s vyhlásením výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 

Bytový podnik Petržalka, s. r. o. 

. 

Hlasovanie o návrhu č. 21: prítomných 9, za 3, proti 5, zdržal sa 0, nehlasovali 1, - návrh 

bodu č. 21 nebol schválený.  

 

 

K bodu č. 22 

Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej 

spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a     

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

v y j a d r i ť   s ú h l a s 

s vyhlásením výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti 

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 22: prítomných 8, za 4, proti 3, zdržal sa 1, nehlasovalo 0, - návrh 

bodu č. 22 nebol schválený.  

 

K bodu č. 23 

Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

III. štvrťrok 2021 

Pani vedúca bytového oddelenia referovala o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve 

mestskej časti, za III. Štvrťrok. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

z o b r a ť   n a   v e d o m i e 

informáciu o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy  mestskej 

časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informáciu 

o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na 

nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2021.  

 

Hlasovanie o návrhu č. 23: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovalo 0, - návrh 

bodu č. 23 bol schválený.  

 

 

 



K bodu č. 24 

Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy  

mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 

a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých 

nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

III. štvrťrok 2021 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

z o b r a ť   n a   v e d o m i e 

písomnú informáciu o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za  III. 

štvrťrok 2021 

 

Hlasovanie o návrhu č. 24: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovalo 2, - návrh 

bodu č. 24 bol schválený.  

 

 

K bodu č. 25 

Návrh na zvolanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

 

Po predložení návrhu pani vicestrostkou Hrehorovou sa pristúpilo k hlasovaniu. 

 

Hlasovanie o návrhu č. 25: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovalo 3, - návrh 

bodu č. 25 bol schválený.  

 

Koniec rokovania:   11 53 hod. 

 

 

 

    ______________________________   

     Ing. Ján Hrčka 

         Starosta 
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____________________________                        __________________________ 
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Pripravila:   ____________________________ 
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