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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

s ch v a ľ u j e 

 

zvolanie 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 28. 02. 2017 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 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 

 

28. februára 2017 (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 31. 01. 2017 

Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. organizačných vecí 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. finančné 
 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. školstva a športu 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava  

od 1. septembra 2018 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. školstva a športu 
 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

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

2018 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. školstva a športu 
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. územného rozvoja a dopravy 
 

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

 Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
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8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v PDI na Gessayovej ul.  

č. 22, Bratislava pre Petra Rybára 

 Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5410 pre spoločnosť Starý Otec, a.s. 

 Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1209 pre Karin Toráčovú 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1453  pre BPP s.r.o., zastupujúci 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Starhradskej 2-4, Bratislava 

 Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3387 pre MIKOSTAR, spol. s r.o. 
Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Bzovícka 6, Bratislava 

pre Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6 

 Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

14. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít 

MŠ“ 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. projektového riadenia 
 

15. Obnova bytového domu Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. projektového riadenia 

 

16. Návrh – Stavebný zámer na rekonštrukciu objektu Hrobákova 1635/3 a 5 pre 

účely Strediska sociálnych služieb Petržalka 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ:  Mgr. Chanečková ,riaditeľka SSS 
 

17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom  

za IV. štvrťrok 2016 

Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: odd. bytové 
 

18. Správa o kontrole správnosti zaradenia majetku do evidencie Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, obstaraného v I. polroku 2016 
Predkladá: miestny kontrolór 

Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 
 

19. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016    
Predkladá: miestny kontrolór 

 Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 
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20. Interpelácie 
 

21. Rôzne 

 

Informačné materiály: 

1. Prehľad žiadostí o nenávratné finančné príspevky podaných mestskou časťou 

Bratislava-Petržalka  

 Spracovateľ: odd. projektového riadenia 

2. Vyhodnotenie priorít Plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Petržalka k 31.12.2016 

Spracovateľ: odd. sociálnych vec 

3. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v IV. štvrťroku 2016 

 Spracovateľ: odd. finančné 

4. Informácia o obstarávaní územných plánov 

Spracovateľ: odd. ÚRaD 

 

Spracovatelia odovzdajú materiál na oddelenie organizačných vecí v termíne 

do 17. 2. 2017 do 9,00 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 20. 02. 2017 

    Z: PhDr. Paulenová 

2. Doručenie materiálov na rokovanie obvyklým spôsobom do príslušnej skrinky  

vo vestibule budovy, resp. na požiadanie elektronickou formou . 

          T: 22. 02. 2017 

    Z: PhDr. Paulenová 

3. Príprava scenára vedenia zasadnutia MZ. 

  T: 24. 02. 2017 

   Z: PhDr. Paulenová 

4. Zabezpečenie rokovacej miestnosti, ozvučenia a úpravy na deň 28. 02. 2017. 

 T: 28. 02. 2017 

   Z: odd. VSaI 

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

miestneho zastupiteľstva. 

 T: 28. 02. 2017 

   Z: odd. org. vecí 

 

6. Zverejnenie konania 17. zasadnutia MZ s uvedením programu v masmédiách,  

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

    T: do 18. 02. 2017 

    Z: odd. komunikácie s verejnosťou 

        odd. org. vecí 
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7. Pozvánky na 17. zasadnutie MZ budú zaslané a na rokovanie budú prizvaní: 

 primátor 1 

poslanci MsZ Bratislava zvolení za Petržalku  4 

poslanci miestneho zastupiteľstva    35 

miestny kontrolór      1 

prednosta MÚ      1 

zástupkyňa prednostu     1 

okresný prokurátor Bratislava V    1 

predseda Okresného súdu Bratislava V   1 

veliteľ OS mestskej polície Petržalka   1 

vedúci oddelení MÚ     15 

pracovníci odd. org. vecí.     2 

tlačový tajomník      1 

riaditelia miestnych podnikov    6 

riaditelia základných škôl     11 

 Spolu        81 

 

 

Návrh na členov návrhovej komisie: 

 

Návrh na overovateľov zápisu: 


