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P o z v á n k a 
 
V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 
13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 

 

24. mája 2012 (štvrtok) o 9.00 hod. 
 

v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava. 
 
Návrh programu: 
Otvorenie zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie 
Voľba overovateľov zápisu 
 

1. Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 30.4.2012. 
Predkladá: prednosta 

 

2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 
Predkladá: prednosta 
 

3. Transparentná Petržalka. 
Predkladá: poslanec O. Kríž 

 

4. Správa o vývoji a súčasnom stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Predkladá: prednosta 
 

5. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení 
poskytovaných s užívaním bytu. 
Predkladá: prednosta 
 

6. Návrh na pomenovanie novej ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Predkladá: prednosta 
 

7. Návrh na prenájom pozemku pre ABZ finance, s. r. o., Daliborovo nám. 3, 
Bratislava. 
Predkladá: prednosta 
 

8. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nájomcov bytov a nebytových 
priestorov. 
Predkladá: prednosta 
 
 



9. Zámer zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl.  
Predkladá: J. Bučan + pracovná skupina 

 

10. Zámer zlepšenia technického stavu terás. 
Predkladá: R. Masár + pracovná skupina 

 

11. Zámer na skvalitnenie a zefektívnenie informačného systému miestneho úradu 
Predkladá: M. Miškov + pracovná skupina 

 

12. Zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska  
Predkladá: J. Bučan + pracovná skupina 

 

13. Zámer skvalitnenia kontajnerových stojísk  
Predkladá: A. Arpai + pracovná skupina 
 

14. Správa z kontroly finančných prostriedkov uhradených v roku 2011  
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka obchodnej spoločnosti VK 
SERVIS, spol. ) s. r.o. 
Predkladá: miestny kontrolór 
 

15. Správa z kontroly kontroly inventarizácie majetku v Miestnom podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka. 
Predkladá: miestny kontrolór 
 

16. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2011 do 
31. decembra 2011 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
Predkladá: miestny kontrolór 
 

17. Interpelácie. 
 

18. Rôzne. 
 

 

 
 
 
 
 
Svoje uvoľnenie zo zamestnania si vyžiadajte v zmysle § 25. zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 

 
 


