Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 10. septembra 2012
Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková
Neprítomní:, P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková, R.Vizváry
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: S. Kyselová, R. Schnürmacher
Hostia a prizvaní: R. Lamoš – zástupca firmy Demalia (k bodu 1), K. Štefková – Demalia
(k bodu 1), V. Kubovič – poradca starostu (k bodu 1), H. Závodná – riaditeľka ZŠ
Dudova 2 (k bodu 1), O. Kríž – poslanec MZ (k bodu 1), M. Miškov – zástupca starostu
MČ (k bodu 1), E. Pätoprstá – poslankyňa MZ (k bodu 1), S. Chanečková – riaditeľka
SSS (k bodu 2), M. Štefánik – prednosta MÚ (k bodom 3, 4, 13, 16 – plaváreň),
I. Strapcová – oddelenie nakladania s majetkom (k bodom 5, 8, 9), M. Buberník –
navrhnutý kandidát (k bodu 6), D. Vávra – referát štrukturálnych fondov (k bodu 11),
K. Bergerová – riaditeľka MKP, P. Litomerický – riaditeľ KZP
Začiatok rokovania: 15:30 hod.
Ukončenie rokovania: 20:00 hod.
Program:
1. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre DEMALIA, s.r.o. za účelom
výstavby multi-športovej haly
2. VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za sociálne služby poskytované
Strediskom sociálnych služieb Petržalka
3. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN 2/1997 zo dňa 06.05.1997 o zákaze
používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti
Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 23.09.1997
4. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2012 a Návrh úpravy rozpočtu
MČ Bratislava-Petržalka na rok 2012
5. Návrh podmienok obchodnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na
dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ulici č. 7/a (bývalý objekt LUDUS)
6. Odvolanie a nástup neposlanca v komisii kultúry, mládeže a športu
7. Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu MČ v zmysle VZN č. 2/2005
8. Žiadosť Športového klubu Tatran Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytovom
priestore na Mánesovom nám. č. 3
9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka
1898, a.s.
10. Informácia o odňatí správy objektu Klub detí Slniečko, Furdekova 6a
11. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí - ISRMO
12. Návrh priorít zahraničných vzťahov
13. Správa o priebehu implementácie modelu CAF – spoločného systému hodnotenia
kvality v Petržalke
14. Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky
15. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka.
16. Rôzne
- Informácie o niektorých podujatiach v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili
od minulého zasadnutia komisie (6.6..2012)
- Ďalšie pokračovanie exkurzie po pracoviskách MKP
- Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ
Budatínska
- Informácia o stave projektu výstavby plavárne
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V úvode rokovania predseda komisie kultúry, mládeže a športu V. Kovár privítal členov
komisie a oboznámil ich s navrhovaným programom, z ktorého navrhol vypustiť bod č. 12,
ktorého obsah presahuje rámec kompetencií komisie kultúry, mládeže a športu. Program
schôdze bol členmi komisie schválený s vypustením bodu č. 12.
Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre DEMALIA, s.r.o. za účelom
výstavby multi-športovej haly
Rozprava:
Materiál uviedol R. Lamoš, konateľ spoločnosti Demalia, s.r.o., investora multifunkčnej
haly s plavárňou v areáli ZŠ Dudova 2 v Bratislave. Prezentoval zámer firmy vybudovať
športovisko, ktoré bude slúžiť športovým klubom a obyvateľom Petržalky na výkonnostný aj
rekreačný šport a relaxáciu. Podrobne prešiel celý materiál, odpovedal na otázky prítomných
členov komisie i hostí z radov poslancov MZ, ktoré sa týkali dĺžky prenájmu pozemkov,
spolupráce s tenisovým klubom Trčka & Kurek, ktorý má časť areálu ZŠ Dudova 2 v prenájme,
akceptoval návrhy poslancov na vylepšenie strechy objektu (zelená strecha) i návrhy na
legislatívne riešenie vzťahov MČ s investorom (prísľuby investora zakotviť do zmluvy).
Prezentácia projektu bola otvorená, pozvaní boli všetci poslanci MZ. Rokovania sa zúčastnili
traja poslanci, ktorí nie sú členmi komisie kultúry, mládeže a športu.
Komisia kultúry, mládeže a športu sa obdobou tohto materiálu už zaoberala na svojom
zasadnutí dňa 28.5.2012 a prenájom pozemkov odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť.
Oproti minulému materiálu došlo v novom materiáli najmä k nasledovným zmenám:
- investorom je namiesto spoločnosti VAMAX, s.r.o., Žilinská 16, Bratislava, IČO:
35 770 830 spoločnosť DEMALIA, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO
45 296 057
- v zdôvodnení prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
o sa spresňuje prísľub žiadateľa, že
 vybudované parkoviská budú slúžiť verejnosti vo večerných hodinách bezplatne
 benefitom pre školu bude poskytnutie plavárne prípadne haly pre účely výučby
v dopoludňajších hodinách,
 ďalším benefitom pre školu v oblasti úpravy areálu bude vybudovania altánku
oddychovej zóny pre žiakov, výsadba zelene,
o sú doplnené prísľuby žiadateľa, že
 pre potreby mestskej časti bude vydaných 500 vstupných poukazov do plavárne
športoviska ročne
 po vybudovaní a skolaudovaní prístupovej cesty bude túto žiadateľ naďalej
udržiavať a spravovať na základe nájomnej zmluvy za komerčné nájomné
 poskytne možnosť využívania bazéna pre potreby výučby aj pre žiakov iných škôl
v mestskej časti.
- v návrhu uznesenia na schválenie prenájmu sa zmenila
o doba prenájmu pozemkov parc. č. 957/2 o výmere 5457m2 a parc.č.957/17 o výmere
2513 m2 (spolu o výmere 7970 m2) z 50 rokov (od 1.7.2012 do 30.6.2062) na 30 rokov
(od 1.10.2012 do 30.9.2042), a následne teda aj celková suma za prenájom (z 50 eur na
30 eur)
o doba prenájmu a cena prenájmu pozemku parc. č. 957/18 o výmere 3068 m2. Doba
prenájmu sa zmenila z dvoch rokov (od 1.7.2012 do 30.6.2014) na necelých päť rokov
(od 1.10.2012 do 30.6.2017), cena prenájmu sa zmenila z 1,- euro/m2/rok, teda celkovo
zo 4 222,- eur na 1,- euro/rok, teda celkovo za celé obdobie nájmu 5,- eur.
1.
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Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka schváliť uznesenie v novonavrhovanom znení, ktoré je uvedené
v predloženom materiáli.
Hlasovanie o návrhu na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre DEMALIA, s.r.o. za

