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Návrh uznesenia 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
schváliť 
 
v súlade s článkom 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a v súčinnosti s článkom 
84 ods. 1 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vrátenie nehnuteľného majetku 
zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka, nachádzajúceho sa na ulici Haanova 
za účelom využitia predmetných nehnuteľnosti na plnenie prevažne celomestských potrieb 
a na zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy. 
 
Ide o nasledovné nehnuteľnosti: 

- stavby pod spoločných súpis. č. 2694 – tvoriace komplex bývalého údržbárskeho 
strediska pre bytový fond, pozostávajúceho z troch samostatných stavieb situovaných 
na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 818/2, 818/3 a 818/13, k. ú. Petržalka, 
zapísané na LV č. 2632, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 1996 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 565 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 1386 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/12, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 
528 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 39 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644. 
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Dôvodová správa 
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka má zverené do správy pozemky na ulici Haanova v k. ú. 
Petržalka na základe Protokolu č. 11 88 0698 00 00  zo dňa 03.08.2000 o zverení majetku 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov a objekt 
na Haanovej  10 na základe Protokolu č. 78/1991 zo dňa 01.11.1991 o zverení obecného 
majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava má záujem a aj zákonnú povinnosť rozvíjať bytový fond a plniť 
si tak povinnosti prenesené v rámci výkonu štátnej správy. Prioritou Hlavného mesta SR 
Bratislavy je efektívnejšie využívanie nehnuteľnosti a posilnenie tak rozsahu bytového fondu 
v rámci hlavného mesta. 
 
Za uvedeným účelom primátor Hlavného mesta SR Bratislava listom zo dňa 16.08.2021 
požiadal o vrátenie nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, ktoré boli zverené do správy Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka za účelom využitia predmetných nehnuteľnosti na plnenie prevažne 
celomestských potrieb a na zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy. 
 
Ide o nasledovné nehnuteľnosti: 

- stavby pod spoločných súpis. č. 2694 – tvoriace komplex bývalého údržbárskeho 
strediska pre bytový fond, pozostávajúceho z troch samostatných stavieb situovaných 
na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 818/2, 818/3 a 818/13, k. ú. Petržalka, 
zapísané na LV č. 2632, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 1996 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 565 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 1386 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/12, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 
528 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 39 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644. 

 
 
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady dňa 04.10.2021 a odborných komisií. 
Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu. 
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Výpis 
z uznesení zo zasadnutia Komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve 

MČ Bratislava-Petržalka konaného dňa 12.10.2021 

Prítomní/é:  Daniela Palúchová 
Jana Hrehorová 
Ildikó Zórádová 
Miloslav Šmíd 
Matúš Repka 
Konrád Balla 

Ospravedlnená:  Iveta Jančoková  

K bodu 2./ Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova. 

Materiál uviedla: Alžbeta Broszová, vedúca referátu správy majetku 
Diskusia: Pani Broszová uviedla, že primátor Hlavného mesta SR Bratislava listom zo dňa 16.08.2021 
požiadal o vrátenie nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, ktoré boli zverené do správy Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka za účelom využitia predmetných nehnuteľnosti na plnenie prevažne 
celomestských potrieb a na zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy - efektívnejšie využívanie 
nehnuteľnosti a posilnenie tak rozsahu bytového fondu v rámci hlavného mesta. MČ má do správy 
zverenú nehnuteľnosť na ulici Haanova - pozemok s chátrajúcim objektom, v ktorom sídli bytový 
podnik, ktorý sa môže presťahovať do iných priestorov. Zároveň odpovedala na otázku z Komisie, že 
náklady presahovali príjmy z nájmu. 

Uznesenie: 
Komisia sociálna a bytová odporú ča: 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch 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. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vrátenie nehnuteľného majetku zvereného do správy 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka, nachádzajúceho sa na ulici Haanova za účelom využitia 
predmetných nehnuteľnosti na plnenie prevažne celomestských potrieb 

a na zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy. 
Ide o nasledovné nehnuteľnosti: 
stavby pod spoločných súpis. č. 2694 – tvoriace komplex bývalého údržbárskeho strediska pre 
bytový fond, pozostávajúceho z troch samostatných stavieb situovaných na pozemkoch registra „C“ 
KN parc. č. 818/2, 818/3 a 818/13, k. ú. Petržalka, zapísané na LV č. 2632,  
pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
1996 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644,  
pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
565 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644,  
pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
1386 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644,  
pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/12, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 528 m2, k. ú. 
Petržalka, zapísaný na LV č. 2644,  
pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 
39 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644.  
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Hlasovanie:  
prítomní/é: 6/Daniela Palúchová, Ildikó Zórádová, Jana Hrehorová, Miloslav Šmíd, Matúš Repka, 

Konrád Balla 

za: 6 
proti: 0 
zdržal/a sa: 0 
Uznesenie bolo schválené.  

