
           Športová komisia    

                                              

 

 

Členom športovej komisie   

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

 

Bratislava 19.5.2020 

 

 

Pozvánka na zasadnutie komisie  
 

Vážení členovia Komisie kultúry a mládeže,  

pozývam Vás na zasadnutie Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa uskutoční  

  

dňa 3. septembra 2020  o 15:30 hod. v zasadačke na 8. poschodí MÚ 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie, (starosta) 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,  ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka            

č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v 

znení všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 19/2019, 

URaD 

4. Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2020 zo 

dňa ……2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných 

nariadení č. 1/2005, č. 3/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008, č. 3/2009, č. 

6/2009, 3/2010, 8/2012, 3/2013, č. 9/2017, č. 17/2019 a č. 1/2020, URaD 

5. Návrh VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu, RKaŠ 

6. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2020 

7. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 

8. Návrh Uznesenia o zmene využitia účelovo-viazaných prostriedkov na rozvoj 

športovej infraštruktúry, RKaŠ 

9. Športová hala Prokofievova NsM 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový 

klub OLYMP Bratislava, o.z 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.1061 v areáli ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový 

klub OLYMP Bratislava, o.z. 

12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3544  pre Gizelu Valkovičovú 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte ZŠ Holíčska pre                       

Plavecký klub ORCA SPORT 



14. Rokovací poriadok komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka  

15. Rôzne: Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave,          

 

 

 

 

Jozef Fischer, v.r. 

         predseda komisie  

 

 

 

vybavuje:  

Robert Schnürmacher 

Ref. kultúry a športu 


