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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

s ch v a ľ u j e 

 

zvolanie 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na deň 27. 06. 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 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 

 

27. júna 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. 05. 2017 

Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. organizačných vecí 
 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 

2016 a vyhodnotenie prioritných cieľov za rok 2016 

Predkladá: starosta 
Spracovateľ: odd. finančné 
 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 

 Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. finančné 
 

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

VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zeleni 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. ŽP 
 

5. 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 
 Spracovateľ: Mgr. Chanečková, riaditeľka SSSP 
 

6. Návrh  Dodatku č. 3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná 

služba) 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: Mgr. Chanečková, riaditeľka SSSP 
 

7. Návrh  Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka 

(prepravná služba) 

 Predkladá: starosta 

 Spracovateľ: Mgr. Chanečková, riaditeľka SSSP 
 

8. Schválenie konateľa Bytového podniku Petržalka 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: M. Podmajerská + ref. personálnej práce 
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9. Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri 

zabezpečení ubytovania pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. školstva a športu 
 

10. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 3110/37, 3110/38, 3110/109 pre 

Develop BS, s.r.o. 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 183/1 pre Maddox Corporation, s.r.o. 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4878 o výmere 388 m
2
 v k.ú. Petržalka 

pre Mgr. Jana Kamenská – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

13. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5194/1 pre Občianske združenie UM 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

14. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2845/14, pre PETRING s. r. o. 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

15. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5736 a parc. č. 5756, k.ú. Petržalka pre 

Ota Dantsitsa 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

16. 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, Bratislava  

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

17. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3574/1 pre STEVE PRO, 

s.r.o. 

 Predkladá: prednosta 

 Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

18. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte na Haanovej 10, 

Bratislava pre OZ Odyseus 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

19. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, 

Bratislava pre Klub modernej gymnastiky 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
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20. Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytového priestoru pre spoločnosť 

ZDRAVOMAT, s. r. o. 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

21. 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. 

Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu 

Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

22. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách 

Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu 

Spracovateľ: M. Radosa, zástupca starostu 
 

23. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2016/2017 v ZŠ a MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. školstva a športu 
 

24. Ustanovenie poslanca M. Fialu do funkcie sobášiaceho  

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. organizačných vecí 
 

25. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 

2017 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: bytové odd. 
 

26. Návrh na schválenie Štatútu Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: právne odd. 
 

27. Správa o kontrole zabezpečenia pohľadávok za prenajaté nebytové priestory 

evidované k 31. decembru 2016 v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb 

Petržalka  

 Predkladá: miestny kontrolór 

 Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 
 

28. Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na nápravu a odstránenie 

nedostatkov zistených pri kontrole vyrubovania a vyberania miestnej dane za psa 

v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov   

 Predkladá: miestny kontrolór 

 Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 
 

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

Petržalka na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017 

 Predkladá: miestny kontrolór 

 Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 
 

30. Interpelácie 
 

31. Rôzne 
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Informačné materiály: 

1. Vyhodnotenie plnenia PHSR 

Spracovateľ: odd. projektového riadenia 

2. Financovanie projektu Hrobákova 3 a 5 

Spracovateľ: SSS + odd. NsM + FO 
 

Spracovatelia odovzdajú materiál na oddelenie organizačných vecí v termíne 

do 21. 6. 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 21. 06. 2017 

    Z: PhDr. Paulenová 

2. Doručenie materiálov na rokovanie obvyklým spôsobom do príslušnej skrinky  

vo vestibule budovy, resp. na požiadanie elektronickou formou . 

          T: 21. 06. 2017 

    Z: PhDr. Paulenová 

3. Príprava scenára vedenia zasadnutia MZ. 

  T: 25. 06. 2017 

   Z: PhDr. Paulenová 

4. Zabezpečenie rokovacej miestnosti, ozvučenia a úpravy na deň 27. 06. 2017. 

 T: 27. 06. 2017 

   Z: odd. VSaI 

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

miestneho zastupiteľstva. 

 T: 27. 06. 2017 

   Z: odd. org. vecí 

6. Zverejnenie konania 19. zasadnutia MZ s uvedením programu v masmédiách,  

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

    T: do 22. 06. 2017 

    Z: odd. komunikácie s verejnosťou 

        odd. org. vecí 

7. Pozvánky na 19. 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 
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tlačový tajomník      1 

riaditelia miestnych podnikov    6 

riaditelia základných škôl     11 

 Spolu        81 

 

 

Návrh na členov návrhovej komisie: 

 

Návrh na overovateľov zápisu: 


