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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 

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

 

26. júna 2018 (utorok) o 9,00 hod. 

 

v kongresovej sále Technopolservices, 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. 2018 

Predkladá: prednosta 
 

2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 Predkladá: prednosta 
 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka 

Predkladá: starosta 
 

4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 

Predkladá: starosta 
 

5. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 

2, Bratislava pre OZ CHARLIE dance studio 

Predkladá: prednosta 
 

6. Návrh  na  prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 4580/11, 

4580/12,  k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o. 

Predkladá: prednosta 
 

7. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí  

v súkromných materských školách  
 Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu 
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8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

 Predkladá: starosta 
 

9. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

 Predkladá: starosta 
 

10. Voľba prísediacej Okresného súdu Bratislava V 

 Predkladá: prednosta 
 

11. Príprava zavedenia rezidenčného parkovacieho systému na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

11. http://old.bratislava.sk/vyhladavacia-studia-moznosti-realizacie-zachytnych-parkovisk-a-parkovacich-domov/d-11053677/p1=11049947 

 Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu 
 

12. Informácia o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  2018 – 2022 v zmysle novely zákona o sociálnych službách od 

1.1. 2018 

 Predkladá: prednosta 
 

13. Správa o kontrole zameranej na dokladovanie plnenia zmlúv a faktúr v roku 2017 

na Základnej škole Černyševského 8, Bratislava 

Predkladá: miestny kontrolór 
 

14. Správa o mimoriadnej kontrole – preskúmanie zákonného postupu mestskej časti vo 

vzťahu k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom (zmluvným partnerom) spoločnosťou 

M.R.K Agency 

Predkladá: miestny kontrolór 
 

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

Petržalka na obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 

Predkladá: miestny kontrolór 
 

16. Interpelácie 
 

17. Rôzne 
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