
Vážení členovia KKMŠ – neposlanci,  

 

miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.2.2013 malo okrem iného na programe aj 

nasledovné body:  

__________________________ 

 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 8/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia 

 

MZ k tomu prijalo uznesenie:  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje 

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

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

 

Uvedené uznesenie je v súlade s jednomyseľným stanoviskom KKMŠ zo dňa 11.2.2013 

__________________________ 

 

18. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a nakladania s majetkom v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom SR. 

 

MZ k tomu prijalo uznesenie:  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie 

1. Informáciu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 

s majetkom v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 

SR. 

2. Opatrenia prijaté KZP na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR. 

 

Uvedené uznesenie je v súlade s jednomyseľným stanoviskom KKMŠ zo dňa 11.2.2013 

__________________________ 

 

Medzi informačnými materiálmi k zasadnutiu MZ dňa 26.2.2013 dostali poslanci aj tieto 

materiály  

 

Informácia vo veci zámeru zriadenia organizácie pre správu športovísk na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Informácia vo veci postupu projektu vybudovania plavárne na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Uvedené materiály vám boli zaslané mailom dňa 22.2.2013, t. j. ešte pred zasadnutím MZ. 

 

__________________________ 

 



O investičnom zámere Športová hala, Dudova ul. – projekt pre územné rozhodnutie, 

ktorý sme preberali dňa 11.2.2013, miestne zastupiteľstvo na tomto svojom zasadnutí 

(26.2.2013) nerokovalo.  

 

V. Kovár 

 

P.S. 

V zmysle rozhodnutia KKMŠ zo dňa 11.2.2013 [zabezpečovať informovanosť členov komisie 

o „osude“ stanovísk (odporúčaní), ktoré komisia zaujala na svojich zasadnutiach] som 

uvedenú informáciu pripravil na zasadnutie KKMŠ dňa 8.4.2013 do bodu Informácia 

o relevantných uzneseniach MZ. Posielam vám ju však v predstihu už teraz (potom sa už iba 

„preklopí“ do zápisnice).  

Ak by ste mali záujem získať aj nejaké ďalšie podrobnosti o „osude“ stanovísk KKMŠ zo 

zasadnutia dňa 11.2.2013, ozvite sa mi, prosím.  

Ďakujem.  


