POZVÁNKA
Vážené členky a vážení členovia komisie kultúry, mládeže a športu.
Dovoľte, aby som Vás pozval na riadne rokovanie komisie kultúry, mládeže
a športu, ktoré sa bude konať v pondelok 8.04.2013 o 15,30 h v miestnosti č. 816
(zasadačka na 8. poschodí) Kutlíkova 17 v Bratislave.
Návrh programu rokovania:
1) Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 o určení výšky
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach
2) Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4
3) VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
4) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č.
5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčasti - Zásad pre
vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
5) Protest prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň
6) Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre
Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie
7) Návrh na pridelenie dotácií
8) Informácie
a) Južné mesto, zóna A, zóna AB, zastavovacia štúdia (s ohľadom na kultúrne a
športové vyžitie obyvateľov)
b) Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka
c) Projekt pre územné rozhodnutie - Športová hala –Dudova ul., Bratislava-Petržalka
(ako pokračuje)
d) Prekládka jestvujúcej trasy VVN 110 kV nad vodnou plochou Veľký Draždiak
e) "Osud“ stanovísk (odporúčaní) komisie kultúry, mládeže a športu
f) Prenájom Ludus-u
g) Niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od minulého
zasadnutia komisie (11.2.2013)
h) Stav projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska
i) Verejné prerokovanie, petícia a stav projektu výstavby plavárne v MČ BratislavaPetržalka
j) Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR
Bratislavy – rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most
k) priebežné hodnotenie úrovne informovanosti poslancov MZ a neposlancov-členov
KKMŠ o kultúrnych a športových akciách v Petržalke

Vladimír Kovár, v. r.
predseda komisie
V Bratislave: 2.4.2013

