
Komisia kultúry a mládeže 

 
Členom komisie kultúry a mládeže Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

Bratislava, 01.06.2022 

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 06. júna 2022 o 15:30 hod. – online Zoom 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej 

školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava (p. Garanová) 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej 

školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava (p. Garanová) 

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (p. Garanová) 

5. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 2022/2023 v materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (p. Garanová) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o organizácii 

miestneho referenda (p. Neuschlová) 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 

príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku (p. Zacharová) 

8. Stanovisko k návrhu 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  

(p. Horniaková) 

9. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 

 (p. Orságová) 

10. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022  (p. Orságová) 

11. Projekt reknštrukcie DK Zrkadlový háj a DK Lúky (p. Kleibl) 

12. Program – Kultúrne leto KZP (p. Korenčiová) 

13. Projekt rekonštrukcie priestorov knižníc Vavilovova, Gessayova (p. Bergerová) 

14. Program – Kultúrne leto Miestna knižnica Petržalka (p. Bergerová) 
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15. Povolenie na realizáciu Graffiti – Mlynarovičova ul. a ihrisko Gercenova (M. Tereková) 

16. Diela vo verejnom priestore – umiestňovanie, revitalizácia (M. Tereková) 

17. Rôzne 

 

 

Miroslava Makovníková Mosná 

predsedníčka komisie 

 
vybavuje:  Monika Tereková, tajomníčka komisie 


