
  Komisia správy majetku a miestnych podnikov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka 

 

            Členom komisie správy majetku 

 a miestnych podnikov 

         Bratislava  05. 03. 2019  

 

Vec : Pozvánka na 2. zasadnutie 

 

 

Pozývam Vás na  2. zasadnutie komisie,  ktoré sa uskutoční 

dňa 11. marca  2019  v pondelok  o 17,30 hod. v zasadačke  na 8. poschodí,        

Kutlíkova 17, Bratislava 

 

 

Program:  
 

1. VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach 

2.  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

3. VZN o poskytovaní dotácií 

4. Žiadosť  primátorovi a poslancom MsZ o vysporiadanie pozemkov zverených m.č. 

tzv. 5-kovými protokolmi, SJK a Tyršovo nábr. 

5. Zásady hospodárenia s bytmi na Čapajevovej ulici – v prílohe Analýza výdavkov na 

prevádzku bytov vo vlastníctve mestskej časti – kúpa starších bytov v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

6. Zásady hospodárenia s obecnými bytmi 

7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  

8. Metodické usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného majetku 

9. Informácia o prenajatých a voľných nebytových priestoroch  

10. Návrh na predlženie prenájmu pozemkov pre Ladislava Oláha 

11. Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku,  parc. č. 5454 pre Milana Maráka CAFE 

CAPPUCCINO 

12. Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL s.r.o. 

13. Návrh na prenájom časti NP v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F Bratislava pre 

občianske združenie V-FIT-športovo-relaxačné cebtrum pre deti, mládež a ženy   

14. Návrh  na  predĺženie  nájmu  pozemkov  pod  prístupovými chodníkmi a nástupnými 

schodmi do nebytových priestorov 

15. Návrh  na  prenájom  pozemkov  v k.ú. Petržalka pre spoločnosť  VODOTIKA-MG, 

spol. s r.o.   

16. Návrh na spoluprácu na projekte komunitnej záhrady s OZ KoZa v Háji 

17. Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti  

Bratislava-Petržalka 2018 – 2022 k 31.12.2018 



18. Centrálna rozvojová os  

19. Rôzne 

 

 

S pozdravom         

         

       Mgr. Ivan Uhlár v. r.    

         predseda  komisie 

Vybavuje: 

Alžbeta Broszová  v. r. 

tajomníčka komisie  


