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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  

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

 
26. novembra 2019 (utorok) o 10.00 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-Petržalka 
k 31.10.2019 
Predkladá: prednosta 
 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022 
Predkladá: starosta 
 

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

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č.5/2017 
z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
Predkladá: starosta 

  
5. Návrh na zrušenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka a s tým súvisiacich 

dokumentov 
Predkladá: prednosta 
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6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 
9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Predkladá: starosta 
 

7. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019 
Predkladá: starosta 
 

8. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 
Predkladá: starosta 
 

9. Zadanie Územného plánu zóny Kapitulský dvor 
Predkladá: prednosta 
 

10. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bývalom areáli 
Matador 
Predkladá: prednosta 
 

11. príloha č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-
Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení 
dod.č.1 
Predkladá: prednosta 
 

12. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC 
Peržalka družstvo 
Predkladá: prednosta 
 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú 
základnú umeleckú školu 
Predkladá: prednosta 
 

14. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4589/4 pre Ivetu Farenzenovú 
Predkladá: prednosta 
 

15. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku parc. č. 3234/4 pre občianske združenie Kaspian 
Predkladá: prednosta 
 

16. Návrh na predĺženie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej 
budovy na Kutlíkovej 17, pre Pavla Kupku 
Predkladá: prednosta 
 

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub 
modernej gymnastiky Danubia 
Predkladá: prednosta 
 

18. Návrh na  predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte  
Univerzálnej  prevádzkovej  budovy  Kutlíkova 17  v  Bratislave  pre  Sociálnu poisťovňu  
Predkladá: prednosta 
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19. Rozšírenie činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

Predkladá: starosta 
 

20. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 
 

21. Zaradenie poslancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 
 

22. Návrh na voľbu  člena pracovnej skupiny pre energetiku 
Predkladá: starosta 
 

23. Návrh na ustanovenie poslancov do funkcie sobášiacich 
Predkladá: prednosta 
 

24. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2019 
Predkladá: starosta 
 

25. Návrh na zvolanie 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 
 

26. Rôzne 
 

27. Informa čné materiály 
 
 
Ing. Ján Hrčka 
     starosta 

 
 
 
 
Zoznam priložených informačných materiálov: 
 
Operačný plán zimnej údržby zimná sezóna 2019/2020 
 
Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v treťom štvrťroku 
2019 
 
Prehľad projektov mestskej časti Bratislava-Petržalka za roky 2018 – 2019 
 
 
 


