
 

UZNESENIA 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

zo dňa 25. októbra 2016 
 

(č. 238 – 261 ) 
 

 Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  

15. zasadnutí prerokovali: 

 

1. Kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 09. 2016 

2. Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytového priestoru v MŠ Holíčska 30, 

Bratislava pre MC Budatko o.z. 

3. Zámer nadobudnutia nehnuteľnosti na Krásnohorskej ul. pre účely areálovej 

materskej školy 

4. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (solidarita 

a výnosy za priestupky) 

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy 

miestneho poplatku za rozvoj 

7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

miestnom poplatku za rozvoj 

8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva 

9. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 131/2011 a č. 301/2008 

10. Koncepciu rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 

11. Koncepciu rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do 

roku 2020 
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12. Informáciu o pokračovaní rokovaní s Jánom Ďurovčíkom o projekte divadla 

v Petržalke a informácia o doručených projektoch v oblasti kultúry na základe 

výzvy mestskej časti Bratislava-Petržalka 

13. Podporu mestskej časti Bratislava-Petržalka iniciatíve na vysporiadanie vlastníckych 

vzťahov k pozemkom pod objektmi stredných škôl a sociálnych zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

14. Správu o kontrole plnenia vybraných uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

15. Správu o kontrole príjmovej časti rozpočtu zameranej na úhrady za sociálne služby 

a správnosť zatrieďovania prijatých úhrad do príslušnej rozpočtovej klasifikácie vo 

vybranej organizačnej zložke Strediska sociálnych služieb Petržalka  

16. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMANN, spol. s r.o. a Aralia, 

s.r.o. 

17. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Fedinovej 18, Bratislava 

spoločnosti CRAZY-LAZY s.r.o., 

18. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík, vodácky klub   

19. Návrh na prenájom časti pozemku pre Zuzanu Vendlerovú, Vígľašská 15, 

Bratislava 

20. Návrh na prenájom časti pozemkov pre spoločnosť euroAWK, s.r.o. 

21. Návrh na prenájom časti pozemku pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY, 

a.s.   

22. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. 

23. Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 

Bratislava pre o.z. FC Petržalka akadémia 

24. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k aktuálnemu stavu zabezpečenia 

výstavby náhradných nájomných bytov 

25. Interpelácie 

26. Rôzne 

---------- 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 09. 2016 

 

Uznesenie č. 238 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka   

k 30. 09. 2016. 

---------- 

 

2. Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytového priestoru v MŠ Holíčska 30, 

Bratislava pre MC Budatko o.z. 
 

Uznesenie č. 239 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

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

v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov o výmere 243 m
2
 v budove 

Materskej školy Holíčska 30, súp. č. 3080 na pozemku parc. č. 1712, ktorá je zapísaná na 

LV č. 4550, pre Materské centrum Budatko o.z., Holíčska 30, 851 05 Bratislava,  

IČO: 37 925 598, na dobu určitú od 1.12.2016 do 30.11.2021 za cenu 1,00 €/rok.

 Zmluva o nájme časti 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. 

---------- 

 

3. Zámer nadobudnutia nehnuteľnosti na Krásnohorskej ul. pre účely areálovej 

materskej školy 

 

Uznesenie č. 240 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

a) neschvaľuje  
 

zámer nadobudnutia nehnuteľnosti na Krásnohorskej ulici, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja (BSK) za kúpnu cenu 1€ s podmienkou, že MČ Bratislava-Petržalka 

bude budovu využívať na materskú, alebo základnú školu prevádzkovanú výlučne v jej 

zriaďovateľskej pôsobnosti a bude súhlasiť s predkupným právom voči BSK. 
 

b) ž i a d a 
 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

rokovať s investorom projektu Južné mesto za prítomnosti zástupcov poslancov o 

spolufinancovaní materskej školy, príp. ďalších potrieb občianskej vybavenosti tak, aby 

nedošlo k prevodu vlastníctva na tretiu osobu. 

         Termín: bezodkladne 
 

c) neschvaľuje  
 

požiadavku, aby starosta na základe vyššie uvedených bodov A a B., začal rokovať s BSK 

o podmienkach prevodu nehnuteľnosti na Krásnohorskej ulici, vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja pre účely zriadenia areálovej materskej škôlky. 

