Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 11. februára 2013
Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, K. Mračková
Neprítomní: I. Brezinská, P. Hochschorner, Ľ. Luhový Ľ. Škorvaneková
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: S. Kyselová, R. Schnürmacher
Hostia a prizvaní: P. Litomerický – riaditeľ KZP, J. Lukáček – finančné oddelenie (k bodu 1),
J. Nemec – referát územného plánu (k bodu 3),
Začiatok rokovania: 15:30 hod.
Ukončenie rokovania: 17:45 hod.
Program:
1) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
2) Informácia o výsledku kontroly hospodárenia v KZP, vykonanej Najvyšším kontrolným
úradom SR
3) Investičný zámer Športová hala, Dudova ul. – Projekt pre územné rozhodnutie
4) Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka v roku 2012
5) Rôzne
a. Informácie o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili
od minulého zasadnutia komisie (26.11.2012)
b. Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ
Budatínska
c. Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka
d. Petržalka – turistický sprievodca
e. Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2013
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.
Rokovanie komisie k bodu:
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
Rozprava:
Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia MÚ J. Lukáček. Vo svojom vystúpení
vysvetlil nutnosť prijatia takéhoto VZN v súlade s § 6 ods. 12 bod c) zákona č.596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Obce sú povinné vydať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom
stanovia výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Výšky dotácií sú
vyčíslené na kalendárny rok 2013 na základe schváleného rozpočtu pre rok 2013 a skutočného
počtu detí v materskej škole a školskom zariadení podľa stavu k 15. septembru 2012 .
1.

Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka schváliť VZN v predloženom znení.
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Hlasovanie o návrhu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia
Prítomných: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Informácia o výsledku kontroly hospodárenia v KZP, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom SR
Rozprava:
Úvodné slovo k materiálu predniesol riaditeľ KZP P. Litomerický, ktorý konštatoval, že
nedostatky zistené kontrolou boli v stanovenom termíne odstránené.
2

Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie informáciu o výsledku
kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Kultúrnych
zariadeniach Petržalky, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a rovnako odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka zobrať na vedomie uvedenú správu ako aj
opatrenia prijaté KZP na odstránenie zistených nedostatkov.
Hlasovanie o informácii o výsledku kontroly hospodárenia v KZP, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom SR
Prítomných: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3
Investičný zámer Športová hala Dudova ul. – Projekt pre územné rozhodnutie
Rozprava:
Materiál uviedol J. Nemec, ktorý zdôraznil, že predložený materiál je v súlade
s normami a predpismi stavebného zákona. Podľa názoru referátu územného plánu však nie je
uspokojivé architektonické stvárnenie a ani zasadenie objektu do areálu školy. Referát má
výhrady aj voči celkovému priestorovému riešeniu vnútornej časti objektu a dispozícii objektu.
Všetky tieto výhrady, prípadne aj ďalšie, ktoré vzídu z rokovania komisie územného plánu,
výstavby a dopravy, bude oddelenie územného rozvoja a dopravy riešiť na stretnutí s autorom
projektového zámeru so snahou o optimalizáciu.
Komisia sa výstavbou multifunkčnej športovej haly s plavárňou podrobne zaoberala už
na svojich zasadnutiach dňa 28.5.2012 a 10.9.2012 v súvislosti s požiadavkou na prenájom
pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2 pre VAMAX, s. r. o., resp. v upravenej podobe pre firmu
Demalia, s. r. o. (za osobnej účasti konateľa spoločnosti a riaditeľky dotknutej ZŠ). Členovia
komisie v súhlase so stanoviskom vedenia ZŠ privítali takúto aktivitu súkromného investora na
oboch uvedených zasadnutiach, zvlášť po zapracovaní návrhov poslancov z prvého kola
rokovania.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu naďalej podporujú výstavbu multifunkčnej
haly s plavárňou v areáli ZŠ Dudova 2, ktorá bude slúžiť športovým klubom a obyvateľom
Petržalky na výkonnostný aj rekreačný šport a relaxáciu. Členovia komisie tiež odporučili
zástupcovi referátu územného plánu riešiť otázku perspektív ZŠ Dudova 2 v súčinnosti so
školskou komisiou MZ.
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Hlasovanie o Investičnom zámere Športová hala Dudova ul. – Projekt pre UR
Prítomných: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
V rámci diskusie k potenciálnym zámerom výstavby športovísk na území Petržalky vyvstala aj
otázka súpisu všetkých športovísk, ktorý by bol jedným z podkladových materiálov pre
prípadnú analýzu potrieb ďalších športových objektov.
R. Schnürmacher zistí do budúceho zasadnutia stav evidencie športovísk na oddelení
nakladania s majetkom a v prípade neúplnosti aj možnosti jeho skompletizovania.
Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012
Rozprava:
Správu predniesol R. Schnürmacher, tajomník komisie. Správa chronologicky uvádza riešené
problematiky na zasadaniach komisie, preberané informácie i aktivity členov komisie v roku
2012.
4.

Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu vzali správu na vedomie a konštatovali, že
informovanosť poslancov MZ, ale ani členov komisie nie je v oblasti kultúrneho a športového
diania dostatočná, hoci relevantné informácie sú k dispozícii na webových stránkach Petržalky.
Preto komisia pre nasledujúce obdobie bude
- požadovať, aby riaditeľ KZP aj naďalej zabezpečoval zasielanie informácií (mailom)
o aktivitách v KZP všetkým poslancom MZ, ako aj členom komisie KMŠ, ktorí nie sú
poslancami
- požadovať, aby riaditeľka MKP zabezpečovala zasielanie informácií (mailom)
o aktivitách MKP všetkým poslancom MZ, ako aj členom komisie KMŠ, ktorí nie sú
poslancami
- požadovať, aby oddelenie školstva, kultúry a športu zabezpečovalo zasielanie informácií
(mailom) o aktivitách v oblasti športu, kultúry a práce s mládežou v MČ všetkým
poslancom MZ, ako aj členom komisie KMŠ, ktorí nie sú poslancami
- zabezpečovať informovanosť členov komisie o „osude“ stanovísk (odporúčaní), ktoré
komisia zaujala na svojich zasadnutiach, t. j. do programu svojich zasadnutí zaradí
pravidelný bod Informácia o relevantných uzneseniach MZ (zodp. predseda komisie)
Hlasovanie o Správe o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012
Prítomných: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.
Rôzne
a) Informácie o niektorých aktivitách a podujatiach v oblasti kultúry a športu, ktoré sa
uskutočnili od minulého zasadnutia komisie (26.11.2012)
a) v oblasti kultúry

3

-

-

-

podujatia projektu Vianočná Petržalka, priebeh podľa schváleného TOZ od 6. Do
22. 12 2012 v spojení s vianočnými trhmi, vyhodnotenie na pracovnej skupine za
účasti prednostu, dňa 24. 01. 2013 ako úspešné podujatia, vyhodnotenie ankety
obyvateľov, závery a návrhy na rok 2013
zabezpečenie predaja lístkov na ples pre poslancov a zamestnancov MÚ,
zabezpečovanie sponzorov a darov do tomboly, koordinácia s KZP – január, február
spracovanie a zabezpečenie odpovede na petíciu za zachovanie DK Lúky – január
spolupráca pri príprave materiálu na OPS, komisiu, MR a MZ Informácia
o výsledkoch kontroly NKÚ v KZP
príprava podujatí Dni Petržalky – galaprogram dňa 15. júna 2013, MDD, Osobnosti
Petržalky...január, február
príprava rozborov, čerpania rozpočtu za rok 2012 za oddelenie školstva, kultúry
a športu – január, február
príprava a zabezpečenie účasti delegácie MČ a ZUŠ J. Albrechta na podujatí Talent
Prahy 5, v dňoch 2. 2. – 5. 2. 2013, vystúpenie sólistu D. Šavlíka s Pražskou
komornou filharmóniou pod vedením dirigenta L. Svárovského bolo veľkým
úspechom
príprava stretnutia k podujatiu petržalský jarmok

