
Komisia kultúry, mládeže a športu 

Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka 
 
  

P o z v á n k a 
  

na  zasadnutie Komisie kultúry, mládeže a športu, ktoré sa uskutoční  
  

9.9.2013 (pondelok) o 15:30 hod 
v miestnosti č. 816 na Kutlíkovej 17.  

  
Vážené členky a členovia komisie kultúry, mládeže a športu, 

 
v mene pána predsedu Kovára oznamujeme, že z dôvodu nedostatočného počtu členov komisie sa 

zasadnutie Komisie kultúry, mládeže a športu dňa 9.9.2013 ruší. 
 

Nový termín zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu bol určený na 16.9.2013 o 15,30 h , 
miestnosť 716 (zasadačka 7. posch.) na MÚ Kutlíkova 17 v Bratislave.  

 
 
Program: 

1)  VZN vianočné trhy  
2)  Zrušenie VZN o zrušení trhu na Vígľašskej 
3)  Zrušenie VZN o zrušení trhu na Kopčianskej 
4)  VZN o otváracích dobách 
5)  Protest prokurátora voči VZN o podmienkach držania psov 
6)  Informácia o plnení rozpočtu za 1.polrok a návrh na úpravu rozpočtu 
7) Dni Petržalky 2013, vyhodnotenie projektu 
8) KZP – informácia o činnosti 
9)  MKP – informácia o činnosti 
10)  Návrh na poskytnutie dotácii 
11)  Informačné materiály z oddelenia NsM: 

 - Návrh na prenájom pozemku parc. č. 3264/24  k.ú. Petržalka pre žiadateľa Športové zariadenia 
Petržalky, s.r.o. Kutlíkova 17 
 - Návrh na prenájom nebytových priestorov, objektu bývalého LUDUS na Tupolevovej ul.č. 7a, 
Bratislava-Petržalka pre spoločnosť  Prespor  
-  Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre  Bratislavské združenie 
telesnej kultúry, Junácka 6     
- Návrh na schválenie prenájmu NP v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre KICK-BOX DIM MAK 
TOPERCER TEAM Bratislava,  
- Návrh na prenájom objektu Pavilónu detských ihrísk na Furdekovej ulici č. 6a, Bratislava 
občianskemu združeniu KASPIAN, Ambroseho 15 
- Návrh na prenájom časti areálu na parc.č. 4877/12 a na parc.č. 4883 v objekte ZŠ Nobelovo nám.6, 
851 01 Bratislava pre TŠP  
- Návrh na prenájom NP - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s. 
- Návrh na prenájom NP - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s 
- Jednotka tenisová škola – prenájom NP, prenájom areálu, predĺženie termínu ukončenia investícií 

12)  Niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od minulého zasadnutia komisie 
10.6.2013 

13)  "Osud“ stanovísk (odporúčaní) komisie kultúry, mládeže a športu"    
14)   Záver 