V Bratislave, 14.10.2021 
Za správnosť: Eva Pavlaninová, tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  dňa 
11.10. 2021 

Prítomní:  Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 
PhD., Erich Stračina, , Ing.Ľubomír Hrbáň 

Neprítomný: JUDr. Henrich Haščák 

K bodu 2/ Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici 
Haanova 10 
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca RSMM. Oboznámila prítomných s dôvodom 
predkladania tohto materiálu. V diskusii navrhli predseda komisie a p. Behul, aby sa do 
materiálu doplnilo ako sa bude postupovať s BPP s.r.o., či a kam sa bude sťahovať, tiež do 
protokolu o vrátení majetku zapísať prevzatie zmluvných vzťahov v uvedenom objekte. 
Komisiu súčasne zaujímalo aká je funkcia využitia daného pozemku a či Mesto nemá v pláne 
využiť daný pozemok na výstavbu nájomného bývania. Po diskusii členovia komisie prijali 
nasledovné uznesenie.  
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 
Hlasovanie: 
Prítomných:    6 
Za:   4 
Proti:   0 
Zdržal sa:  2 
Záver: Uznesenie  bolo schválené 
 
Bratislava 11.10.2021                  Mgr. Ivan Uhlár 
           predseda v.r. 
 
Za správnosť: A. Broszová      
tajomníčka komisie 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie športu dňa 12.10. 2021 

Prítomní: J. Fischer, L. Ovečková, S. Horínek, M. Dragun, B. Kleinert, J. Bučan, I. Halmo 

Ospravedlnený: M. Vičan 

Neprítomní: P. Hochschorner, R. Vančo 

Bod 2: Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova 
Materiál uviedla: Mgr. Broszová, vedúca Referátu správy miestneho majetku 

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu zveriť majetok na ulici 
Haanova Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie: 
Prítomní : 7 
Za : 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Záver: Uznesenie bolo schválené 

Bratislava 12.10.2021 

Za správnosť: Ing. Dávid Pavlík tajomníčka komisie 

 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia  školskej komisie: 
   

 6 riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2021 
 

Termín a čas: 13. 10. 2021, o 15.30 hod  
Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka - formou online pripojenie cez 
aplikáciu „ZOOM“ meeting ID: 836 33099 530 
 
 
Uznesenie č. 1 
 
Návrh uznesenia 
 
Školská komisia  
odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
schváliť 
 

Mgr. Bc. Jozef Fischer 
predseda 
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v súlade s článkom 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a v súčinnosti s článkom 
84 ods. 1 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vrátenie nehnuteľného majetku 
zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka, nachádzajúceho sa na ulici Haanova 
za účelom využitia predmetných nehnuteľnosti na plnenie prevažne celomestských potrieb 
a na zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy. 
 
Ide o nasledovné nehnuteľnosti: 

- stavby pod spoločných súpis. č. 2694 – tvoriace komplex bývalého údržbárskeho 
strediska pre bytový fond, pozostávajúceho z troch samostatných stavieb situovaných 
na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 818/2, 818/3 a 818/13, k. ú. Petržalka, zapísané 
na LV č. 2632, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 1996 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 565 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 1386 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/12, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 
528 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 39 m2, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644. 

- Diskusia : 
Bez diskusie 

      
Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  
 
 
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, , 
Mgr. Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Lenka Bočkayová, 
 
Hlasovanie:  
Za: 6 členov 
Proti: 0 členov 
Zdržalo sa:  1 člen – p. Farkašovská 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 
tajomníčka komisie               predseda komisie 
 
V Bratislave 13. 10. 2021  
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 Schválený materiál Neschválený 
materiál 

Poznámky komisie 

Komisia sociálna a 
bytová 

Uznesenie bolo 
schválené 

-  

Komisia športu 
Uznesenie bolo 

schválené 
- 

 

Komisia školská 
Uznesenie bolo 

schválené 
- 

 

Komisia kultúry a 
mládeže   

 

Finančná komisia    
Komisia investičných 

činností 
   

Komisia správy 
majetku a miestnych 

podnikov 

Uznesenie  bolo 
schválené - 

 

Komisia životného 
prostredia 

a verejného poriadku 
  

 

Komisia dopravy, 
mobility a 

bezbariérovosti 
  

 

Komisia územného 
plánu, výstavby a 

rozvoja 

   

 


