Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka dňa 11. 02. 2015
Miesto konania: MÚ zasadačka 7 poschodie
Čas zasadnutia komisie: Začiatok o 17:00 h, ukončenie 20:45 h
Prítomní: Lýdia Ovečková, Martin Jóna, Miroslava Makovníková Mosná, Daniela Palúchová,
Alexandra Petrisková, Milan Vetrák
Neprítomní: Oľga Adamčiaková
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: Soňa Kyselová
Hostia a prizvaní:
Veronika Redechová, vedúca OŠKaŠ, Emil Chlebec, vedúci predbežnej právnej ochrany
a podnikateľských činností (RPPOaPČ), Soňa Kollárová oddelenie životného prostredia
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Voľba podpredsedu komisie kultúry a mládeže.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o určení výšky príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
4. Návrh VZN o zeleni.
5. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
6. Rokovací poriadok komisie kultúry a mládeže.
7. Harmonogram zasadnutí komisie kultúry a mládeže
8. Rôzne
Priebeh rokovania:
K bodu 1: Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková privítala
členov komisie a hostí, oboznámila ich s programom, ktorý bol upravený, presunuté poradie
bodov: bod 5 ako 3, bod 3 ako 4 a bod 4 ako 5 z dôvodov predkladania VZN, súbežne aj na ďalších
komisiách a ktorý členovia komisie takto odsúhlasili.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu 2: Voľba podpredsedu komisie kultúry a mládeže
Predsedníčka navrhla p. Makovníkovú Mosnú. Iný návrh nebol podaný.
Hlasovanie: Prítomných: 6

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.
12/2013 zo dňa 24. 09. 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v
mestskej časti Bratislava-Petržalka
Materiál uviedol vedúci referátu PPOaPČ p. Chlebec a zdôraznil, že ide o materiál vychádzajúci
z prijatého uznesenia zasadnutia MZ zo dňa 20. 1. 2015 – protest prokurátora.
Diskusia:
p. Vetrák: zásadné pripomienky, tak ako sa mal vyjadriť na MZ: prokuratúra má pravdu aj
v prípade § 8 k vydávaniu individuálnych rozhodnutí. Preto zásadne nesúhlasí s predloženým
materiálom.
Uviedol príklad rozhodnutia súdov v predmetnej veci v Karlovej Vsi, ktorý však nenašiel nikde
zverejnený.
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p. Chlebec: opätovne zdôraznil, že materiál je predkladaný v zmysle schváleného uznesenia MZ
MČ Bratislava-Petržalka, tiež nemá vedomosť o zverejnenom rozhodnutí.
p. Vetrák navrhol, že sám pripraví VZN v súlade so zákonom, segmentmi ako má Karlova Ves.
Navrhol zaviazať starostu k prepracovaniu VZN v zmysle jeho pripomienok aby sa plne vyhovelo
protestu prokurátora.
p. Redechová aj p. Ovečková: vysvetlili, že komisia je poradný orgán miestneho zastupiteľstva
s možnosťou odporúčania návrhov, komisie nie je orgánom, ktorý má kompetenciu ukladať úlohy
starostovi mestskej časti
Na otázku p. Vetráka, prečo komisie prerokúvajú materiály, ktorý nesúvisia s ich činnosťou, mu
boli vysvetlené pravidlá MČ pri schvaľovaní VZN, na základe ktorých operatívna porada starostu
prideľuje prerokovanie VZN do všetkých komisií. Všetky relevantné informácie boli podané
poslancom na školení v Častej-Papierničke.
p. Jóna:
je to vysoko odborná téma, ku ktorej nevie okamžite zaujať stanovisko, asi aj ostatní členovia,
keďže nie sú právnici, nebol na takúto diskusiu pripravený, inak by tu bol prizvaný ako odborníkprávnik aj p. Radosa,
- pravdepodobne by to mala riešiť hlavne komisia správy majetku,
- bude iniciovať vytvorenie komisie, ktorá by sa odborne vyjadrovala k protestom prokurátora
a predkladala by MZ odborné stanoviská.
1. Stanovisko komisie kultúry a mládeže k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa úplné znenie Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2013 zo dňa 24. 09. 2013 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka:
Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Petržalka
predložený schváliť predložený návrh VZN
Hlasovanie: Prítomných:
6
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Stanovisko bolo schválené
2. Stanovisko Komisie kultúry a mládeže odporúča prednostovi miestneho úradu prepracovať
VZN o pravidlách času predaja tak, aby sa plne vyhovelo protestom prokurátora.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Stanovisko nebolo schválené

Za:

3

Proti: 0

Zdržal sa: 3

3. p. Jóna sa zaviazal, za všeobecného súhlasu prítomných, že s p. Krížom a p. Radosom budú
iniciovať vytvorenie legislatívno-právnej komisie na prerokovávanie protestov prokurátora.
K bodu 4 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Materiál uviedla vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová.
Diskusia:
p. Vetrák: k obsahovej stránke nemá pripomienky, iba k formálnej úprave.
Zašle prepracovaný materiál vedúcej OŠKaŠ e-mailom.
4. Stanovisko komisie kultúry a mládeže k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Hlasovanie: Prítomných:
Stanovisko bolo schválené

