
Komisia sociálna a bytová  
  
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 

na zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej, ktoré sa uskutoční 
 

7. júna 2022 o 15:00 h. 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. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 2022/2023 v 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

dňa ..... o organizácii miestneho referenda 

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

......, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného 

dôchodku 

7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

8. 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 

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

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

11. Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

II. štvrťrok 2022 

12. Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a 

informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých 

nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. 

štvrťrok 2022 

13. Žiadatelia o nájom obecného bytu. 

14. Rôzne 
 

S pozdravom 

 

 

Matúš Repka 

                                                                       podpredseda Komisie sociálnej a bytovej 



 
 
 


