
 

 1 

Zápisnica 
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 26. novembra 2012  

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, 

K. Mračková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková 

Za oddelenie školstva, kultúry a športu: S. Kyselová, R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: K. Bergerová – riaditeľka MKP, P. Litomerický – riaditeľ KZP, J. Lukáček 

– finančné oddelenie (k bodu 1), D. Duffeková, V. Sádovská (k bodu 4),  

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:15 hod. 

 

Program: 

 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky pre Ing. Michala 

Jarábka, 

3. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky pre Ing. Romana 

Kundráka 

4. Žiadosť o zachovanie a opravu DK-Lúky - petícia 

5. Voľba podpredsedu komisie kultúry, mládeže a športu 

6. Rôzne 

- Informácie o niektorých podujatiach v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili 

od minulého zasadnutia komisie (22.10.2012) 

- Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ 

Budatínska 61 

- Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka 

- Informácia o Vianočných trhoch a Vianočnej Petržalke 

- Pozvánka na vernisáž 

- Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 

 

V úvode rokovania predseda komisie kultúry, mládeže a športu V. Kovár privítal hostí 

a členov komisie a oboznámil ich s navrhovaným programom, ktorý členovia komisie schválili. 

 

 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

Rozprava: 

 Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia MÚ J. Lukáček. Vo svojom vystúpení 

objasnil členom komisie hlavné vplyvy na tvorbu rozpočtu mestskej časti na rok 2013. 

Upozornil najmä na dokument Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky 

medzi vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, ktorý výrazne 

ovplyvnil tvorbu rozpočtu mestskej časti na rok 2013. V reakcii na jeho vystúpenie riaditeľka 

MKP K. Bergerová krátko spomenula víziu MKP na rok 2013, vrátane plánovaného sťahovania 

riaditeľstva MKP do priestorov na Vavilovovu ul. 24. P. Litomerický, riaditeľ KZP, spomenul 

snahu o rekonštrukciu DK Zrkadlový Háj. Členovia komisie sa pýtali na možnosti revitalizácie 

detských ihrísk a aj na možnosti školských jedální z pohľadu rozpočtu. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie: 
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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 rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

2  Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky pre Ing. Michala 

Jarábka, 

Rozprava: 

 Pre neprítomnosť pozvanej vedúcej oddelenia správy majetku MČ I. Strapcovej (PN) 

úvodné slovo k materiálu predniesol riaditeľ KZP P. Litomerický, ktorý stručne opísal návrh na 

prenájom a odporučil jeho schválenie. 

 

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 na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky pre Ing. 

Michala Jarábka, 

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

3  Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky pre Ing. Romana 

Kundráka 

Rozprava: 

 Pre neprítomnosť pozvanej vedúcej oddelenia správy majetku MČ I. Strapcovej (PN) 

úvodné slovo k materiálu predniesol riaditeľ KZP P. Litomerický, ktorý stručne opísal návrh na 

prenájom a odporučil členom komisie jeho schválenie.  

 

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 na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky pre Ing. 

Romana Kundráka, 

Prítomných: 7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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4.  Žiadosť o zachovanie a opravu DK-Lúky - petícia 

Rozprava: 

 Materiál uviedol predseda komisie V. Kovár a zároveň vyzval zástupcov petičného 

výboru na prednesenie žiadosti. V. Sádovská a D. Duffeková prezentovali žiadosť – petíciu na 

zachovanie a následnú opravu exteriéru a vnútorných priestorov DK Lúky na Vígľašskej ul. 1 

v Bratislave. K petícii sa vyjadril riaditeľ KZP P. Litomerický so súhlasným stanoviskom 

k zachovaniu zariadenia, ale s upozornením na nepriaznivú finančnú situáciu v MČ. Reagoval 

aj na prezentované nové projekty v oblasti športu a rekreácie (plaváreň) s tým, že dal návrh aby 

členovia komisie odporučili miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka prehodnotiť 

priority investičných vízií v rokoch 2013 – 2015, v období ekonomickej recesie, keď je 

problém zabezpečiť normálny chod a prevádzku, nieto ešte obnovu existujúcich zariadení 

a nové projekty. Navrhol tiež vypracovanie vývojovej štúdie na základe demografických 

údajov a stavebných projektov v Petržalke na nasledujúce obdobie, ktorej výsledky by jasnejšie 

predikovali budúce postavenie DK Lúky. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie: 

 Členovia komisie kultúry, mládeže a športu podporujú snahy signatárov petície 

o zachovanie Domu kultúry Lúky, zároveň však konštatujú, že plánované financie na obdobie 

rokov 2013 – 2015 nezakladajú reálny predpoklad finančného krytia vážnejších opráv a údržby 

priestorov a exteriéru DK Lúky. Žiadajú riaditeľa KZP o zaobstaranie demografickej 

a urbanistickej štúdie na korektné posúdenie ďalšieho nakladania so zariadeniami KZP 

(osobitne s DK Lúky) ako majetkom MČ. 

