
Komisia kultúry a mládeže 

 
Členom komisie kultúry a mládeže Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

Bratislava, 8.9.2021 

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 13. septembra 2021 o 15:30 hod. – online Zoom 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Vyjadrenie k podnetu na zmenu územného plánu mesta za účelom výstavby domu 

seniorov, Draždiak-Veľký, žiadateľ D O A S, a. s. / informatívne p. Hasička / 

3. 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 / informatívne p. Broszová  / 

4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Nám. Republiky  

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

6. 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 

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

8. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 

výdavkov čerpaných z úveru 

9. KZP: aktuálny prehľad realizácií KZP ( auto, pódium, ozvučenie) a zhodnotenie leta 

v Bratislave Petržalke 

10. Nove výzvy vypísané MK SR. Možnosti získania dotácie na podporu udržateľnosti 
a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 prostredníctvom 
vyhlásenej výzvy z IROP 

11. Odvolanie a vymenovanie člena neposlanca KKaM 
12. Rôzne 

Pozvánka na Zoom: Informácia o online pripojenína rokovania komisie Vám bude zaslaná mailom. 

 



Komisia kultúry a mládeže 

 

Miroslava Makóvníková Mosná, v.r. 
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