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P O Z V Á N K A 
 

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 SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov  

 

zvolávam  

 

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

 

28. mája 2019 (utorok) o 09.00 hod. 

 

v kongresovej sále Technopolu, Kutlíkova č. 17, Bratislava. 

 

Program: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 30.04.2019 

Predkladá: prednosta 

 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 

Predkladá: starosta 

 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

Predkladá: starosta 

 

4. Správa o kontrole vyúčtovania dotácií jednotlivých žiadateľov, ktorým bola dotácia 

poskytnutá v roku 2018 v zmysle VZN o dotáciách a VZN o dotáciách pre veľké 

športové kluby 

Predkladá: miestny kontrolór 

 

5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 

2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017 a VZN č. 6/2018 

 Predkladá: starosta 
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6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Predkladá: starosta 

 

7. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Predkladá: starosta 

 

8. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre 

veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN 

č. 5/2018 

Predkladá: 1. zástupkyňa starostu 

 

9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 v znení 

VZN č. 7/2017 

Predkladá: prednosta 

 

10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017  o 

poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu 

Predkladá: prednosta 

 

11. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu statickej dopravy mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Predkladá: starosta 

 

12. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Predkladá: starosta 

 

13. Zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti pri MZ 

Predkladá: Juraj Kríž 

 

14. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 a 5394/2 pre spoločnosť 

VODOTIKA-MG, spol. s r.o.  

Predkladá: prednosta 

 

15. Návrh na rozšírenie nájmu nebytových priestorov v objekte DK Zrkadlový Háj, 

Bratislava pre G.MAL s.r.o.  

Predkladá: prednosta 

 

16. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 pre Gavia 

s.r.o. 

Predkladá: prednosta 

 

17. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 4287 pre Ing. Jozefa Škaláka a Ing. 

Veroniku Škalákovú 

Predkladá: prednosta 

 

18. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2843/47 pre Martina Majora  

Predkladá: prednosta  

 

19. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku, parc. č. 4281, pre Ing. Petra Ševčoviča 
Predkladá: prednosta 
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20. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej 27, 

Bratislava pre Martina Valentíka   

Predkladá: prednosta 

 

21. Návrh na predĺženie prenájmu častí pozemkov parc. č. 1316, 1366 a 2200 pre spoločnosť 

MEDIAPRESS BRATISLAVA, spol. s r.o. 

Predkladá: prednosta 

 

22. Návrh  na  predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 3640/4, na ktorom je umiestnené 

reklamné zariadenie pre Outdoor Media, s.r.o.   

Predkladá: prednosta 

 

23. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým 

priestorom 

Predkladá: prednosta 

 

24. Návrh na prenájom nebytových priestorov – telocvične, skladu v objekte ZŠ Dudova 2, 

Bratislava a školského areálu pre 1.školský lukostrelecký klub Petržalka o.z. 

Predkladá: prednosta 

 

25. Návrh na prenájom nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija Karpova, 

Černyševského 8, Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava 

Predkladá: prednosta 

 

26. Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Holíčska 50, 

Bratislava pre ROSLY s.r.o.   

Predkladá: prednosta 

 

27. Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Adam Bohumil 

Bemer s.r.o., IČO:50535099   

Predkladá: prednosta 

 

28. Informácia o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol miestnym kontrolórom 

mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 

Predkladá: miestny kontrolór 

 

29. Vznik regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava – Petržalka 

Predkladá: Peter Cmorej 

 

30. Vstúpenie mestskej časti Bratislava-Petržalka do sporu „Pečniansky les“, ako dotknutý 

subjekt 

Predkladá: Miroslav Dragun 

 

31. Zóny bez pesticídov 

Predkladá: Miroslav Dragun 

 

32. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 2019 

Predkladá: starosta 

 

33. Interpelácie 
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34. Rôzne 

 

 

 

Ing. Ján Hrčka 

     starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infomateriály 

 

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v prvom štvrťroku 

2019 

 

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o všetkých voľných nebytových priestoroch v rámci 

jednotlivých MŠ a ZŠ v pôsobnosti mestskej časti s ich výmerou 

 

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o stave národnej kultúrnej pamiatky Sad Janka Kráľa  

 

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o výbere dodávateľa na zabezpečenie kosenia a služieb s ním 

spojených 

 