---------- 

 

4. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 

 

Uznesenie č. 241 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

a) berie na vedomie 
 

Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
 

b) ž i a d a  
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predsedov poslaneckých klubov,  

aby predložili požiadavky do rozpočtu na rok 2017 zoradené podľa programov, resp. 

podprogramov s uvedením zdroja požiadavky ( PHSR, prioritné ciele, iné ). 

         Termín: 1.11.2016 

---------- 

 

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (solidarita a výnosy 

za priestupky) 

 

Uznesenie č. 242 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

súhlasí  
 

s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – solidarita 

a výnosy z priestupkov. 

---------- 

 

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy 

miestneho poplatku za rozvoj 
 

Uznesenie č. 243 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a)  súhlasí  
 

s navrhovanou zmenou Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho 

poplatku za rozvoj. 
 

b) žiada   
 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

predložiť toto uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

hlavnému mestu SR Bratislave. 
 

c) vyzýva   
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 

miestneho poplatku za rozvoj na rokovanie najbližšieho Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

---------- 
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7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

miestnom poplatku za rozvoj 

 

Uznesenie č. 244 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

nesúhlasné stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s predloženým návrhom VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za 

rozvoj. 

---------- 

 

8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva 

 

Uznesenie č. 245 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a)  súhlasí  
 

s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti 

odpadového hospodárstva 
 

b)  žiada  
 

starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí sú poslancami mestského 

zastupiteľstva, aby k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy uplatnili na 

rokovaní mestského zastupiteľstva zásadné pripomienky uvedené v prílohe tohto 

materiálu, ktoré neboli akceptované v rámci pripomienkového konania. 

---------- 

 

9. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 131/2011 zo dňa 13.12.2011 bod B) a č. 301/2008 zo dňa 16.12.2008  

bod B) 
 

Uznesenie č. 246 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

a)  ruší  
 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 131/2011 zo dňa 

13.12.2011 o zvýšení odmeny pre Bytový podnik Petržalka, s.r.o. za správu obecných 

bytov a nebytových priestorov v bode B. 
 

b)  ruší  
 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 301/2008 zo dňa 

16.12.2008 o návrhu riešenia výkonu správy obecného majetku prostredníctvom BPP, 

s.r.o. v bode B. 
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c) berie na vedomie  
 

informáciu o schválení nového znenia zmlúv o správe a údržbe majetku vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Petržalka alebo majetku zvereného mestskej časti Bratislava-

Petržalka konateľom Bytového podniku Petržalka, s.r.o, kde bolo dohodnuté zníženie výšky 

odmeny. 

Informácia o novej výške odmeny: 

Haanova 10 

- 6,00 EUR / 1 nebytový priestor/ mesiac vrátane DPH  (správa) 

- 0,30 EUR/ m2/ mesiac vrátane DPH  (fond PUO) 

- služby podľa predpisov 

 

M. Medvedovej č. 21 

- 5,70 EUR / 1 byt/ mesiac vrátane DPH (správa) 

- 6,00 EUR / 1 nebytový priestor/ mesiac vrátane DPH (správa)  

- za byty 0,30 EUR/ m2/ mesiac vrátane DPH (fond PUO) 

- za nebytové priestory 0,30 EUR/ m2/ mesiac vrátane DPH (fond PUO) 

- služby podľa predpisov 

Garážové stojiská Mlynarovičova 14-24 a Rovniankova 4 

- 2,00 EUR / 1 garážové stojisko/ mesiac vrátane DPH (správa) 

- 5,00 EUR/ 1 garážové stojisko/ mesiac vrátane DPH (fond PUO) 

- služby podľa predpisov 

Mandátna zmluva 

- odplata za plnenia spojené s výkonnom činností pri bytoch 5,00 EUR/ 1 byt/ mesiac 

vrátane DPH 

- odplata za plnenia spojené s výkonnom činností pri nebytových priestorov iných ako 

sú garážové stojiská 6,00 EUR/ 1 nebytový priestor/ mesiac vrátane DPH 

Mandátna zmluva – iný správca 

- odplata (refakturácia) za plnenia spojené so správou bytov a nebytových priestorov v 

domoch pre iných správcov, ktorú celú Bytový podnik Petržalka, s.r.o. posiela na účty 

týchto iných správcov, suma dohodnutá v jednotlivej zmluve o výkone správy pre ten-

ktorý bytový dom /1 byt alebo 1 nebytový priestor/ mesiac t.j. správa, služby, fond 

PUO. 

