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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   

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

26. apríla 2016 (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 08. 03. 2016 a miestneho 
zastupiteľstva dňa 15. 03. 2016 
 
1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 04. 2016 
Predkladá: prednosta 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 
sociálnych služieb Petržalka. 

 Predkladá: starosta 
 

3. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej 
zaplatenia. 
Predkladá: starosta 

 

4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní 
Predkladá: starosta 

 

5. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy - solidarita 
Predkladá: starosta 

 

6. Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 

 Predkladá: prednosta 
 



7. Návrh stavebného zámeru  na  nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych 
služieb Petržalka v objekte  na Vavilovovej 18, 851 01 Bratislava 
Predkladá: riaditeľka strediska 
 

8. Návrh na predĺženie prenájmu časti budovy - strešná plocha budovy  
ZŠ Beňadická 38, pre Orange Slovensko, a.s. 

 Predkladá: prednosta 
 

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ 
Dudova 2, Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú 

 Predkladá: prednosta 
 

10. Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť ZDRAVOMAT, 
s.r.o. 

 Predkladá: prednosta 
 

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový Háj pre MILUJEME 
TANEC, o.z. 

 Predkladá: prednosta 
 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4373/10 pre Regent & Co., s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
 

13. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 
roku 2016 
Predkladá: starosta 
 

14. Správa o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v roku 2015 
Predkladá: prednosta 
 

15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: prednosta 
 

16. Návrh na zvolanie 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

 Predkladá: starosta 
 

17. Rôzne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svoje uvoľnenie zo zamestnania si vyžiadajte v zmysle § 25 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


