
  Komisia správy majetku a miestnych podnikov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka 

 

           Členom komisie správy majetku 

 a miestnych podnikov 

         Bratislava  24.08.2020 

  

Vec : Pozvánka na 10. zasadnutie 

 

 

Pozývam Vás na  10. zasadnutie komisie,  ktoré sa uskutoční 

dňa 24. augusta  2020  v pondelok  o 17,300 hod. v zasadačke na 7. poschodí, 

       Kutlíkova 17, Bratislava 

 

Program:  
 

1. 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 v znení 
všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 19/2019 

2. Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2020  
zo dňa ……2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariadení č. 1/2005, 
č. 3/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008, č. 3/2009, č. 6/2009, 3/2010, 8/2012, 
3/2013, č. 9/2017, č. 17/2019 a č. 1/2020 

3. Plnenie rozpočtu k 30.06.2020 
4. Návrh úpravy rozpočtu 
5. Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave 
6. Návrh  na  predĺženie nájmu  časti  pozemku, parc. č. 2843/48   pre  HJ invest, s.r.o 
7. Návrh  na odpredaj  pozemku, parc. č. 4287 v k. ú. Petržalka  pre  Ing. Jozefa  Škaláka  

a manželku Ing. Veroniku  Škalákovú 
8. Návrh  na  predĺženie  nájmu časti  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č.1045/1  pre  Máriu 

Ťažkú   
9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Detský folklórny súbor Lúčka, o.z. 
10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub 

OLYMP Bratislava, o.z. 
11. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.1061 v areáli ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub 

OLYMP Bratislava, o.z. 
12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3544  pre Gizelu Valkovičovú 
13. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte ZŠ Holíčska pre                       

Plavecký klub ORCA SPORT 
14. Návrh na schválenie zmeny nájomcu  v objekte ZŠ Tupolevova 20 , Bratislava 
15. Návrh na prehodnotenie a predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Beňadickej 

13, Bratislava pre spoločnosť MILEX PROGRES a.s. 
16. Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci  COVID  19 
17. Návrh Uznesenia o zmene využitia účelovo-viazaných prostriedkov na rozvoj športovej 

infraštruktúry  
18. Návrh VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu  
19. Stanovisko MU MČ k VZN hl. m. SR Bratislava k hazardným hrám 



20. Zásady hospodárenia s bytmi 
21. VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie 
22. Použitie úverových tranží na obstarávanie investičných projektov 
23. Návrh na rozšírenie kapacít zariadenia opatrovateľskej služby v objekte Osuského 8 
24. Žiadosť o prenájom objektu športovej haly Prokofievova pre Gymnastické centrum 
25. Návrh na čerpanie tranže odkúpenia areálu ZSE 
26. Návrh rokovacieho poriadku Komisií 
27. Informácia o ponuke objektu Znievska 26 hlavným mestom SR Bratislava 
28. Rôzne 

 
 

S pozdravom           

       Mgr. Ivan Uhlár v. r.    

         predseda  komisie 

 

 

Vybavuje: 

Alžbeta Broszová  v. r,  

tajomníčka komisie 


