
 

      Starosta Petržalky                                   Vladimír Bajan 

        

        Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 

 

 

Tel.: 02/63 823 065                                www.petrzalka.sk                 

starosta@petrzalka.sk 

 V Bratislave, 07. 12. 2016 

Č. sp: 4756/2016-6/05-OOV 

 

P o z v á n k a 
 

V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 

16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 
 

13. decembra 2016 (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. 2016 

Predkladá: prednosta 
 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom 

do roku 2019 

Predkladá: starosta 
 

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

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom 

parkovaní a pripomienky mestskej časti k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o 

dočasnom parkovaní 

Predkladá: starosta 
 

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

miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Predkladá: starosta 
 

5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Rovniankovej ul. č. 5, 

Bratislava pre Janu Bystričanovú 

 Predkladá: prednosta 
 

6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte budovy na Kutlíkovej 

ul. č. 17, Bratislava pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. 

 Predkladá: prednosta 
 

7. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte na Haanovej ul.  

č. 10, Bratislava pre Luciu Ivanovú 
 Predkladá: prednosta 
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8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Turnianska 10, 

Bratislava pre HSL, s.r.o. 

Predkladá: prednosta 
 

9. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za III. štvrťrok 2016 

Predkladá: starosta 
 

10. Správa o kontrole opatrení, prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov, 

zistených pri kontrole dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších zmien a dodatkov vo vybraných základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Predkladá: miestny kontrolór 
 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Petržalka na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 

 Predkladá: miestny kontrolór 
 

12. Návrh na schválenie podpory projektu: „Vybudovanie Národného centra 

rýchlostnej kanoistiky a veslovania“ 

Predkladá: A. Dyttertová, poslankyňa MZ 
 

13. Návrh na voľbu člena Mediálnej rady 

Predkladá: J. Karman, poslanec MZ 
 

14. Interpelácie 
 

15. Rôzne 

 

 

 

 

 

 

 


