
  Komisia správy majetku a miestnych podnikov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka 

           Členom komisie správy majetku 

 a miestnych podnikov 

         Bratislava  2.6.2022 

  

Vec : Pozvánka na 24. zasadnutie 

 

Pozývam Vás na  24. zasadnutie komisie,  ktoré sa uskutoční 

       dňa 6. júna 2022  v pondelok  o 17:30 hod online.  

 
Program:  
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa 

... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa 

... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava 

3. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

4. Projekt ,,Naučiť lepšie, odmeniť viac" - šk. rok 2022/2023 

5. Projekt ,,Spolupracovať lepšie, odmeniť viac" - šk. rok 2022/2023 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa 

..... o organizácii miestneho referenda 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 

8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

9. Stanovisko k návrhu 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 

10. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 

11. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 

12. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra ,,C" KN parc. č. 4098/8 pre pána 

Ladislava Szalacsiho a pani Evu Hipkú, rod. Szalacsiovú ako prípad hodný osobitného zreteľa 

13. Návrh na prenájom časti pozemku registra ,,C" KN parc. č. 2843/30 pod stavebným objektom 

SO 11 - Južná pláž, ktorý bude dotknutý umiestnením stavby ,,Polyfunkčný objekt - 

Tematínska" pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

14. Návrh zámeru prenájmu pozemku registra ,,C" KN parc. č. 5812 pre spoločnosť 

KOPČIANSKA, s.r.o. 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Impulz, 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, o.z., ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre 

BITTER SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

18. Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1922 pre Dana Voleníková - 

VOMA, Jakabova 27, 821 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

19. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov č. 26 a 27 v objekte na Gercenovej 8, 

Bratislava pre Uhrín Patrik - svetelná technika, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

20. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Fedinovej 7 pre neziskovú 

organizáciu Vysnívaný domov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

21. Rôzne.  



 

 

S pozdravom           

 

       Mgr. Ivan Uhlár v. r.    

         predseda  komisie 

 

Vybavuje: 

Mgr. Viktor Baumann  

tajomník komisie 


