
  Komisia správy majetku a miestnych podnikov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka 

            Členom komisie správy majetku 

 a miestnych podnikov 

         Bratislava  06.09. 2019  

 

Vec : Pozvánka na 5. zasadnutie 

 

Pozývam Vás na  5. zasadnutie komisie,  ktoré sa uskutoční 

Dňa 9. septembra  2019  v pondelok  o 16,00 hod. v zasadačke  na 7. poschodí,        

Kutlíkova 17, Bratislava 

 

Program:  
1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019 

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

 
3. Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 
Petržalka, v znení neskorších predpisov 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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, VZN č. 6/2018a 
VZN č.3/2019. 

5. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 
materských 

6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Lietavskej 8, 851 06 
Bratislava pre Viditeľne Nový Pohľad n.o. 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre BRISK 

PRINT s.r.o. 
8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Lietavská 14 pre KOMA 

SECURITY s.r.o. 
9. Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou s prílohou 
10. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 1257 pre Michaelu Kolářsku 
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre Ing. Milan 

Chudada-MERIX 

12. Rôzne 
 

S pozdravom         

         

       Mgr. Ivan Uhlár v. r.    

         predseda  komisie 

Vybavuje: 

Alžbeta Broszová  v. r. 

tajomníčka komisie  


