MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Bratislava 30.01.2019
č. sp.: 01 - 2534/2019/15-PO

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 17 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov
zvolávam
2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň
05. februára 2019 (utorok) o 09.00 hod.
v kongresovej sále Technopolu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.
Program:
1.

Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: p. Schlosár, predseda miestnej volebnej komisie

2.

Zaradenie poslancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka a voľba predsedu komisie územného plánu, výstavby a dopravy
Predkladá: starosta

3.

Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta

4.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019
Predkladá: starosta

5.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 zo dňa 01.12.2015 o školských
obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka v znení VZN č. 2/2017 zo dňa 28.02.2017
Predkladá: starosta

6.

Voľba členov Rady fondu rozvoja
Predkladá: starosta

7.

Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, Bratislava za účelom navýšenia
kapacít MŠ“
Predkladá: starosta

www.petrzalka.sk
IČO: 00 603 201

8.

Návrh na zverenie objektu MŠ Vyšehradská 17, Bratislava do správy Strediska služieb
školám a školským zariadeniam Petržalka
Predkladá: prednosta

9.

Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6, Bratislava ako súčasť budúcej spojenej školy
- spolupráca s BSK
Predkladá: starosta

10.

Návrh na zaradenie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka do rád škôl pri ZŠ a MŠ na volebné obdobie 2019-2022
Predkladá: starosta

11.

Návrh na predĺženie prenájmu pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1209 pre Ľuboslavu
Mikulášovú
Predkladá: prednosta

12.

Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre MV SR
Predkladá: prednosta

13.

Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2810/2 pre Zuzanu Serinovú
Predkladá: prednosta

14.

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Fedinovej 18,
Bratislava pre CRAZY - LAZY s.r.o.
Predkladá: prednosta

15.

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre
Súkromnú strednú odbornú školu Johannes Senio Service s.r.o.
Predkladá: prednosta

16.

Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Budatínska 61,
Bratislava pre MŠK ISKRA Petržalka, o.z.
Predkladá: prednosta

17.

Návrh na prenájom nebytových priestorov – školského bazéna v objekte ZŠ
Budatínska 61, Bratislava pre Happy Kids o.z.
Predkladá: prednosta

18.

Návrh na prenájom dvoch častí pozemku parc. č. 1466 pre vlastníkov bytov a
nebytových priestorov na Starhradskej 2 – 4, Bratislava v zastúpení BPP, s.r.o.
Predkladá: prednosta

19.

Návrh na rozšírenie prenájmu časti pozemku parc. č. 1494 pre Haruna Eleziho
Predkladá: prednosta

20.

Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok
2018
Predkladá: starosta

21.

Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole pokladničnej služby Miestneho úradu mestskej časti BratislavaPetržalka
Predkladá: miestny kontrolór
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22.

Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole prenájmov nebytových priestorov v Základnej škole Budatínska
61, Bratislava, Holíčska 50, Bratislava a Turnianska 10, Bratislava
Predkladá: miestny kontrolór

23.

Správa o kontrole aktuálnych dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru na referáte personálnej práce a miezd miestneho úradu
Predkladá: miestny kontrolór

24.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Predkladá: miestny kontrolór

25.

Návrh plánu kontrolnej činnosti
01. januára 2019 do 30. júna 2019
Predkladá: miestny kontrolór

26.

Interpelácie

27.

Rôzne

miestneho

kontrolóra

na

Ing. Ján Hčka, v.r.
starosta
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