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Návrh uznesenia 
 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

 

s ch v a ľ u j e 

 

zvolanie 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň   

23. 06. 2020 podľa predloženého návrhu.  
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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  

 

navrhujem zvolať 

 

15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

na deň 

 

23. jún 2020 (utorok) o 09.00 hod. 

 

v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova č. 3, Bratislava. 

 

Program: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 31. 05. 2020 

Predkladá: prednostka 

 

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 

2019  

Predkladá: starosta 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č..../2020 z 10. 6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby 

Predkladá: starosta 

 

4. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 18/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 

7/2019 a VZN č. 15/2019  

Predkladá: starosta 

 

5. 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 
 Predkladá: zástupkyňa starostu 

 

6. Výzva na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na súkromné materské 

školy 
Predkladá: zástupkyňa starostu 

 

7. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka  
Predkladá: starosta 

 

8. Návrh na odňatie zvereného majetku  - SSŠaŠZ - Petržalka  

Predkladá: starosta 
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9. Projekt „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“ 
Predkladá: zástupkyňa starostu 

 

10. Projekt „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ 
Predkladá: zástupkyňa starostu 

 

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 

8 pre Mgr. Marta Janičkovičová-Baletné štúdio TERPSICHORE  
Predkladá: prednostka 

 

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 3405 pre Štefana Krepsa - 

PINCODE, s.r.o.  
Predkladá: prednostka 

 

13. Návrh na prenájom časti pozemku v areáli  ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre   BABYLAND  
Predkladá: prednostka 

 

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Strediska sociálnych služieb na 

Vavilovovej 12 v Bratislave pre Súkromnú materskú školu Vavilovova 18, 851 01 

Bratislava 

Predkladá: prednostka 

 

15. Návrh na odňatie  zvereného majetku  - Pavilónov detských ihrísk (PDI) verejných 

detských ihrísk (VDI) a ostatného majetku v správe MP VPS 

Predkladá: prednostka 

 

16. Návrh úpravy Zásad hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti Bratislava-

Petržalka  
Predkladá: starosta 

 

17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2020  

Predkladá: starosta 

 

18. Rôzne 

 

19. Informačné materiály 

 

 

 

 

 

Spracovatelia odovzdajú materiál na organizačný ref. v termíne do 15.06.2020 do 09:00 

hod.  

Pracovné predsedníctvo: 

Ing. Ján Hrčka - starosta 

Ing. Lýdia Ovečková – 1. zástupkyňa starostu 

Jana Hrehorová – zástupkyňa starostu 

Mgr. Petra Vančová, prednostka MÚ 

Ing. Miroslav Štefánik, MBA – zástupca prednostky MÚ 
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Mgr. Ivan Kezman – zástupca prednostky MÚ 

Stanislav Fiala – miestny kontrolór 

 

 

Organizačno-technické zabezpečenie: 

 

 

1. Doručenie pozvánok na zasadnutie MZ e-mailom.  

        T: do 18.06. 2020 

         Z: ref. organizačných vecí 

           

2. Doručenie materiálov na rokovanie obvyklým spôsobom do príslušnej skrinky  

vo vestibule budovy, resp. na požiadanie elektronickou formou. 

          T: 18. 06. 2020 

          Z: ref. organizačných vecí 

 

3. Príprava scenára vedenia zasadnutia MZ.    

T: 19. 06. 2020 

          Z: ref. organizačných vecí 

    

4. Zabezpečenie rokovacej miestnosti, ozvučenia a úpravy na deň 23. 06. 2020. 

         T: 23. 06. 2020 

    Z: odd. VSaI 

 

5. Príprava prezenčných listín, tlačív a ostatného materiálu k zabezpečeniu zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva. 

         T: 23. 06. 2020 

    Z: ref. organizačných vecí 

 

6. Zverejnenie konania 15. zasadnutia MZ s uvedením programu v médiách,  

na internete a na úradnej tabuli vo vestibule budovy miestneho úradu, Kutlíkova 17. 

   T: do 18. 06. 2020 

  Z: odd. komunikácie 

s verejnosťou a ref. 

organizačných vecí 

 

7. Zabezpečenie nahrávania rokovania MZ a zápisu z rokovania MZ. 

T: 23. 06. 2020 

Z: odd. komunikácie 

s verejnosťou, ref. 

informatiky a ref. 

organizačných vecí 

 

8. Pozvánky na 15. zasadnutie MZ budú zaslané a na rokovanie budú prizvaní: 

primátor 1 

poslanci MsZ Bratislava zvolení za Petržalku 1 

poslanci miestneho zastupiteľstva 35 

miestny kontrolór 1 

prednostka MÚ 1 

zástupcovia prednostky 2 

okresný prokurátor Bratislava V 1 
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predseda Okresného súdu Bratislava V 1 

veliteľ Expozitúry MsP Bratislava V 1 

vedúci oddelení MÚ 13 

pracovníci ref. org. vecí. 2 

tlačový tajomník 1 

riaditelia miestnych podnikov 6 

riaditelia základných škôl 11 

Spolu        78 


