
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 
 

Materiál na rokovanie  
miestnej rady 
dňa 18. júna 2019 
 
 
 
 
Materiál číslo: 87/2019 
 
 

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

 
 
 
Predkladateľ:  
Ing. Ján Hrčka  
starosta 
 

 
      Materiál obsahuje:  

1. Návrh uznesenia 
2. Návrh na zvolanie MZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodpovedný:  
Ing. Peter Šinály  
prednosta 

 

 
 
 
 
 
 
 
Spracovateľ:  
Ing. Mgr. Janka Hokina 
organizačné oddelenie 
 

 



 
Návrh uznesenia 
  
    
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
schvaľuje 
 
zvolanie 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 
25. 6. 2019 podľa predloženého návrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  

 
navrhujem zvolať  

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

 
25. júna 2019 (utorok) o 09.00 hod. 

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

 
 
Návrh programu: 
Otvorenie zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie 
Voľba overovateľov zápisu 
 

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

 
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. 4/2019 
Predkladá: starosta 
Spracovateľ: odd. školstva 
 

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 
Spracovateľ: odd. školstva 
 

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v základných 
školách 
 a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka  
Predkladá: prednosta 
Spracovateľ: odd. školstva 
 

5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Bratislavou 

    Predkladá: prednosta 
    Spracovateľ:1. zástupkyňa starostu 



 
6. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
     Predkladá: prednosta 
     Spracovateľ: finančné odd. 
 

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku  
Predkladá: prednosta 
Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 

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

Slovakia s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

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

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

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

pre VI GROUP, spol. s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre MUDr. 
Annu Takáčovú 
Predkladá: prednosta 
Spracovateľ: odd. nakladania s majetkom 
 

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

 
14. Návrh uznesenia na zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

Predkladá: starosta 
Spracovateľ:org. odd. 

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

Bratislava-Petržalka 
Predkladá: prednosta 
Spracovateľ:org. odd. 
 

 



16. 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 
Spracovateľ:1. zástupkyňa starostu 
 

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Petržalka na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2019 
Predkladá: prednosta 
Spracovateľ:1. zástupkyňa starostu 
 

18. Rôzne 
 

19. Interpelácie 
 

20. Informa čné materiály 
 

 
 

Spracovatelia odovzdajú materiály na organizačné odd. do 17. júna 2019 do 9:00 hod. 
Pracovné predsedníctvo: 
Ing. Ján Hrčka – starosta 
Ing. Lýdia Ovečková – 1. zástupkyňa starostu 
Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu 
Ing. Peter Šinály - prednosta MÚ 
Ing. Miroslav Štefánik – 1. zástupca prednostu MÚ 
Mgr. Ivan Kezman – zástupca prednostu MÚ 
Stanislav Fiala – miestny kontrolór 
 
Organizačno-technické zabezpečenie: 
 

1. Doručenie pozvánok na zasadnutie MZ e-mailom.  
T: do 20. 06. 2019  
Z: org. odd.  
 

2. Doručenie materiálov na rokovanie obvyklým spôsobom do príslušnej skrinky vo 
vestibule budovy, resp. na požiadanie elektronickou formou.  

T: 20. 06. 2019  
Z: org. odd.  
 

3. Príprava scenára vedenia zasadnutia MZ.  
T: 21. 06. 2019  
Z: org. odd.  
 

4. Zabezpečenie rokovacej miestnosti, ozvučenia a úpravy na deň 25. 06. 2019.  
T: 25. 06. 2019  
Z: odd. VSaI 
 

5. Príprava prezenčných listín, tlačív a ostatného materiálu k zabezpečeniu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva.  

T: 25. 06. 2019  
Z: org. odd.  



6. Zverejnenie konania 6. zasadnutia MZ s uvedením programu v médiách, na internete a na 
úradnej tabuli vo vestibule budovy miestneho úradu, Kutlíkova 17.  

T: do 20. 06. 2019  
Z: odd. komunikácie s verejnosťou a ref. organizačných vecí 
 

7. Zabezpečenie nahrávania rokovania MZ a zápisu z rokovania MZ.  
T: 25. 06. 2019  
Z: odd. komunikácie s verejnosťou, ref. informatiky a ref. organizačných vecí 
 

8. Pozvánky na 6. zasadnutie MZ budú zaslané a na rokovanie budú prizvaní:  
primátor  
1  
poslanci MsZ Bratislava zvolení za Petržalku  
1  
poslanci miestneho zastupiteľstva  
35  
miestny kontrolór  
1  
prednosta MÚ  
1  
zástupcovia prednostu  
3  
okresný prokurátor Bratislava V  
1  
predseda Okresného súdu Bratislava V  
1  
veliteľ Expozitúry MsP Bratislava V  
1  
vedúci oddelení MÚ  
13  
pracovníci ref. org. vecí.  
2  
tlačový tajomník  
1  
riaditelia miestnych podnikov  
6  
riaditelia základných škôl  
11 
 Spolu 78 


