
  Komisia správy majetku a miestnych podnikov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka 

           Členom komisie správy majetku 

 a miestnych podnikov 

         Bratislava  27.1.2022 

  

Vec : Pozvánka na 21. zasadnutie 

 

Pozývam Vás na  21. zasadnutie komisie,  ktoré sa uskutoční 

       dňa 31. januára 2022  v pondelok  o 17,30 hod. online 

 

 

 

Program:  
1. Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov v k.ú. Petržalka, pre EKOCHARITA   

SLOVENSKO  SLOVENSKU, o.z.  ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

2. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka pre HUMANA People to People 

Slovakia o.z. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

3. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte MŠ Holíčska 30, 

Bratislava pre MC BUDATKO, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

4. Návrh  na  predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č.5830/13 pre Natália 

Pavlíková, Brunnnenstrasse 17/22,2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa 

5. FotoPort - prenájom nebytového priestoru - Rovniankova č. 14 

6. Návrh  na predĺženie nájmu pozemkov  v k.ú. Petržalka, parc. č.5875/86 a časť parc.č. 

5875/73  pre RENTSTAV  ĎURČO, spol. s r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

7. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Súkromnú materskú školu, n.o., 

Vavilovova 18, 851 01 Bratislava  

8. Návrh zámeru predaja časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/48 pre spoločnosť 

HJ invest s.r.o. 

9. Návrh zámeru predaja pozemku resp. prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 

5834/1 pre spoločnosť HOMOLA TEAM s.r.o 

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

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

11. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Ondreja 

Štefanka (Čapajevova) a Bohrova 22 

12. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci  COVID  19 -       

3. vlna pandémie 

13. 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. 4/2021 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

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

6/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  

Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021 



15. Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti 

o dotáciu na projekt „Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie 

sedem nových tried“ na základe výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

16. Štatút „Osobnosť Petržalky“ 

17. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

18. CRESCO - zámer kúpy 

19. Rôzne.  

 
 

 

 

S pozdravom           

 

       Mgr. Ivan Uhlár v. r.    

         predseda  komisie 

 

Vybavuje: 

Mgr. Viktor Baumann  

tajomník komisie 


