
Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

              Členom školskej komisie 

       Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

       Bratislava-Petržalka 

 

       Bratislava  15.10.2012 

Vec   Pozvánka 

Touto cestou si Vás dovoľujem pozvať na zasadnutie školskej komisie, ktorá sa uskutoční  

dňa 24. 10. 2012 ( streda) o 15,30 hod. v zborovni ZŠ Tupolevova 20, Bratislava 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

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

Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu  

3. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzkovania služieb mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

4. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN ...č.2/1997 o zákaze používania alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách....  

5. Všeobecne   záväzné    nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych 

daniach 

6. Návrh na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku rozpočtovým organizáciám 

zriadeným mestskou častou Bratislava-Petržalka z dôvodu vlastníckych vzťahov – objekty 

a areály základných a materských  

7. Aktuálne informácie o počtoch  žiakov ZŠ a počtoch deti v MŠ podľa stavu k 15.9.2012 – 

poslané  

8. Informácie ZŠ  o plnení úloh, ktoré boli prijaté na rokovaní MZ v súvislosti s prerokovaním 

Správy o vývoji a súčasnom stave  

9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ  Tupolevova za 

školský rok  2011/2012 

10. Rôzne 

a) Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38 spoločnosti 

ORANGE 

b) Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska pre MŠKI Petržalka 

c) Návrh na prenájom a časti objektu a časti pozemku bývalej ZŠ Vlastenecké nám. pre 

spoločnosť Štefan-Ba 

d) Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898,  a. s. 

e) Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012 uzavretej medzi prenajímateľom ZŠ 

Prokofievova a nájomcom Tanec proti drogám, o. z 

 

S pozdravom  

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r. 

                    predsedníčka komisie 

Vybavuje: 

Mgr. Veronika Redechová, v. r. 

tajomníčka komisie 


