Sumárna správa za rok 2012 zo zasadnutí komisie kultúry, mládeže
a športu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
V priebehu roka 2012 bolo plánovaných 6 zasadnutí komisie, uskutočnilo sa 9 zasadnutí.
Témami zasadnutí boli:
 Vyjadrenia k materiálom na rokovania miestnej rady :
1. Ihriská pre staršiu mládež (23.1.)
2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre MŠKI
(23.1.)
3. Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.312/2010 uzavretej medzi prenajímateľom
Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky
DANUBIA (23.1.)
4. Podnet na vyhlásenie továrne s areálom bývalého závodu Matador, Údernícka ul. č. 11
za národnú kultúrnu pamiatku (23.1.)
5. „Telocvičňa v prírode" pri Draždiaku (23.1.)
6. Novela VZN č. 8/2009 (19.3.)
7. VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
a. zariadeniach (19.3.)
8. Prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova pre Právnik – tenisová škola Trčka,
a. Kurek (19.3.)
9. Prenájom pozemku v ZŠ Dudova pre Právnik – tenisová škola Trčka, Kurek
10. Návrh na pomenovanie dvoch nových ulíc (19.3.)
11. Návrh na poskytnutie dotácii (19.3.)
12. Koncepcia zámeru výstavby plavárne (19.3.)
13. Novela VZN č. 5/2004 a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu
a. parkovacieho miesta (19.3.)
14. Transparentná Petržalka (26.4.)
15. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka (26.4.)
16. Zámer revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska (26.4.)
17. Rozvojové plány KZP (26.4.)
18. Dni Petržalky (26.4.)
19. Návrhy na ocenenie „Osobnosť Petržalky 2012“ (10.5.)
20. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka (28.5.)
21. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok
2011 (28.5.)
22. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s
majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (28.5.)
23. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Zrkadlový Háj (28.5.)
24. Návrh na prenájom nebytových priestorov objektu bývalého LUDUS na Tupolevovej
ul. č. 7a za účelom zriadenia multifunkčného centra pre všetky vekové kategórie
(28.5.)
25. Návrhy na prenájom priestorov v objektoch ZŠ Holíčska 50, Pankúchova 4,
Gessayova 2, Prokofievova 5 pre organizácie z oblasti kultúry a športu (28.5.)
26. Návrh na pridelenie dotácií pre občianske združenia z oblasti kultúry a športu (28.5.)
27. Návrh zámeru revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska na území
mestskej časti Bratislava-Petržalka (6.6.)
28. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre DEMALIA, s.r.o. za účelom
výstavby multi-športovej haly (19.9.)

29. VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za sociálne služby poskytované
Strediskom sociálnych služieb Petržalka (19.9.)
30. 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 (19.9.)
31. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2012 a Návrh úpravy
rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2012 (19.9.)
32. Návrh podmienok obchodnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na
dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ulici č. 7/a (bývalý objekt LUDUS)
(19.9.)
33. Odvolanie a nástup neposlanca v komisii kultúry, mládeže a športu (19.9.)
34. Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu MČ v zmysle VZN č. 2/2005 (19.9.)
35. Žiadosť Športového klubu Tatran Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytovom
priestore na Mánesovom nám. č. 3 (19.9.)
36. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC
Petržalka 1898, a.s. (19.9.)
37. Návrh priorít zahraničných vzťahov (19.9.)
38. Správa o priebehu implementácie modelu CAF – spoločného systému hodnotenia
kvality v Petržalke (19.9.)
39. Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky (19.9.)
40. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka. (19.9.)
41. Návrh VZN - Trhový poriadok pre príležitostný trh na Nám. českého ľudu (22.10.)
42. Návrh VZN o zrušení VZN č.2/1997 o zákaze používania alkoholu na verejných
priestranstvách MČ Bratislava-Petržalka (22.10.)
43. Návrh VZN o školských obvodoch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BratislavaPetržalka (22.10.)
44. Návrh VZN o miestnych daniach ... (22.10.)
45. Návrh VZN o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb... (22.10.)
46. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61 pre
MŠKI Petržalka (22.10.)
47. Návrh na schválenie prenájmu telocvične v objekte ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka
1898,a.s. (22.10.)
48. Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu MČ v zmysle VZN č. 2/2005 pre FC
Petržalka 1898, a.s. (22.10.)
49. Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 08-27-2012.. (22.10.)
50. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013
51. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Lúky
52. Žiadosť o zachovanie a opravu DK-Lúky – návrh textu pripravovanej petície
53. Voľba podpredsedu komisie kultúry, mládeže a športu


Informácie
1) Informácia o rozpočte MČ v oblasti kultúry, mládeže a športu na rok 2012 (23.1.)
2) Informácia o pracovnom stretnutí zástupcov MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja
k problematike mládeže v Petržalke v zmysle Koncepcie MČ Bratislava-Petržalka voči
mladej generácii na roky 2010 – 2014 (23.1.)
3) Informácia o stretnutí s mládežníkmi v DK Lúky (19.3.)
4) Informácia o Veľkonočnom stretnutí žiakov ZŠ , projekt Petržalka v pohybe (19.3.)
5) Informácia pracovnej skupiny pre revitalizáciu športovísk a areálu ZŠ Budatínska
(19.3.)
6) Informácia o realizácii projektu „Telocvičňa v prírode" pri Draždiaku (19.3.)

7) Informácia o projekte zimného štadióna na Sklodowskej ul. (19.3.)
8) Informácia o rozvojových plánoch Miestnej knižnice Petržalka (19.3.)
9) Informácia o stave príprav Dní Petržalky(19.3.)
10) Informácia o aktivitách MŠKI Petržalka pri dobudovávaní areálu ZŠ Budatínska (19.3.)
11) Informácia o projekte „Cross Cultural Comunication“ – Turecko (19.3.)
12) Informácia o projekte Osobnosť Petržalky (19.3.)
13) Prezentácia volejbalového klubu Slávia UK Bratislava (6.6.)
14) Ďakovný list ŠŠK B.S.C. Bratislava
15) Informácia o odňatí správy objektu Klub detí Slniečko, Furdekova 6a
16) Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí - ISRMO
17) Informácia o stave projektu výstavby plavárne
18) Informácia o aktivitách, ktoré sa konali od minulého zasadnutia komisie (pravidelne na
každom zasadnutí)
19) Prehliadka pobočiek MKP a KZP sa realizovala v priebehu roka 2012 (marec – november)

Zasadnutí sa zúčastňovali poslanci miestneho zastupiteľstva:
Vladimír Kovár, Ivana Brezinská, Ľubice Škorvaneková, Peter Hochschorner, Ľubomír
Luhový
a členovia - neposlanci : Z. Ďurišová, K. Mračková, Ľ. Kačírek, R. Vizváry (od okt. M.
Buberník)
Na zasadnutie komisie boli pravidelne prizývaní: V. Redechová, S. Kyselová, R.
Schnürmacher, K. Bergerová, P. Litomerický

V Bratislave: 29.11.2012
Spracoval: Schnürmacher