účelom výstavby multi-športovej haly:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za sociálne služby poskytované
Strediskom sociálnych služieb Petržalka
Rozprava:
Materiál uviedla S. Chanečková, riaditeľka strediska sociálnych služieb Petržalka. Vo
svojom vystúpení priblížila prítomným problematiku sociálnej starostlivosti pre seniorov, ako
aj úhrady za tieto služby.
2.

Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka schváliť uznesenie v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom
materiáli.
Hlasovanie o návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za sociálne služby

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka:
Prítomných: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN 2/1997 zo dňa 06.05.1997 o zákaze
používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti
Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 23.09.1997
Rozprava:
Materiál uviedol M. Štefánik, prednosta miestneho úradu. Vo svojom vystúpení priblížil
históriu vzniku VZN a upriamil pozornosť na nesúlad VZN so zákonom, čo namietal
prokurátor svojim listom zo dňa 26.06.2012
3.

Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu prerokovali protest prokurátora
a odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka protestu prokurátora vyhovieť
a požiadať starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka o predloženie návrhu VZN, ktorým sa
ruší VZN č. 2/1997 v znení VZN č. 4/1997, na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
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Hlasovanie o návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za sociálne služby

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2012 a Návrh úpravy
rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2012
Rozprava:
Materiál uviedol M. Štefánik, prednosta miestneho úradu. Zdôraznil najmä tie časti
rozpočtu, ktoré sa týkajú školstva, kultúry, mládeže a športu, miestnych podnikov a investičné
aktivity MČ.
4.

