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Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

         

        Členom školskej komisie 

        Miestneho zastupiteľstva 

        mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Bratislava 09. 09. 2021 

      

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2021 

 

Vážení členovia školskej komisie,  

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

16. 09. 2021  / štrvtok / o 15.30 hod.  

vzhľadom na pandemickú situáciu COVID19 a v súvislosti s dodržiavaním bezpečnostných 

predpisov sa  zasadnutie školskej komisie uskutoční formou online pripojenia cez aplikáciu 

„ZOOM“ 
 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 

ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením – p. Jendeková 

 

3. 20. Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 

2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, 

č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020 – p. Mandúch, p. Monsberger  

 

4. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – zubnej ambulancie v objekte ZŠ A. Karpova 

Černyševského 8 pre AK SMILE, s. r. o. – p. Broszová  

 

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí republiky – 

p.Broszová  

 

6. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 – p. Turan 

 

7. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie výdavkov 

čerpaných z úveru – p. Turan 

 

8. Rôzne a diskusia 

- informácia šk. rok 2021/2022 oblasť MŠ – p. Brťková 

- informácia š. rok 2021/2022 oblasť ZŠ – p. Garanová 

- informácia „Byty učiteľov ZŠ“ /materiál p. Nemcovej zašleme v prílohách informatívne/ 

 

9. Vyhodnotenie projektov „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ a „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“ na 

rok 2021/2022 – p. Garanová 

10. Záver rokovania 

                                                                                                        Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

               predseda komisie 

PaedDr. Katarína Brťková 

tajomníčka školskej komisie 


