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P O Z V Á N K A 
 

V súlade s ustanovením § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 17 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov  

zvolávam  

 

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

na deň 

 

4. február 2020 (utorok) o 09.00 hod. 

 

v spoločenskej miestnosti č. 2, Ekonomickej Univerzity v Bratislave,  

Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava. 

 

Program: 

 

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

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o 

miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008 (úplné 

znenie), v znení noviel č. 3/2009, 6/2009, 3/2010, 8/2012, 3/2013, 9/2017 a v časti príloha č.5  

Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. ÚRaD 

 

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

5/2018, VZN č. 5/2019 a VZN č. 12/2019 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti 

športu 

Predkladá: 1.zástupkyňa starostu 

Spracovateľ: Referát kultúry a športu 

 

3. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka družstvo 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre                       

FC Petržalka družstvo 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 
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5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

6. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234 pre občianske združenie Kaspian. 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

7. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019 

a kontrole splnenia príslušných opatrení 

Predkladá: miestny kontrolór 

Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 

 

8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

Predkladá: miestny kontrolór 

Spracovateľ: útvar miestneho kontrolóra 

 

9. Návrh na zvolenie členov, neposlancov, Mediálnej rady 

Predkladá: Ľuboš Kačírek 

Spracovateľ: referát komunikácie s verejnosťou 

 

10. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 2019 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. bytové 

 

11. Interpelácie 

 

12. Rôzne 

 

13. Informačné materiály 
 

INVESTIČNÝ PLÁN 2020 podľa schváleného rozpočtu. 

 

Informačný materiál o Návrhu zadania Štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy  

 

Informačný materiál o urbanistickej štúdii „Športovo-rekreačný areál pri ČOV, MČ Bratislava-

Petržalka“ 

 

Informácia o prenajatých a voľných nebytových priestoroch, pozemkoch, objektoch v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v priamej správe mestskej časti Bratislava-Petržalka. Informácia o stave 

majetku v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v štvrtom štvrťroku 

2019 

 

 

 

  Ján Hrčka 

     Starosta 

 

 

 


