
  Komisia správy majetku a miestnych podnikov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka 

           Členom komisie správy majetku 

 a miestnych podnikov 

         Bratislava  19.05.2020  

Vec : Pozvánka na 9. zasadnutie 

 

Pozývam Vás na  9. zasadnutie komisie,  ktoré sa uskutoční 

Dňa 25. mája  2020  v pondelok  o 17,300 hod. v zasadačke na 7. poschodí, 

       Kutlíkova 17, Bratislava 

Program:  
1. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019 
2. Návrh na úpravu rozpočtu  
3. VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č...., ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 1/2019 z 05.02.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 01.12.2015 o školských obvodoch základných škôl 
v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2017 

4. Odzverenie časti majetku Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka-materské 
školy do majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka 

5. Návrh zámeru na kúpu objektu  – ZSE, na ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava-Petržalka, súpisné č. 
3274 vrátane priľahlých pozemkov 

6. Návrh na odňatie zvereného majetku – areálu MP VPS 
7. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Rovniankova 16, 851 02 

Bratislava pre REVA SLOVAKIA s.r.o. 
8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Beňadickej 13, Bratislava pre 

spoločnosť MILEX PROGRES a.s. 
9. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte ZŠ Pankúchova pre Plavecký klub 

ORCA SPORT 
10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ A.Karpova Černyševského 8 pre Mgr. 

Marta Janičkovičová-Baletné štúdio TERPSICHORE 
11. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 3405 pre Štefana Krepsa - PINCODE, s.r.o. 
12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre   BABYLAND 
13. Návrh na prenájom časti pozemku v areáli  ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre   BABYLAND 
14. Návrh na zriadenie Petržalského mládežníckeho parlamentu 
15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Petržalka v zmysle VZN č. 

7/2015, v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 

16. Rôzne 

S pozdravom           

       Mgr. Ivan Uhlár v. r.    

         predseda  komisie 

 

 

Vybavuje: 

Alžbeta Broszová  v. r, tajomníčka komisie 