---------- 

 

10. Koncepcia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 

 

Uznesenie č. 247 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Koncepciu rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023. 

---------- 
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11. Koncepcia rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom  

do roku 2020 

 

Uznesenie č. 248 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

Koncepciu rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 

2020. 

---------- 

 

12. Informácia o pokračovaní rokovaní s Jánom Ďurovčíkom o projekte divadla 

v Petržalke a informácia o doručených projektoch v oblasti kultúry na základe 

výzvy mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 249 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie  
 

informáciu o pokračovaní rokovaní s Jánom Ďurovčíkom o projekte divadla v Petržalke 

a informáciu o doručených projektoch v oblasti kultúry na základe výzvy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  

---------- 

 

13. Podpora mestskej časti Bratislava-Petržalka iniciatíve na vysporiadanie 

vlastníckych vzťahov k pozemkom pod objektmi stredných škôl a sociálnych 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

 

Uznesenie č. 250 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

podporuje 
 

iniciatívu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod objektmi stredných 

škôl a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja. 

---------- 

 

14. Správa o kontrole plnenia vybraných uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie č. 251 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

berie na vedomie  
 

Správu o kontrole plnenia vybraných uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom 
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mestskej časti Bratislava-Petržalka  

---------- 

 

15. Správa o kontrole príjmovej časti rozpočtu zameranej na úhrady za sociálne služby 

a správnosť zatrieďovania prijatých úhrad do príslušnej rozpočtovej klasifikácie vo 

vybranej organizačnej zložke Strediska sociálnych služieb Petržalka  

 

Uznesenie č. 252 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

berie na vedomie  
 

Správu o kontrole príjmovej časti rozpočtu zameranej na úhrady za sociálne služby 

a správnosť zatrieďovania prijatých úhrad do príslušnej rozpočtovej klasifikácie vo 

vybranej organizačnej zložke Strediska sociálnych služieb Petržalka 

---------- 

 

16. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMANN, spol. s r.o. a spoločnosti 

Aralia, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 253 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

schvaľuje  
 

návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v celkovej výške istiny 12 797,02 € v tom:  

- nájomné nebytových priestorov (HERMANN, spol. s r.o.)     8 255,81 € 

- nájomné nebytových priestorov (Aralia, s.r.o.)      4 541,21 € 

---------- 

 

17. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Fedinovej 18, Bratislava 

v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosti CRAZY-LAZY, s.r.o., 

 

Uznesenie č. 254 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

neschvaľuje  
 

podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prevod vlastníctva nebytového priestoru na Fedinovej 18 v Bratislave o výmere 

podlahovej plochy 183,25 m
2
, v bytovom dome Fedinova 18, 20, súpisné číslo 1140, 

číslo vchodu 18, ktorý je vybudovaný na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3445 

o výmere 379 m
2
, a parc. č. 3446 o výmere 265 m

2
, pre spoločnosť CRAZY-LAZY s.r.o., 

Mandľová 69, 851 10 Bratislava, IČO: 44 750 838 za cenu 80 000 €.  

---------- 
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18. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 5229/1, 5229/2, 5229/3, 5229/4 pre 

Dunajklub Kamzík, vodácky klub   
 

Uznesenie č. 255 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 

n e 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 prenájom pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 5229/1 vo výmere 484 m
2
, zastavané plochy 

a nádvoria, parc. č. 5229/2 vo výmere 1 305 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, parc.  

č. 5229/3 vo výmere 723 m
2
, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 5229/4 vo výmere 

309 m
2
 zastavané plochy a nádvoria, spolu o výmere 2 821 m

2
, zapísané na LV č. 2644, 

pre žiadateľa Dunajklub Kamzík vodácky klub, Klokočova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 

31 753 302, na dobu do 31.12.2045 za cenu 200 €/ ročne. 

---------- 

 

19. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2418 pre Zuzanu Vendlerovú,  

Vígľašská 15,  851 07 Bratislava 
 

Uznesenie č. 256 

 

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) zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku parc. č. 2418, 

reg. „C“ KN, ktorý spadá do reg. “E“ KN parc. č. 5012/11 vo výmere 6,65 m
2
, druh 

pozemku ostatné plochy, zapísané na LV č. 4833, pre žiadateľa Zuzanu Vendlerovú, 

Vígľašská 15, 851 07 Bratislava, IČO: 32 189 028 za účelom užívania pozemku pod 

prístupovým chodníkom a vstupnou podestou do prevádzky „Kaderníctvo Zuzana“ na 

Vyšehradskej 37, na dobu 5 rokov, za cenu 5,20 €/m
2
/rok celkovo 34,58 €/rok. 

