Komisia kultúry a mládeže

Členom komisie kultúry a mládeže
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka

Pozvánka na on-line 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 30. novembra 2020 o 15:30 hod. (ZOOM)
Program:
Otvorenie, schválenie programu
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ
Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 21/2019, URaD
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č.
3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č. 18/2019, OŠ
VZN č. _/2020 z 15. decembra 2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka, J. Hrehorová
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom športovej haly Prokofievova, NsM a
RKaŠ
Infomateriál k projektom mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie IV. štvrťrok 2019 – III.
štvrťrok 2020, OPR
Harmonogram zasadaní: a) Infomateriál – Harmonogram MZ a MR na rok 2021
b) Plán komisií a hlasovanie o časoch KKaM na rok 2021
KZP– odpočtovanie úloh z poslednej komisie a prezentácia materiálov (stanovisko k projektovej
dokumentácii na zateplenie DK ZH, čerpanie kapitálok za r. 2020 a plán kapitálok 2021 - info, plán
participácie na tému budúcnosť DK Luky, ai..), KZP
MKP – čerpanie kapitálok za r. 2020 a plán kapitálok 2021 - info k revitalizácii Vaviloviek –
prezentácia overovacej štúdie a možná realizácia, ai., MKP
RKaS – programový blok: Vianočná Petržalka – info + programový plán na rok 2021, RKaŠ
Koncepcia práce s mládežou – informácia s prezentáciou, RKaŠ
Rôzne

Pozn.: Informácia o online pripojení na rokovania komisie Vám bude zaslaná mailom.

vybavuje:
Ľudmila Pastorová
tajomníčka komisie

Miroslava Makovníková Mosná, v.r.
predsedníčka komisie
V Bratislave, 25.11.2020

