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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   

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

 

18. októbra 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 13. 09. 2016 a miestneho 

zastupiteľstva dňa 20. 09. 2016 

 

1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30. 09. 2016 

Predkladá: prednosta 
 

2. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 

Predkladá: starosta 
 

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (solidarita 

a výnosy za priestupky) 

Predkladá: starosta 
 

4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj 

Predkladá: starosta 
 

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy 

miestneho poplatku za rozvoj 

Predkladá: starosta 
 

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva 

Predkladá: starosta 
 

7. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 131/2011 a č. 301/2008 

 Predkladá: starosta 



 

8. Koncepcia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 

2023 

 Predkladá: prednosta 
  

9. Koncepcia rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do 

roku 2020 

 Predkladá: prednosta 
 

10. Informácia o pokračovaní rokovaní s Jánom Ďurovčíkom o projekte divadla 

v Petržalke 

 Predkladá: Ján Bučan, 1. zástupca starostu 
 

11. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMANN, spol. s r.o. a Aralia, 

s.r.o. 

 Predkladá: prednosta 
 

12. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Fedinovej 18, Bratislava 

spoločnosti CRAZY-LAZY, s.r.o. 

 Predkladá: prednosta 
 

13. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík, vodácky klub   

 Predkladá: prednosta 
 

14. Návrh na prenájom časti pozemku pre Zuzanu Vendlerovú 

 Predkladá: prednosta 
 

15. Návrh na prenájom časti pozemkov pre spoločnosť euroAWK, s.r.o. 

Predkladá: prednosta 
 

16. Návrh  na  prenájom  časti pozemku pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA 

CITY, a.s.   

 Predkladá: prednosta 
 

17. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. 

 Predkladá: prednosta 
 

18. Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 

Bratislava pre o.z. FC Petržalka akadémia 

 Predkladá: prednosta 
 

19. Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytového priestoru v MŠ Holíčska 30, 

Bratislava pre MC Budatko o.z. 

Predkladá: prednosta 
 

20. Návrh na zvolanie 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 Predkladá: starosta 
 

21. Rôzne 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


