
Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Finančná komisia 

Pozvánka 

na zasadnutie finančnej komisie, ktorá sa bude konať dňa 26. apríla 2019 o 16,30 hod 

v kancelárii vedúceho finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petrţalka na 6. poschodí. 

Program: 

1.  ŢP - Návrh VZN  mestskej časti Bratislava-Petrţalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodrţiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petrţalka  

2. ŢP – Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petrţalka, ktorým sa bliţšie upravujú 

niektoré podmienky drţania psov na území mestskej časti  Bratislava-Petrţalka  

3. Záverečný účet mestskej časti za rok 2018  

4. NsM - Návrh  na  predĺţenie  nájmu  časti  pozemku  v k. ú. Petrţalka, parc. č. 2844/1 

pre Gavia s.r.o.  

5. NsM - Návrh  na  predĺţenie nájmu  pozemku, parc. č. 4287  pre Ing. Jozefa Škaláka  a  

Ing. Veroniku  Škalákovú. 

6. NsM - Návrh  na  predĺţenie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 2843/47   pre  Martina  

Majora stánok so zmrzlinou. 

7. NsM - Návrh na predĺţenie prenájmu pozemku,  parc. č. 4281, pre Ing. Petra 

Ševčoviča. 

8. NsM - Návrh na predĺţenie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej 

27 Bratislava pre Martina Valentíka  

9. NsM - Návrh na predĺţenie prenájmu častí pozemkov parc. č. 1316, 1366 a 2200 pre 

spoločnosť MEDIAPRESS BRATISLAVA, spol. s r.o. 

10. NsM - Návrh  na  predĺţenie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 3640/4 pre Outdoor  

Media, s.r.o.  

11. NsM - Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým 

priestorom. 

12. NsM - Návrh na prenájom nebytových priestorov – telocvične, skladu v objekte ZŠ 

Dudova 2 Bratislava a školského areálu pre 1.školský lukostrelecký klub Petrţalka o.z. 

13. NsM - Návrh na prenájom nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija 

Karpova, Černyševského 8, Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava. 

14. NsM - Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične  v objekte ZŠ Holíčska 

50, Bratislava pre ROSLY s.r.o. – letný denný tábor pre deti. 

15. NsM - Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 Bratislava pre Adam 

Bohumil Bemer s.r.o.   

16. Rôzne 

 