Stanovisko prítomných členov komisie:
a)
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka k 30.6.2012 v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom materiáli.
Hlasovanie o predloženom materiáli Správa o plnení rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka k 30.6.2012:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b)
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka schváliť Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok
2012 v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom materiáli.
Hlasovanie o predloženom materiáli Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
na rok 2012:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh podmienok obchodnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na
dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ulici č. 7/a (bývalý objekt LUDUS)
Rozprava:
Materiál uviedla I. Strapcová, poverená vedením oddelenia Nakladania s majetkom
miestneho úradu. Materiál uviedla stručnou históriou objektu a podala informáciu
o pripravovanej verejnej obchodnej súťaži, ktorú dáva oddelenie NsM na schválenie v zmysle
čl. 6 ods. 8 platného dokumentu zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
V rozprave zaznela aj pripomienka V. Vávru, že tento objekt je zahrnutý do projektového
zámeru revitalizácie v rámci ISRMO. Výsledok výberového konania ISRMO by mal byť
známy začiatkom roka 2013.
5.
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Stanovisko prítomných členov komisie:
a)
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu súhlasia s navrhnutými podmienkami, ktoré
sú uvedené v predloženom materiáli.
Hlasovanie o podmienkach verejnej obchodnej súťaže uvedených v predloženom materiáli:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b)
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú skoordinovať vyhlásenie
verejnej obchodnej súťaže uvedenej v predloženom materiáli so zámerom revitalizácie daného
priestoru s využitím výzvy z ISRMO:
Hlasovanie o odporúčaní na koordináciu postupu vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Odvolanie a nástup neposlanca v komisii kultúry, mládeže a športu
Rozprava:
V. Kovár pripomenul členom komisie list neposlanca R. Vizváryho zo dňa 8.6.2012,
ktorým sa menovaný vzdáva členstva v komisii kultúry, mládeže a športu z dôvodu nedostatku
času spôsobeného pracovným vyťažením. Mandátová komisia predloží na najbližšom zasadnutí
MZ (25.9.2012) návrh na odvolanie menovaného z funkcie člena-neposlanca v komisii kultúry,
mládeže a športu. Je pravdepodobné, že na tom istom zasadnutí MZ bude zvolený nový členneposlanec do komisie kultúry, mládeže a športu.
V. Kovár tiež predstavil členom komisie prítomného M. Buberníka ako kandidáta
navrhovaného poslancom O. Krížom na obsadenie uvoľneného miesta člena-neposlanca
komisie kultúry, mládeže a športu.
7. Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu MČ v zmysle VZN č. 2/2005
Rozprava:
Materiál uviedol tajomník komisie R. Schnürmacher v zastúpení kancelárie starostu
MČ. Upozornil členov komisie na interný príkaz starostu č.7/2012 v ktorom sa v čl. IV ods 5
hovorí o spôsobe vybavovania žiadostí a rozhodovania členov komisie vo veci žiadostí
o dotáciu. Zdôraznil nový aspekt – umožniť zástupcovi verejnosti účasť na rozhodovaní
komisie o pridelení dotácii. Sústredil sa najmä na tie návrhy dotácii, ktoré sa týkajú kultúry,
mládeže a športu. Uviedol aj stanovisko sekretariátu starostu, že žiadosť L. Dulayovej –
plávanie NEMO nie je v súlade s VZN 2/2005.
Stanovisko prítomných členov komisie:
a) Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka schváliť poskytnutie dotácie pre žiadateľa:
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Žiadateľ
Basketbalový klub Petržalka

Účel
Poplatky spojené s prihlásením
mládežníckych družstiev do súťaží
SBA

dotácia (EUR)

1500,00

Hlasovanie o poskytnutí dotácie pre BK Petržalka:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Členovia komisie kultúry, mládeže a športu s prihliadnutím na VZN 2/2005 odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka neschváliť poskytnutie dotácie pre
žiadateľa:
Žiadateľ

Účel

Ing. Lucia Dulayová – Plávanie
NEMO

Úhrada za prenájom bazéna na ZŠ
Turnianska 10

dotácia

0,00

Hlasovanie o poskytnutí dotácie pre Ing. Lucia Dulayová – Plávanie NEMO
Prítomných: 6
Za: 0
Proti: 5
Zdržal sa: 1
c) Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie žiadosť o dotáciu od
žiadateľa Depaul Slovensko, n.o. a žiadateľa Odyseus, o.z. O finančnej dotácii z rozpočtu
mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií
rozhoduje príslušná komisia.
V rámci tohto bodu I. Brezinská vyjadrila nespokojnosť s absenciou jednoznačných pravidiel
pre prideľovanie dotácií.
Žiadosť Športového klubu Tatran Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytovom
priestore na Mánesovom nám. č . 3
Rozprava:
Materiál uviedla I. Strapcová, poverená vedením oddelenia Nakladania s majetkom
miestneho úradu.
8.

Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka konštatovať skutočnosť uvádzanú v predloženom materiáli a schváliť
predĺženie zmluvy v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom materiáli.
Hlasovanie o žiadosti športového klubu Tatran Bratislava
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC
Petržalka 1898, a.s.
Rozprava:
Materiál uviedla I. Strapcová, poverená vedením oddelenia Nakladania s majetkom
miestneho úradu. Uviedla tiež požiadavku riaditeľa ZŠ Pankúchova, aby zmluva nebola
odporučená na predĺženie, kým nebude uhradená dlžná suma 4 577,54 Eur za predchádzajúci
nájom. Uviedla tiež , že z dlžnej sumy je uhradená čiastka 2 000 Eur a zvyšná čiastka má byť
uhradená do 30.9.2012.
9.

Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka konštatovať skutočnosť uvádzanú v predloženom materiáli a schváliť
predĺženie zmluvy v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom materiáli
s podmienkou, že žiadateľ uhradí dlžnú čiastku ešte pred podpísaním nájomnej zmluvy.
Hlasovanie o žiadosti športového klubu FC Petržalka 1898, a.s.
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Informácia o odňatí správy objektu Klub detí Slniečko, Furdekova 6a
Rozprava:
Materiál uviedol P. Litomerický, riaditeľ KZP. Konštatoval, že objekt B1 – 33 na
Furdekovej ul. 6a v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v dôsledku nedostatku prostriedkov
na opravy a údržbu stal nadbytočným a bol mestskej časti Bratislava-Petržalka vrátený
k 1.9.2012.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie informáciu o odňatí objektu Klub
detí Slniečko, Furdekova 6a.
11. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí - ISRMO
Rozprava:
Materiál uviedol V. Vávra z referátu štrukturálnych fondov. Pozornosť prítomných
sústredil najmä na otázku Komunitného centra Ludus, ale debata sa rozvinula aj okolo
ostatných projektov zahrnutých do ISRMO.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka schváliť uznesenie v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom
materiáli.
Hlasovanie o žiadosti športového klubu Tatran Bratislava
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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12. Návrh priorít zahraničných vzťahov
Vypustené z programu rokovania.
13. Správa o implementácii modelu CAF – spoločného systému hodnotenia kvality
v Petržalke
Rozprava:
Materiál uviedol M. Štefánik, prednosta miestneho úradu. Priblížil CAF ako bezplatný
nástroj na samohodnotenie verejnej správy.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu vzali materiál na vedomie..
14. Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky
Rozprava:
Materiál uviedol P. Litomerický, riaditeľ KZP. Konštatoval, že na tunajšej komisii už
prezentoval stav zariadení KZP, navrhoval možnosti rozvoja. Uviedol, že stav je stále trvalý,
o čom svedčí aj problematika odňatia objektu Klub detí Slniečko na Furdekovej ul. č. 6, ktorá
bola riešená vyššie. Napriek tomu navrhol možnosti rozvojových aktivít KZP do ďalšieho
obdobia.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie informáciu o materiáli Rozvojové
plány Kultúrnych zariadení Petržalky, zároveň odporúča MZ požiadať starostu MČ o riešenie
havarijného stavu elektroinštalácie v Dome kultúry Zrkadlový Háj.
Vzhľadom na závažnosť problematiky KZP v krátkom čase navštívia poslanci z komisie
kultúry, mládeže a športu spolu s riaditeľom KZP prednostu MÚ a pokúsia sa dopracovať
k záverom, ktoré by boli súčasťou materiálu Rozvojové plány KZP predkladaného miestnemu
zastupiteľstvu 25.9.2012.
15. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka.
Rozprava:
Materiál uviedla K. Bergerová, riaditeľka MKP. Vo svojom vystúpení s zamerala na
predstavenie plánu vytvorenia modernej viacúčelovej knižnice, vrátanie nového sídla na
Vavilovovej ul. so zameraním na odbornú literatúru, čitáreň, projekčnú sálu,.... Spomenula aj
plány vybudovať knižnicu na ZŠ Turnianska, či modernizovať niektoré ďalšie pobočky.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie Rozvojové plány Miestnej
knižnice Petržalka v predloženom znení.
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16. Rôzne
a) Informácie o niektorých podujatiach v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od
minulého zasadnutia komisie (6.6..2012)
4.6.2012 – Osobnosti Petržalky od roku 1998, predstavenie Radošinské Naivné Divadlo
4.6.2012 – výstava o Petržalke očami architektov (Technopol)
7.6.2012 – Junior osobnosť Petržalky
8.6. 2012 – Finále turnaja Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta
9.6.2012 – Turnaj uličných družstiev Petržalky (ESSL + MČ)
15.6.2012 – vybíjaná na piesku pre 5. ročníky petržalských ZŠ
16.6.2012 – Galaprogram Dní Petržalky 2012 so skupinou Alphaville + slávnostné
oceňovanie Osobnosť Petržalky 2012
júl – aug. 2012 – kontrola vodnej záchrannej služby na jazere V. Draždiak
5.9.2012 – zasadnutie Rady MŠKI
7.9.2012 – stretnutie zástupcu MŠKI k dobudovaniu športového areálu Budatínska 61
u prednostu
b) Ďalšie pokračovanie exkurzie po pracoviskách MKP
Členovia komisie sa predbežne dohodli, že absolvujú ďalšiu exkurziu po pracoviskách
Miestnej knižnice Petržalka v pondelok 1.10.2012 o 15:30 hod. Účastníci exkurzie sa
stretnú na Vavilovovej 24 a následne si prezrú aj pobočky knižnice na Vavilovovej 24, 26.
c) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska
R. Schnürmacher informoval o stave projektu, problémoch s projektami, o rokovaniach
s D. Svetíkom, predsedom MŠKI a o záveroch prijatých na poslednom stretnutí na MÚ
7.9.2012.
d) Informácia o stave projektu výstavby plavárne
O práci pracovnej skupiny MZ a plánoch na vybudovanie plavárne informoval M. Štefánik.
S výstavbou plavárne sa počíta na pozemku hlavného mesta na „nám. Českého ľudu“.
Najbližšie rokovanie komisie kultúry, mládeže a športu je naplánované na pondelok
22.10.2012 o 15:30 hod v miestnosti 816, 8. poschodie, Kutlíkova 17 v Bratislave.

