
 
K bodu 3 
 
3.1 Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred 

objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave 
 
Komisia prerokovala predložený materiál, rokovania sa zúčastnil za usporiadateľa MS v ľadovom 
hokeji (ĽH) p. Karol Kulanko. 
Komisa požiadala odd. správy majetku a vnútornej správy o preverenie možnosti využiť parkovacie 
miesta pri Konskej železnici za účelom získania finančných prostriedkov na obnovu tejto budovy. 
Podrobnejšie informácie o požiadavkách usporiadateľa MS v ĽH môže poskytnúť p. Pavlovič 
z EKOpodniku. Požiadala prítomného p. Kulanka o poskytnutie informácie odkedy budú platiť 
dopravné obmedzenia v časti pri Istropolise a zabezpečiť počas MS policajné hliadky pri školských 
objektoch Kalinčiakova a Česká. Zároveň požiadala prednostu miestneho úradu preveriť informáciu od 
či sa budú v HANT ARÉNA BRATISLAVA (ŠH Pasienky) a v NTC konať verejne podujatia vo forme 
hromadných stretnutí veľkého počtu fanúšikov. 

 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 3 

ZA:  3 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
3.2 Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu v Bratislave 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 3 
ZA:  3 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 

3.3 Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2019 ( EKO podnik) 
 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 3 
ZA:  3 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 

 
K bodu 4 Prerokovanie materiálov z oddelenia správy majetku a vnútornej správy  

 Na rokovanie komisie boli predložené tieto materiály: 
1. Zoznam voľných nájomných bytov k 28.02.2019 
2. Zoznam žiadateľov o nájomný obecný byt k 28. 02. 2019 
 

4.1 Komisia na základe vykonaného poslaneckého prieskumu navrhla uzatvoriť nájomné zmluvy 
s nasledujúcimi žiadateľmi: 

a) p. Patrik Brandsteter, zamestnanec EKO – podnik verejnoprospešných služieb byt č. 43, 
Bojnická 23, Bratislava doba nájmu počas trvania pracovného pomeru. 
b) p. Ľubomír Kolár, byt č. 3, Bojnická č. 25 v Bratislave doba nájmu 3 roky s povinnosťou 
predložiť notársku zápisnicu. 
c) Mária Drozdová, byt č. 19 Bojnická 25, Bratislava doba nájmu 3 roky s povinnosťou 
predložiť notársku zápisnicu. 
 
Komisia požiadala prítomnú Mgr. Petríkovú o vypracovanie materiálov na najbližšie zasadnutie 
miestnej rady dňa 19.03.2019. 
 

Predsedníčka Ing. Šebejová, PhD. navrhla vykonať do nasledujúceho rokovania komisie poslanecký 
prieskum u vybraných žiadateľov pričom žiada, aby príslušným poslancom boli 


