
Pozvánka na zasadnutie komisie 

športu 07.06.2022 (ONLINE) 
 

Vážení členovia komisie športu, 

 

dovoľte, aby som Vás pozval, v mene predsedu komisie p. J. Fischera,  na zasadnutie 

komisie športu, ktoré  sa uskutoční:  

 

Dátum: 07.06.2022 

Čas:   od 15:30 

                       Miesto:  Online cez Zoom 

 

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu / Jozef Fischer 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 

Bratislava / Oddelenie školstva, p. Garanová 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 

Bratislava / Oddelenie školstva, p. Garanová 

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

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka / Oddelenie 

školstva, p. Garanová 

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

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

/ Oddelenie školstva, p. Garanová (informačný materiál) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

../2022 zo dňa ..... o organizácii miestneho referenda / Referát organizačných vecí, p. 

Neuschlová 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... 

/2022 z ......, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a 

invalidného dôchodku / Oddelenie sociálnych vecí, 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 / Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských 

činností, p. Horniaková 



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

2021 / Referát rozpočtu, p. Orságová 

10. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 / Referát 

rozpočtu, p. Orságová 

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké 

námestie 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa / Referát správy miestneho majetku, 

p. Baumann 

12. Osobnosť Petržalky - hodnotenie nominácií v oblasti Šport / Jozef Fischer 

13. Rôzne 

 

 

S pozdravom 

  

Ing. Dávid Pavlík 

Tajomník komisie 

 


