
Správa zo zasadnutí komisie kultúry, mládeže a športu  miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014 

 
V priebehu roka 2014 bolo plánovaných 5 zasadnutí komisie, uskutočnilo sa 6 zasadnutí. 

Na zasadnutiach  komisie boli prerokované tieto témy: 

 

A. Vyjadrenia k materiálom na rokovania miestnej rady : 

 

1.   Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka    

č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

2.   Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) 

3.   Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

4.   Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov  

5.   Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre Ing. Michala 

Jarábeka, Smolenická 8, 851 05 Bratislava 

6.   Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,  

7.  Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka 

8.  Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka 

9.  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/1998 zo dňa 23.06.1998, ktorým sa upravujú 

podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006 

10. Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ 

v areáli Závodiska, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005  

12. Návrhy na Osobnosť Petržalky 2014  

13. Návrh VZN, č. ....../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach na území Petržalky 

14. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š. p. Starohájska 29, 

852 69 Bratislava 

15. Návrh Stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení čl. 36b ods. 2 štatútu 

16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xx/2014 zo 

dňa xx. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2014  zo 

dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné 

trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

19. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014 

20. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 

21. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 

22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

23. Vyhodnotenie 17. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky 2014 

 

 



B. Informačné materiály 

 

1. Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v roku 2013 

2. Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2014 

3. Projekt Športové hokejové triedy na ZŠ Dudova – informácia o realizácii projektu 

Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a o plnení zmluvy o nájme pozemku č. 

49/2001 – športový areál ZŠ Budatínska 

4. Osobnosť Petržalky 

5. Informácia o prenájme časti NP v objekte Gercenova 8/F pre V-FIT- športovo-relaxačné 

centrum pre deti, mládež a ženy 

6. Informácia o stave projektu Možnosti športovania a turistiky v Petržalke - sprievodca  

7. Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre plavecký 

klub ORCA SPORT 

8. Návrh na predĺženie prenájmu tenisového kurtu v areáli ZŠ Tupolevova pre Jozefa Vanču 

9. Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50 pre plavecký 

klub ORCA SPORT 

10. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Holíčska 50 pre 

DANSOVIA s. r. o. 

11. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 1634/1 a 1634/2 pre spoločnosť 

WINNEX s.r.o. 

12. Informácia o projekte Dni Petržalky 
 

C. Pravidelné informácie o sledovaných témach na zasadnutiach komisie 

 

1. Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska 

2. Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka 

3. Informácia o niektorých bodoch programu ostatného zasadnutia MZ  

4. Informácia o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od 

     ostatného zasadnutia komisie  

 

Zasadnutí sa zúčastňovali poslanci miestneho zastupiteľstva:  

Vladimír Kovár, Ivana Brezinská, Ľubica Škorvaneková, Peter Hochschorner, Ľubomír 

Luhový, od októbra. Gabriela Belanová 

členovia - neposlanci:  

Zuzana Ďurišová, Katarína Mračková, Ľubomír Kačírek, Maroš Buberník 

zamestnanci oddelenia školstva, kultúry a športu:  

S. Kyselová, R. Schnürmacher 

Na zasadnutie komisie boli pravidelne prizývaní: M. Štefánik, V. Redechová, , K. Bergerová, 

P. Litomerický 

 

 

V Bratislave: 22.10.2014 

Spracoval: Schnürmacher 

 


