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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  

13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

 

 

na deň 

05. mája  2020 (utorok) o 10.00 hod 

 

 

v kongresovej sále TECHNOPOLU  

Kutlíkova č. 17, Bratislava. 

 

 

 

Program: 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

k 05. 05. 2020 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: ref. organizačný 

 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa  05. 05. 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 

zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017 

a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: odd. KP, RPPOaPČ 
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3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05.05. 2020, 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 v znení noviel č. 

19/2019 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: URaD 

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení verejne 

prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: Emil Chlebec, RPPOaPČ 

 

5. Návrh na vyradenie ZŠ Pankúchova 6, 851 04 Bratislava zo siete škôl a školských zariadení 

Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: OŠ 

 

6. Informácia o prechode pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ pod mestskú 

časť Bratislava-Petržalka 

Predkladá: starosta 

Spracovateľ: OŠ 

 

7. Informácia o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 a 

návrh na úpravu rozpočtu 
Predkladá: starosta 

Spracovateľ: Julián Lukáček a Miroslav Štefánik 

 

8. Prehľad žiadostí o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia 

prevádzok pre šírenie COVID 19 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: Referát správy miestneho majetku 

 

9. Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Predkladá: zástupkyňa starostu 

Spracovateľ: organizačný referát 

 

10. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o. 

Predkladá: poslanec Miroslav Behúl, Jozef Fischer, poslanci MČ Bratislava-Petržalka 

Spracovateľ: poslanec Miroslav Behúl, Miroslav Dragun, poslanci MČ Bratislava-Petržalka 

 

11. Návrh dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

12. Návrh na určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní, sobášnych hodín a poplatku na úhradu 

za služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti na uzavretie 

manželstva v matričnom obvode Bratislava-Petržalka 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: Referát matriky a ohlasovne pobytov 
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13. Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 6095 
Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

14. Návrh zámeru na kúpu objektu ZSE na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 3274 vrátane 

priľahlých pozemkov 
Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú 

základnú umeleckú školu 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM  

 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nobelovo nám. 6 pre BABYLAND – 

materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva 
Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov  - bazén v objekte Pankúchova pre Plavecký klub 

ORCA SPORT – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva 
Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

18. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č.3380 pre spoločnosť SESA-MET s.r.o.   

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

19. Návrh na  predĺženie doby nájmu  zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte  

Univerzálnej  prevádzkovej  budovy  Kutlíkova 17  v  Bratislave  pre  Sociálnu poisťovňu  

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

20. Návrh  na  nájom  časti pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1  pre spoločnosť  

VODOTIKA-MG, spol. s r.o.   

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

21. Návrh  na  predĺženie  nájmu časti  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č. 4630  pre  Katarínu 

Šulákovú  

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

22. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 4678 a 4679  pre Evu Vlnkovú 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

23. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4632/1 pre Abdulhalima Mustafiho 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 
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24. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3637 pre Katarínu Kastlovú 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

25. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov - sklad v objekte Mlynarovičova ul. č. 14-

24 pre JOBOSTAV, s.r.o. 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

26. Návrh na na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Beňadickej 13, Bratislava pre 

spoločnosť MILEX PROGRES a.s. – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho 

zastupiteľstva 

Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

27. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Rovniankova 16, 851 02 Bratislava pre  

REVA SLOVAKIA s.r.o. – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva 
Predkladá: prednosta 

Spracovateľ: odd. NsM 

 

28. Interpelácie 

 

29. Rôzne 

 

Informačné materiály 

 

Voľné byty 2020 

Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka 

2018 – 2022; k 31.12.2019 

 

Vyhodnotenie účasti poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva a účasti poslancov 

a neposlancov na rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva v roku 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ján Hrčka 

   starosta 

 

 


