
Finančná komisia 2022 

 

 

Pozvánka 

 

Vážení členovia Finančnej komisie, pozývam Vás na zasadnutie Finančnej 

komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa uskutoční 
 

23.03.2022 o 16:30 hod. 
 

Online – Zoom 

 
 
Program zasadnutia : 

 
1. Schválenie programu zasadnutia  
2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Ondreja Štefanka  
3. Návrh zámeru predaja časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/48 pre spoločnosť HJ 

invest s.r.o.  
4. Návrh zámeru predaja pozemku resp. prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5834/1 pre 

spoločnosť HOMOLA TEAM s.r.o.  
5. Návrh na prenájom častí pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30, 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 

 

6. Návrh na poskytnutie nebytových priestorov v objekte na Gessayovej ul. č. 43, 851 03 

Bratislava pre Miestnu knižnicu Petržalka 
 

7. Návrh na predĺženie nájmu pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4373/10 pre Regent and Co, 

spol. s.r.o. Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa  
8. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým 

priestorom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

9. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 3574/1 pre STEVE PRO 

s.r.o., Medveďovej 12, 851 01 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa  
10. Návrh zámeru predaja objektu – stavby súp. č. 1221 na pozemku parc. č. 4481 v k.ú. Petržalka 

pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 18, 851 01 Bratislava  
11. Návrh na zmenu predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Karpova, 

Černyševského 8 Bratislava pre ŠK Slovan Bratislava – šachový klub o.z.  
12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2 pre TK Petržalka o.z., IČO:  

30848521  
13. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Dudova pre TK Petržalka o.z., IČO: 30848521  
14. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
15. Výberové konanie na konateľa Športových zariadení Petržalky 

 
 
 
 
 
 
 

 
Branislav Kleinert  
predseda komisie 


