
Komisia kultúry a mládeže 
 
 

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

 
Bratislava, 27.01.2022 

 

 
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 31. januára 2022 o 15:30 hod. – online Zoom 

 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021 /Odd. 

školstva - p. Garanová/ 
 

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

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 

23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení Všeobecného záväzného 

nariadenia č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021 /Stredisko sociálnych služieb - p. Chanečková/ 
 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení 
 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 

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

území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 

/Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností p. Jendeková/ 
 

5. Informačný materiál - Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
 

6. Štatút „Osobnosť Petržalky“ /Referát kultúry a športu - p. Tereková/ 
 

7. Rôzne – stav pamätihodností, spolupráca s MUOP Bratislava, rekonštrukcia pobočky knižnice 

na Vavilovovej, Koncepcia rozvoja kultúry MČ Petržalka /Referát kultúry a športu - p. Tereková/ 

 
Miroslava Makovníková Mosná 

 
predsedníčka komisie 

 
vybavuje:  Monika Tereková, tajomníčka komisie 