 Zmluva o nájme časti 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. 

---------- 

 

20. Návrh na prenájom časti pozemkov parc. č. 1449 a 1740/19 pre spoločnosť 

euroAWK, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 257 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje  
 

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 pozemkov registra 

„C“ KN časť parc. č. 1449 o výmere 12,24 m
2
, ostatné plochy a časť parc. č. 1740/19 

o výmere 12,24 m
2
,
 
k.ú. Petržalka, ostatné plochy, pre spoločnosť euroAWK, spol. s r.o., 
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Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, za účelom povolenia reklamných 

stavieb, na dobu 5 rokov od 01.11.2016 do 31.10.2021, za cenu 48,20,- €/m
2
/ rok.  

---------- 

 

21. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3603/10, k. ú. Petržalka pre spoločnosť 

FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s.   

 

Uznesenie č. 258 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

schvaľuje  
 

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 časti pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10, ostatné plochy o výmere 346 m
2
, LV 

č. 2159 pre žiadateľa FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s., Karloveská 34, 841 04 

Bratislava, IČO: 46 006 184, za účelom realizácie stavby „SO 15.4. Dočasná úprava 

križovatky Jantárová – Rusovská, riadená CSS“ k Polyfunkčnému bytovému domu 

Petržalka City za cenu 1,00 €/rok na dobu 5 rokov od 01.11.2016 do 31.10.2021 

z dôvodu, že žiadateľ vybuduje na základe požiadavky mestskej časti chodník smerom 

k Chorvátskemu ramenu a bude súčasťou stavebného povolenia.  

 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. 

---------- 

 

22. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. 
 

Uznesenie č. 259 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

neschvaľuje  
 

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

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

parc. č. 5290 vo výmere 24,48 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, ktorý spadá do 

pozemku reg.“E“ KN parc. č. 5920/19, ktorý je zapísaný na LV č. 4833, pre žiadateľa 

DAVE, spol. s r.o., Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31 369 456, za účelom 

užívania pozemku pod reklamnými zariadeniami na dobu 5 rokov od 01.11.2016 do 

31.10.2021, za cenu 48,20 €/m
2
/rok. 

---------- 

 

23. Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 

Bratislava pre FC Petržalka akadémia o.z. 
 

Uznesenie č. 260 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

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

v znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – telocvične, blok A3 

o  výmere 292 m
2
 v objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka 

akadémia, o.z., M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava, na dobu určitú od 01.11.2016 do 

30.03.2017  v čase : 

pondelok: od 17.00 hod. do 19.00 hod. 

utorok :    od 16.30 hod. do 19.00 hod. 

streda:      od 16.00 hod. do 19.00 hod. 

štvrtok:    od 16.30 hod. do 19.30 hod. 

piatok :    od 17.00 hod. do 19.30 hod. 

za cenu 6,67 €/hod., celkovo za 13 hodín týždenného nájmu vo výške 86,71 €. 

 Zmluva o nájme pozemkov 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.  

---------- 

 

24. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k aktuálnemu stavu zabezpečenia 

výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení 

so zákonom č. 261/2011 Z.z.  v kompetencii hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Uznesenie č. 261 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

vyzýva  
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  

a) poskytol mestskej časti Bratislava-Petržalka objemovo – architektonickú štúdiu, 

spracovanú odborne spôsobilou osobou, na výstavbu náhradných nájomných bytov na 

lokality Haanova a Mamateyova 

b) akékoľvek návrhy na možné lokality pre výstavbu náhradných nájomných bytov 

v katastrálnom území Petržalka s dostatočným predstihom prerokoval tak s odbornými 

útvarmi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako aj s odbornými 

komisiami pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

c) predstavil projekt výstavby náhradných nájomných bytov obyvateľom obytných 

domov a iných objektov dotknutých takouto výstavbou a prerokoval výstavbu na 

domových schôdzach týchto bytových domov alebo aspoň so zástupcami vlastníkov 

bytových domov. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Bajan 

                 starosta 