V Bratislave 11. septembra 2012
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie

Vladimír Kovár, v. r.
predseda komisie
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 10.09.2012
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005
Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková
Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková, R.Vizváry
Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 04.09.2012 prihlásených 0 obyvateľov a 0 OZ, vylosovaný 0
Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam :
Žiadateľ

Účel dotácie

Ing. Lucia Dulayová
plávanie NEMO,
SZČO
Topoľčianska 25
851 05 Bratislava
Basketbalový klub
Petržalka o. z.
Natália Hejková
Vranovská 4
851 02 Bratislava
Depaul Slovensko,
n. o.
Juraj Barát
Kapitulská 18
814 14 Bratislava
ODYSEUS, o. z.
Katarína Jirešová
Ukrajinská 10
831 02 Bratislava

Úhrada nájomného za prenájom bazéna na ZŠ
Turnianska 10.

Za : 6

Požadovaná
suma

Zabezpečenie základných životných potrieb ľudí
bez prístrešia – zabezpečenie stravy pre klientov
v nízkoprahových zariadeniach Depaul
Slovensko.
Projekt je zameraný na znižovanie sociálnej
inklúzie ohrozených komunít.

Proti : 0

V Bratislave, dňa 11.9.2012

Zdržali sa : 0

Zdôvodnenie
Žiadosť o dotáciu nie je v súlade s VZN
2/2005.

8 700,00 Eur
Práca s mládežou, otvorenie 2 prípraviek
a príprava hráčok na Majstrovstvá Slovenska
a Majstrovstvá Európy.

Odporúčaná
suma

20 000,00
Eur

10 000,00
Eur
35 221,00
Eur

0,0 Eur

1500,00 Eur

Príspevok na poplatky spojené
s prihlásením mládežníckych družstiev do
súťaží SBA
Žiadosť komisia berie na vedomie.
O finančnej dotácii z rozpočtu mestskej časti
v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových
finančných dotácií rozhoduje príslušná komisia.
Žiadosť komisia berie na vedomie.
O finančnej dotácii z rozpočtu mestskej časti
v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových
finančných dotácií rozhoduje príslušná komisia.

Nehlasovali :0
Za správnosť : Vladimír Kovár, predseda komisie
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