b) v oblasti športu
- 1.12.2012 Halový turnaj mestských častí Bratislavy
- 14.12.2012 Mikulášske stretnutie žiakov ZŠ
- 10.1.2013 stretnutie zástupcov MČ s MŠKI k stavu prác na dobudovaní športového
areálu na Budatínskej
- 11.1.2013 rokovanie so Slovenskou basketbalovou asociáciou o grante
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre projekt
Petržalka v pohybe
- 16.1.2013 rokovanie Rady MŠKI
- 24.1.2013 zasadanie organizačného štábu Olympijského festivali nádejí Petržalka
2013 (OFNP)
- 4.2.2013 rokovanie s o.z. Budúcnosť nádejí o cyklokrose
- 6.2.2013 rokovanie s o. z. Kaspian o organizačnom zabezpečení súťaže jazdcov na
bicykloch v Skateparku na Markovej ul. – Concrete Jungle Jam III
b) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska
O súčasnom stave projektu informoval R. Schnürmacher. Medzi predsedom MŠKI
D. Svetíkom a prednostom MÚ bolo rokovanie dňa 10.1.2013. Výsledkom bola dohoda
o podaní novej žiadosti o územné rozhodnutie k dobudovaniu športovísk v areáli
Budatínska 61, vrátane elektrickej a plynovej prípojky tak, že najprv MŠKI stiahne žiadosť
o stavebné povolenie z roku 2012 a podá novú žiadosť, v ktorej uvedie len tie časti areálu,
ktoré sa chystá reálne rekonštruovať. Ďalej prednosta MÚ navrhol riešiť výstavbu
atletickej dráhy až po podpise vzájomnej dohody o spolupráci medzi MŠKI a MČ
o dobudovaní areálu Budatínska 61.
c) Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka
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V. Kovár informoval o zasadnutí poslaneckej pracovnej skupiny k výstavbe plavárne, ktoré
sa konalo 6.2.2013. Na zasadnutie, kde bol prezentovaný projektový zámer k mestskej
plavárni, boli pozvaní všetci poslanci. Tento zámer aj V. Kovár v tlačenej podobe predstavil
prítomným a uviedol, že autor projektu po zapracovaní pripomienok a návrhov zo strany
MČ odhadol, konečnú sumu na cca 3,5 mil. €.
d) Petržalka – turistický sprievodca
S. Kyselová informovala členov komisie o vyjdení brožúrky M. Kleibla Petržalka –
turistický sprievodca (64 strán). Sprievodca sa zameriava na históriu Petržalky, jej časti
(Dvory, Háje, Lúky) a okolie.
e) Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2013
Členovia komisie sa na základe harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva dohodli
na nasledujúcich termínoch zasadnutí komisie kultúry, mládeže a športu: 11. februára;
8. apríla; 10. júna; 9. septembra; 25. novembra, vždy o 15:30 hod..
Na záver poďakoval V. Kovár prítomným za účasť na rokovaní.

Vladimír Kovár, v. r.
predseda komisie

V Bratislave 11. februára 2013
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie

5

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 11.2.2013
K bodu: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia
Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, K. Mračková
Neprítomní: I. Brezinská, P. Hochschorner, Ľ. Luhový Ľ. Škorvaneková
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ
Bratislava Petržalka schváliť VZN v predloženom znení.
Za : 5

Proti :0

Zdržali sa :0

Nehlasovali :0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 11.2.2013
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 11.2.2013
K bodu: Investičný zámer Športová hala Dudova ul. – Projekt pre územné rozhodnutie
Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, K. Mračková
Neprítomní: I. Brezinská, P. Hochschorner, Ľ. Luhový Ľ. Škorvaneková
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu naďalej podporujú výstavbu multifunkčnej
haly s plavárňou v areáli ZŠ Dudova 2, ktorá bude slúžiť športovým klubom a obyvateľom
Petržalky na výkonnostný aj rekreačný šport a relaxáciu. Členovia komisie tiež odporučili
zástupcovi referátu územného plánu riešiť otázku perspektív ZŠ Dudova 2 v súčinnosti so
školskou komisiou MZ.
Za : 4

Proti :0

Zdržali sa :1

Nehlasovali :0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 11.2.2013
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 11.2.2013
K bodu: Informácia o výsledku kontroly hospodárenia v KZP, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom SR
Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, K. Mračková
Neprítomní: I. Brezinská, P. Hochschorner, Ľ. Luhový Ľ. Škorvaneková
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie informáciu o výsledku
kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Kultúrnych
zariadeniach Petržalky, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a rovnako odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka zobrať na vedomie uvedenú správu ako aj
opatrenia prijaté KZP na odstránenie zistených nedostatkov.
Za : 5

Proti :0

Zdržali sa :0

Nehlasovali :0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 11.2.2013
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