 

Hlasovanie o  žiadosti o zachovanie a opravu DK Lúky 

Prítomných: 6 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

5. Voľba podpredsedu komisie kultúry, mládeže a športu 

Rozprava: 

 Predseda komisie vyzval členov na voľbu podpredsedu komisie, nakoľko by sa mohlo 

stať, že v čase jeho neprítomnosti v budúcnosti, by nemal kto ako oprávnený člen viesť 

zasadanie komisie. Zároveň navrhol na tento post I. Brezinskú. Keďže nebol navrhnutý 

protikandidát dal predseda o návrhu  hlasovať. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie: 

 Členovia komisie kultúry, mládeže a športu schválili I. Brezinskú za podpredsedu 

komisie kultúry, mládeže a športu všetkými hlasmi. 

 

Hlasovanie o návrhu na podpredsedu komisie komisie kultúry, mládeže a športu  

Prítomných: 6 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

 

6. Rôzne 
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a) Informácie o niektorých podujatiach v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od 

minulého zasadnutia komisie (22.10.2012) 

- 29.10.2012 – záverečná exkurzia po zariadeniach miestnej knižnice Petržalka 

- 7.11.2012 – rokovanie Rady MŠKI   

- 14.11.2012 – rokovanie so zástupcom zhotoviteľa o stave budovania športovísk na 

Romanovej – Rovniankovej a Gwerkovej ul. 

- november – príprava a organizácia projektu Vianočná Petržalka a Vianočné trhy so 

sprievodnými kultúrnymi a športovými podujatiami (informatívny materiál bol na MZ 

13.11.2012) 

 

b) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska 

R. Schnürmacher informoval o stave projektu, o rokovaniach s predsedom MŠKI 

D. Svetíkom, a o záveroch prijatých na poslednom zasadnutí Rady MŠKI 7.11.2012. 

Predseda MŠKI 21.11.2012 informoval členov Rady MŠKI, že je zrealizovaná studňa 

v areáli ZŠ. 

 

c) Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka 

V. Kovár informoval, že zasadnutie komisie sa doposiaľ nekonalo a že termín zasadnutia 

bude určený po doručení štúdie plavárne. R. Schnürmacher na základe preverenia 

u prednostu MÚ informoval, že sa 25.11.2012 uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa 

projektu, bola podpísaná zmluva s víťazom a do konca roku má byť urobená štúdia. 

 

d) Informácia o Vianočných trhoch a Vianočnej Petržalke 

O Vianočnej Petržalke a Vianočných trhoch krátko informovala S. Kyselová. Pripravila pre 

prítomných aj bulletin KZP s programom Vianočných trhov. 

 

e) Pozvánka na vernisáž  

Predseda komisie V. Kovár informoval prítomných, že od MO Matice slovenskej dostal 

pozvánku na vernisáž výstavy kresieb, básní a fotografií R. Richtera pod názvom V náručí 

nekonečnej ukrižovanej lásky, ktorá sa uskutoční v stredu 5.12.2012 o 17:00 hod. vo 

výstavnej sieni Cik cak centra. V. Kovár sa z dôvodu pracovných povinností vernisáže 

nebude môcť zúčastniť. Výstav potrvá do 20.12.2012.  

 

f) Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 

Predseda komisie požiadal tajomníka komisie o vypracovanie návrhu správy o činnosti 

komisie v roku 2012. 

Z: Schnürmacher     T: do budúceho zasadnutia komisie 

 

Na záver posledného tohoročného zasadnutia komisie V. Kovár poďakoval členom 

a tajomníkovi komisie, ako aj stálym hosťom (riaditeľom MKP a KZP) za ich prácu v roku 

2012 a poprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku zdravie, elán 

a dostatok sily pre ďalšiu prácu v prospech obyvateľov Petržalky v oblasti kultúry, mládeže 

a športu. 

 

 

 

Vladimír Kovár, v. r. 

              predseda komisie 
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V Bratislave 26. novembra 2012      

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie    

 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2012  

 

K bodu: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, 

K. Mračková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková 

 

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. 

 

Za : 7  Proti :0 Zdržali sa :0  Nehlasovali :0 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2012  
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2012  

 

K bodu: Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky pre Ing. 

Michala Jarábka, 

 
Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, 

K. Mračková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková 

 

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. 

 

Za : 7  Proti :0 Zdržali sa :0  Nehlasovali :0 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2012  
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2012  

 

K bodu: Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky pre Ing. 

Romana Kundráka, 

 
Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, 

K. Mračková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková 

 

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. 

 

Za : 7  Proti :0 Zdržali sa :0  Nehlasovali :0 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2012  
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2012  

 

K bodu: Žiadosť o zachovanie a opravu DK-Lúky - petícia  
 
Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, 

K. Mračková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková 

 

Stanovisko prítomných členov komisie: 

 Členovia komisie kultúry, mládeže a športu podporujú snahy signatárov petície 

o zachovanie Domu kultúry Lúky, zároveň však konštatujú, že plánované financie na obdobie 

rokov 2013 – 2015 nezakladajú reálny predpoklad finančného krytia vážnejších opráv a údržby 

priestorov a exteriéru DK Lúky. Žiadajú riaditeľa KZP o zaobstaranie demografickej 

a urbanistickej štúdie na korektné posúdenie ďalšieho nakladania so zariadeniami KZP 

(osobitne s DK Lúky) ako majetkom MČ. 

 

Za : 6  Proti :0 Zdržali sa :0  Nehlasovali :0 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2012  

 

 


