
Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

                Členom školskej komisie 

         Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti 

         Bratislava-Petržalka 

        

Vec           Bratislava  19.11.2013 

Pozvánka na 24. zasadnutie 

 

Touto cestou Vás, v zmysle plánu zasadnutí školskej komisie pozývam na 24. zasadnutie školskej 

komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,  ktoré sa uskutoční dňa  

dňa 27.11.2013 ( streda) o 15,30 hod. 

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 8. poschodie 
 

Program: 
1. Príprava rozpočtu na rok 2014  

2. Úprava rozpočtu – športoviská (z čipovania)  

3. VZN mestskej časti o dočasnom parkovaní  

4. Stanovisko mestskej časti k VZN mesta o dočasnom parkovaní 

5. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach 

6. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN, ktorým s upravujú  niektoré podmienky držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

7. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ  

8. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ  

9. Projekt: Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava  

10. Návrh na schválenie dodatku č.3 k nájomnej zmluve č.2/2004 o nájme nebytových priestorov v objekte 

ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Veľvyslanectvo Líbye  

11. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti  

12. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov a pozemku v objekte ZŠ Dudova pre Detské centrum 

KRTKO, s.r.o., Dudova 2 a Rodinné centrum KRTKO (OZ) 

13. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový 

klub ISKRA Petržalka, o. z.  

14. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre Johannes 

Senio Service s.r.o.  

15. Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú 

umeleckú školu, Prokofievova  

16. Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.č. 4877/12 a parc.č. 4883 v areáli ZŠ Nobelovo nám.6 pre 

TŠP - tenisovú školu Petržalka  

17. Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s.  

18. Rôzne – Informácia o ocenení pedagogických zamestnancov spojené s finančnou odmenou 

S pozdravom 

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.   

predsedníčka školskej  komisie 

 

 
Vybavuje: 

Mgr. Veronika Redechová, v. r. 

tajomníčka komisie     


