
Komisia ÚPVaR  2021 

1|1 

 

Pozvánka 
 

Zvolávam zasadnutie Komisie územného plánu, výstavby a rozvoja pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka na utorok 

14.09.2021 o 17:00 

v budove Technopolu, v zasadačke miestneho úradu na 8. poschodí, č. dverí 816. 

 

Program zasadnutia: 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. RPPOaPC - Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 
hl. mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených týmto VZN 

3. OŠ - Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 
17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v znení 
VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020 

4. FO - Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

5. FO - Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 
výdavkov čerpaných z úveru 

6. RÚRaGIS - Vyjadrenie k stavbe Multifunkčná športová hala, Holíčska 

7. RSMM - Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku, Námestie republiky 

8. RSMM - Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva Hl. mesta SR Bratislavy – objekty na 
Tyršovom nábreží 

9. RSMM - Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a 2843/64 pod 
stavebným objektom SO  11 – Južná pláž, ktoré budú dotknuté umiestnením stavby 
„Polyfunkčný objekt - Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a. s. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

- - - POKRAČOVANIE NA ZASADNUTÍ KOMISIE ÚPVaR dňa 21.09.2021 - - - 

10. RÚRaGIS - Vyjadrenie k stavbe PETRŽALKA CITY - I. etapa, Jantárová-Sever 

11. RÚRaGIS - Vyjadrenie k prístavbe Sanatória AT, Osuského 

12. RÚRaGIS - Vyjadrenie k aktualizácii urbanistickej štúdie za účelom podnetu na zmenu územného 
plánu mesta, Južné mesto-Zóna C 

13. RÚRaGIS - Vyjadrenie k podnetu na zmenu územného plánu mesta za účelom výstavby domu 
seniorov, Veľký Draždiak 

14. Rôzne 

 
 Ing. Jozef Vydra 

 predseda komisie ÚPVaR 


