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Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

        Členom školskej komisie 

        Miestneho zastupiteľstva 

        mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Bratislava 21. 08. 2020 

        

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2020 

Vážení členovia školskej komisie,  

pozývame Vás na 5. riadne zasadnutie školskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa  

26. 08. 2020  / streda / o 15.30 hod.  

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 8. poschodí. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

2.  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 

3. 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 

4.  Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Detský folklórny súbor Lúčka, o.z. 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP 

Bratislava, o.z. 

6. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 1061 v areáli ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub 

OLYMP Bratislava, o.z. 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte ZŠ Holíčska pre                       

Plavecký klub ORCA SPORT 

8.  Návrh na schválenie zmeny nájomcu  v objekte ZŠ Tupolevova 20 , Bratislava 

9.  Podnet verejnej ochrankyne práv na zmenu právnej úpravy – ust. § 1 a 2 VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25. júna 2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

10.  Rokovací poriadok komisie .... Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

11.  Návrh VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu  

12. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom  

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2020 

13. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného 

finančného príspevku na parkovanie 

14. Investičné činnosti oblasť školstva - aktualizácia 

15. Diskusia 

16.  Záver rokovania 

                                                                                                      Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

               predseda komisie 

   PaedDr. Katarína Brťková 

  tajomníčka školskej komisie 


