
Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Finančná komisia 

Pozvánka 

na zasadnutie finančnej komisie, ktorá sa bude konať dňa 15. júna 2017 o 16,00 hod 
v kancelárii vedúceho finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka na 6. poschodí. 

Program: 

1. Záverečný účet, finančné vysporiadanie a vyhodnotenie prioritných cieľov za rok 2016 
2. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 
3. Návrh novely VZN o poskytovaní soc. služieb (prepravná služba) 
4. Návrh  Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba) 
5. Návrh  Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná 

služba) 
6. Stanovisko MČ k návrhu VZN hlavného mesta o zeleni 
7. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 183/1 pre Maddox Corporation, s.r.o. 
8. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 4878 o výmere 388 m2 v k.ú. Petržalka pre 

Mgr. Jana Kamenská – 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND 
9. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 5194/1 pre Občianske združenie UM 
10. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 2845/14, pre PETRING s. r. o. 
11. Návrh  na  prenájom  pozemkov parc. č. 5736 a parc. č. 5756, k.ú. Petržalka pre Ota 

Dantsitsa 
12. Návrh  na  prenájom  časti pozemku parc. č. 1544, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Bytové 

družstvo Petržalka v zastúpení vlastníkov bytov a NP bytového domu Topoľčianska ul. č. 
33  

13. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 3574/1 pre STEVE PRO, s.r.o. 
14. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 3110/37, 3110/38, 3110/109 pre 

Develop BS, s.r.o. 
15. Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Haanovej 10 pre OZ Odyseus 
16. Návrh na predĺženie prenájmu časti NP pre spoločnosť ZDRAVOMAT, s. r. o. 
17. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov,  parc. č. 4580/8, 4580/9,4580/10,4580/11, 

4580/12 pre  BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. a INTER Bratislava, o.z. 
18. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – telocvične v ZŠ Prokofievova pre 

Klub modernej gymnastiky Danubia 
19. Naučiť lepšie, odmeniť viac 
20. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ 
21. Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečovaní 

ubytovania pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ 
22. Rôzne 

 

 


