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Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

         

        Členom školskej komisie 

        Miestneho zastupiteľstva 

        mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Bratislava 27. 01. 2022 

      

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022 

 

Vážení členovia školskej komisie,  

pozývame Vás na 1. riadne zasadnutie školskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa  

02. 02. 2022  / streda / 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 – p. Kačírek 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. júna 

2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  Všeobecného záväzného nariadenia   

č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021 – p. Chanečková  

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. 

septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021- p. Jendeková  

 

4. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka – p. Kupková 

 

5. Štatút „Osobnosť Petržalky“ – p. Tereková  

 

6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte MŠ Holíčska 30, Bratislava pre MC 

BUDATKO, ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

7. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 

18, 851 01 Bratislava – p. Baumann 

 

8. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 

18, 851 01 Bratislava – p. Baumann 

 

9. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 18, 851 01 

Bratislava – p. Baumann 
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10. Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti o dotáciu na 

projekt „Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie sedem nových tried“ na základe 

výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

 – p. Adameková  

 

11. Zámer kúpy – školy – CRESCO – kancelária vicestarostiek, kancelária prednostky 

 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021  

– p. Brťková, p. Garanová 

 

13. Rôzne a diskusia 

 

14. Záver rokovania 

 

 

                 Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

               predseda komisie 

PaedDr. Katarína Brťková 

 tajomníčka školskej komisie 


