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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

s ch v a ľ u j e 

 

zvolanie 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 1. 12. 2015 podľa predloženého návrhu.  
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V súlade s ustanovením § 12 a 13 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 

§ 17 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave navrhujem 

zvolať 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 

 

1. decembra 2015 (utorok) 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 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  k 30. 11. 2015. 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. organizačných vecí 
 

2. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: ref. PPaM 
 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: finančné oddelenie 
 

4. Návrh na prijatie úveru  
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: finančné oddelenie 
 

5. Návrh na navýšenie základného imania Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: finančné oddelenie 
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

 Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. školstva a športu 
 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. školstva a športu 
 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej 

súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. 9. 2017 

 Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. školstva a športu 
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9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. organizačných vecí 
 

10. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie malým 

zdrojom znečisťovania ovzdušia 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. životného prostredia 
 

11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 5374/6, 5374/8 pre DOS, s.r.o. 

 Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4098/4  pre  Ladislava Szalacsiho 

 Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

13. Návrh na prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č. 4325, 4326, 4327 pre 

Jána Bariho s manželkou 
Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

14. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, s.r.o 
Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

15. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 56 pre Katarínu 

Gajdošovú 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

16. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre Ministerstvo 

vnútra SR 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

17. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 

5, Bratislava pre OZ Jednotka  tenisová škola 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

18. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Rovniankovej 16, 

Bratislava pre spoločnosť REVA SLOVAKIA, s.r.o. 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

19. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. územného rozvoja a dopravy 
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20. Návrh na vymenovanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: ref. PPaM 
 

21. Interpelácie 
 

22. Rôzne 

 

 

 

Informačné materiály: 

Informácia o zabezpečení zimnej služby 2015/25016 

Spracovateľ: odd. životného prostredia 

 

 

Spracovatelia odovzdajú materiál na oddelenie organizačných vecí v termíne 

do 25. 11. 2015 do 10,00 hod.  

 

Pracovné predsedníctvo: 

Ing. Vladimír Bajan - starosta 

Mgr. Ján Bučan – 1. zástupca starostu 

Mgr., Ing. Michal Radosa – zástupca starostu 

Ing. Miroslav Štefánik – prednosta MÚ 

Stanislav Fiala – miestny kontrolór 

 

Organizačno-technické zabezpečenie: 

1. Doručenie pozvánok na zasadnutie MZ e-mailom. 

         T: do 26. 11. 2015 

    Z: PhDr. Paulenová 

2. Doručenie materiálov na rokovanie obvyklým spôsobom do príslušnej skrinky  

vo vestibule budovy, resp. na požiadanie elektronickou formou . 

          T: 26. 11. 2015 

    Z: PhDr. Paulenová 

3. Príprava scenára vedenia zasadnutia MZ. 

  T: 27. 11. 2015 

   Z: PhDr. Paulenová 

4. Zabezpečenie rokovacej miestnosti, ozvučenia a úpravy na deň 1. 12. 2015. 

 T: 1. 12. 2015 

   Z: odd. VSaI 

5. Príprava prezenčných listín, tlačív a ostatného materiálu k zabezpečeniu zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva. 

 T: 1. 12. 2015 

   Z: ref. organizačný 

6. Zverejnenie konania 9. zasadnutia MZ s uvedením programu v masmédiách,  

na internete a na úradnej tabuli vo vestibule budovy miestneho úradu, Kutlíkova 17. 

    T: do 27. 12. 2015 

    Z: kancelária starostu 

        ref. organizačný 

7. Pozvánky na 9. zasadnutie MZ budú zaslané a na rokovanie budú prizvaní: 

 primátor 1 

poslanci MsZ Bratislava zvolení za Petržalku  4 
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poslanci miestneho zastupiteľstva    35 

miestny kontrolór      1 

prednosta MÚ      1 

zástupca prednostu      1 

okresný prokurátor Bratislava V    1 

predseda Okresného súdu Bratislava V   1 

veliteľ OS mestskej polície Petržalka   1 

vedúci oddelení MÚ     11 

pracovníci odd. org. vecí.     2 

vedúci tlačového oddelenia    1 

právnik       1 

vedúci kancelárie  starostu     1 

riaditelia miestnych podnikov    6 

riaditelia základných škôl     11 

 Spolu        79 

 

 

Návrh na členov návrhovej komisie: 

 

Návrh na overovateľov zápisu: 


