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P O Z V Á N K A 

 
V zmysle zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov 
 

zvolávam  
 

4. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 
 

18. júna 2019 (utorok) o 09.00 hod. 
 
v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova č. 17, Bratislava, 

8. posch., č. dverí 816. 
 
 
Návrh programu: 
 

1. Kontrola  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava k 18.06.2019 
Predkladá: prednosta 

 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky 
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 
a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/201 
Predkladá: starosta 
 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí 
zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 
 

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v základných školách 
 a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Predkladá: prednosta 
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5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Bratislavou 
Predkladá: prednosta 

 
6. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Predkladá: prednosta 
 

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku  
Predkladá: prednosta 

 
8. Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 2844/1   pre  Great Foods 

Slovakia s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
 

9. Návrh na prenájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 5357/29  pre  Popper  Capital, s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
 

10. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Osuského 1, 851 03 
Bratislava pre D&T CARS s.r.o. 
Predkladá: prednosta 

 
11. Návrh na odpredaj  nehnuteľností - pozemkov  parc. č. 3662/140 a parc. č. 3662/142 pre VI 

GROUP, spol. s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
 

12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre MUDr. Annu 
Takáčovú 
Predkladá: prednosta 
 

13. Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku,  parc. č. 155 pre Reného Krumpála – 
Mareti, Furdekova 8, 851 03 Bratislava   
Predkladá: prednosta 

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

Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 

 
15. Návrh na zvolanie 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
Predkladá: starosta 

 
16. Rôzne 

Ing. Ján Hrčka 
     starosta 

 
Zoznam priložených informačných materiálov: 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
obdobie od 1. júla do 31. decembra 2019 

Predkladá: miestny kontrolór 
 
 


