Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutia MZ dňa 30.9.2014
K materiálom
- Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti BratislavaPetržalka
- Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné
trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
- Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014
- Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014
- Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015
prijalo MZ v bodoch 6, 7, 2, 3 a 4 uznesenia č. 545, 546, 541, 542 a 543 v znení odporúčaní
KKMŠ zo dňa 16.9.2014.
V bode 8 (Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005)
MZ uznesením č. 547 schválilo
a) dotáciu vo výške 10 000 € pre FC Petržalka Akadémia, o.z.,
b) presun finančných prostriedkov na dotácie vo výške 5.500,- € z rozhodovacej právomoci
miestnej rady do rozhodovacej právomoci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka,
c) presun zostávajúcich finančných prostriedkov v sume 19 000 € z programu 1.5 podpora
neziskových organizácií na program 6.4.2 rozvoj športu.
Pripomínam, že KKMŠ na svojom zasadnutí dňa 16.9.2014 v bode 6 zaujala nasledovné
stanovisko:
Každý z prítomných členov komisie kultúry, mládeže a športu odporúča miestnemu
zastupiteľstvu schváliť pre žiadateľa FC Petržalka Akadémia o.z. účelovú dotáciu vo výške
5 000.- € na zabezpečenie autobusovej dopravy družstiev na stretnutia, turnaje.
Vyhodnotenie 17. ročníka multižánrového festivalu Dni Petržalky 2014 nebolo predmetom
rokovania MZ.
V bode 9 (Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 pre
firmu Gavia, s.r.o., Kremnická 18, 851 01 Bratislava, IČO : 46 534 229) MZ prijalo uzn.
č. 548 v znení:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, časť parc. č. 2844/1 o výmere 104 m2, ostatná
plocha, pre spoločnosť Gavia, s.r.o., Kremnická 18, 851 01 Bratislava, IČO: 46 534 229 ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov do 30.6.2019 za cenu 1,€/m2/rok, celkovo za 104,- €/rok.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
V bodoch 15 (Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova
5, 851 01 Bratislava pre Jednotka - tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318,
851 10 Bratislava, IČO: 30797047) a 17 (Návrh na prenájom nebytového priestoru telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre o.z. FC Petržalka akadémia,
M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava, IČO: 00 688 959) prijalo MZ uznesenia č. 554 a 556
v zmysle predbežnej dohody so žiadateľmi.

Za hodnotný materiál možno považovať aj Odpočet Prioritných cieľov mestskej časti
Bratislava-Petržalka za rok 2013, ktorý MZ v bode 5 zobralo uznesením č. 544 na vedomie.
Starosta v tomto materiáli hodnotí k septembru 2014 plnenie prioritných cieľov v územnom
rozvoji, doprave a parkovaní, rekonštrukcii a opravách, kultúre, športe a oddychu, životnom
prostredí, školstve, sociálnych veciach, bezpečnosti a poriadku, fungovaní samosprávy
a v transparentnej samospráve.
Okrem materiálov na prerokovanie dostali poslanci k dispozícii aj 15 informačných
materiálov, z nich za pozornosť členov KKMŠ stoja:
- Informácia o Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka
(http://www.petrzalka.sk/wpcontent/uploads/2014/09/Infomaterial_Cyklisticka_studia.pdf)
- Informácia o činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky za I. polrok 2014
(http://www.petrzalka.sk/wpcontent/uploads/2014/09/Infomaterial_Informacia_o_cinnosti_KZP_za_I_polrok_2014.pd
f)
- Informácia o činnosti Miestnej knižnice Petržalka za I. polrok 2014
(http://www.petrzalka.sk/wpcontent/uploads/2014/09/Infomaterial_Informacia_o_cinnosti_MKP_1_polrok_2014.pdf)
- Informácia o činnosti podniku Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. za 1. polrok roku
2014 (http://www.petrzalka.sk/wpcontent/uploads/2014/09/Infomaterial_Informacia_o_cinnosti_SZP_1_polrok_2014.pdf)
V informačnom materiáli „Informácia o podaných projektoch mestskej časti BratislavaPetržalka“ je zo sféry záujmu KKMŠ uvedená nasledovná informácia:
Vyhlasovateľ výzvy: Audiovizuálny fond
Názov projektu: Digitalizácia Artkina za zarkadlom
Dátum podania projektu: 16.5.2014
Stručný popis projektu:
Artkino za zrkadlom je posledné jednosálové kino v Petržalke a nevyhýbalo sa ani
kvalitnej mainstreamovej produkcii. Súčasná technická úroveň premietania a dostupnosť
titulov si vyžaduje digitalizáciu – ak má byť Artkino za zrkadlom konkurencieschopné
a poskytnúť komfort a úroveň projekcie, ktorá priláka divákov na kvalitnú dramaturgiu.
Cieľom podporeného projektu je teda zachovanie alternatívy voči komerčným kinám.
Toto „nové“ kino tak rozšíri nielen ponuku filmov vďaka špičkovej projekcii DCI za
rozumnú cenu, ale umožní divákovi komfort a kvalitu.
Tiež pokryje široký dopyt po školských predstaveniach a koncertoch.
Medzi ciele projektu patrí zachovanie alternatívy voči komerčným kinám a umožniť
pokryť široký dopyt po školských predstaveniach. Taktiež ponúknuť divákovi komfort
a kvalitu, zvýšiť počet predstavení a rozšíriť ponuky filmov.
Stav realizácie: Projekt bol podporený
Celková náročnosť projektu: 30 000 €
Výška spolufinancovania MČ: 7 849 €
V. Kovár

