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P o z v á n k a 

 

Podľa zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave  z v o l á v a m   

7. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 

 

24. novembra 2015 (utorok) o 9.00 hod. 

 

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova č. 17, 

Bratislava, 8. posch., č. dverí 816. 

 

Návrh programu: 

Kontrola správnosti zápisu uznesení z rokovania miestnej rady dňa 20. 10. 2015 a miestneho 

zastupiteľstva dňa 27. 10. 2015. 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  k 30. 11. 2015 

Predkladá: prednosta 
 

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

Predkladá: starosta 
 

3. Návrh na prijatie úveru 

Predkladá: starosta 
 

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

Predkladá: starosta 
 

5. 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 
 

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

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 

 

7. 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. septembra 

2017 

 Predkladá: starosta 



 

 

 
 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Predkladá: starosta 
 

9. 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 
 

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

 Predkladá: prednosta 
 

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

 Predkladá: prednosta 
 

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

Bariho s manželkou 
Predkladá: prednosta 

 

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

 

14. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 56 pre Katarínu Gajdošovú 
Predkladá: starosta 

 

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

vnútra SR 

Predkladá: prednosta 
 

16. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 

Bratislava pre OZ Jednotka  tenisová škola 

Predkladá: prednosta 
 

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

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

Predkladá: prednosta 
 

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

19. Návrh na zvolanie 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 Predkladá: starosta 
 

20. Rôzne 

 

 

 

 

 

 

Svoje uvoľnenie zo zamestnania si vyžiadajte v zmysle § 25 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


