Pozvánka na zasadnutie

Komisie kultúry, mládeže a športu,
ktorá sa bude konať v pondelok 10. 6. 2013 o 15,30 hod.
v miestnosti č. 816 v budove Technopolu na Kutlíkovej 17 v Bratislave

Návrh programu na zasadanie komisie kultúry, mládeže a športu dňa 10.6.2013 o 15,30 h v miestnosti
č. 816, Kutlíkova 17, Bratislava
Záverečný účet - FO
Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň - ŽP
Zmena štatútu – parkovanie - ÚRaD
VZN mesta o parkovaní - ÚRaD
Zmluva medzi mestom a mestskými časťami – parkovanie - ÚRaD
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní soc. služieb + dodatok k zriaďovacej listine SSS
8. Zmena štatútu – DzN - prednosta
9. Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka, návrh na založenie
spoločnosti - prednosta
10. Stav projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska - prednosta
11. Dni Petržalky 2013 – Kyselová, Schnürmacher
12. Informačné materiály
a) Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre
Plavecký klub ORCA SPORT - NsM
b) Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava pre
Plavecký klub ORCA SPORT - NsM
c) Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-08-2012 PRÁVNIK-tenisová
škola TRČKA&KUREK – zníženie nájomného NP - NsM
d) Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-09-2012 PRÁVNIK-tenisová
škola TRČKA&KUREK – zníženie nájomného za pozemok - NsM
e) Vybudovanie športového areálu pre plážový futbal, investičný zámer, Slovenská asociácia
plážového futbalu - ÚRaD
f) Modrý dom - prednosta
g) Stav projektu Športová hala Dudova ul. - Kubovič
h) Prenájom Ludus-u.- prednosta
i) Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov parc. č. 1643/1 a 1643/2 pre WINNEX s.r.o. NsM
13. "Osud“ stanovísk (odporúčaní) komisie kultúry, mládeže a športu - Kovár
14. Niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od minulého zasadnutia komisie
– Kyselová, Schnürmacher
15. Rôzne
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