6

Za:

6
2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5 Návrh VZN o zeleni.
Materiál uviedla za OŽP p. Kollárová a zdôraznila, že ide o materiál vychádzajúci z prijatého
uznesenia zasadnutia MZ zo dňa 20. 1. 2015 č. 8, kde Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Petržalka:
A/
1. čiastočne vyhovuje v § 2 - ods. 2
2. vyhovuje v § 2 ods. 6 písm. d) – vypúšťa sa
3. vyhovuje v § 7 - vypúšťa sa
B/ žiada
Prednostu predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2013 o starostlivosti
o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „Návrh VZN“), v ktorom budú
akceptované pripomienky prokurátora.
Diskusia:
p. Vetrák:
- zopakoval zásadné pripomienky ako v bode 3, treba úplne vyhovieť protestu prokurátora,
vyhýbať sa zbytočným súdnym konaniam
- VZN ide nad rámec zákona, porušuje ústavné právo vo veci nedotknuteľnosti súkromného
vlastníctva a tiež nad rámec Štatútu hl. mesta SR (ďalej „štatút“)
p. Kollárová: citovala zákon o obecnom zriadení, v zmysle ktorého obec utvára a chráni zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie...
- citovala štatút a kompetencie, ktoré boli v tejto oblasti prenesené na MČ
- viackrát zopakovala, že postup bol konzultovaný s právnym referátom tak, aby zodpovedal
schválenému uzneseniu MZ
p. Ovečková: súhlasí s tým, že sa MČ by mala zabezpečiť pre všetkých svojich obyvateľov
ochranu životného prostredia a zdravia a to aj v prípade, ak okolie obytných domov sa nachádza na
súkromných pozemkoch napr. Lúky VII a VII a ich vlastník dlhodobo odmieta zeleň na svojich
pozemkoch udržiavať a starať sa o ňu.
p. Vetrák: namietal ústavným právom nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva.
p. Jóna:
- uviedol príklad z vyspelých demokratických štátov, kde keď si vlastník neplní svoje povinnosti
a ohrozuje život, resp. zdravie napr. budovou v dezolátnom stave, čiernou stavbou...nastúpi
kompetentný orgán, odstráni stavbu a náklady vyfakturuje vlastníkovi.
5. Stanovisko komisie kultúry a mládeže k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „Návrh VZN“),
Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Petržalka
schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej
časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „Návrh VZN“),
Hlasovanie: Prítomných: 5
Za:
Stanovisko komisie nebolo prijaté

2

Proti: 2

Zdržal sa: 1

K bodu 6 Rokovací poriadok komisie kultúry a mládeže.
Stanovisko:
1. doplniť Čl. 1 bod 3, aby znel nasledovne:
Predseda komisie a každý člen komisie so súhlasom predsedu môže na posúdenie odborných otázok
prizývať expertov na rokovanie komisie.
Hlasovanie: Prítomných:
5
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3

2. Čl. 4 doplniť bod 5:
Verejnosť sa môže zúčastniť schôdze komisie so súhlasom väčšiny prítomných členov.
Hlasovanie: Prítomných:
5
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Schvaľuje sa takto doplnený Rokovací poriadok ako celok.
Hlasovanie: Prítomných:
5
Za:
5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7. Harmonogram zasadnutí komisie kultúry a mládeže
Nebolo možné dohodnúť pevne vyhovujúci deň a čas, preto sa dohodli zatiaľ 2 nasledujúce
termíny: 18. 03. 2015 o 16:00 h a 21. 04. 2015 o 16:00 h.
Ostatné termíny sa doriešia aj za účasti p. Adamčiakovej a p. Makovníkovej Mosnej.
K bodu 8. Rôzne
a) Informácia o potvrdeniach účasti na schôdzach pre členov
b) Informácia predsedníčky L. Ovečkovej o propagácii pobočky MKP Turnianska – treba ju viac
spropagovať, navrhla rozbehnúť spoluprácu s Materskými školami v okolí – MŠ Turnianska,
MŠ Bzovícka a MŠ Lietavská, tiež spropagovať činnosť a aktivity knižnice na detských
ihriskách v okolí – výveskami s programom ako aj zabezpečiť smerovacie označenie od
okolitých zastávok MHD – aj vo vnútroblokoch.
c) p. Kyselová: informácie boli opakovane zverejňované vo viacerých číslach PN, aj počas
budovania pobočky, aj k slávnostnému otvoreniu 2. 10. a následne 13. 10. k prebratiu knižného
daru od Nadácie S. Michalkova, kde boli prítomné aj viaceré printové a iné médiá TV BA,
RTVS. Informácie boli aktuálne zverejňované aj na web stránkach MKP a MČ.
d) Informácia o činnosti v oblasti kultúry:
p. Kyselová stručne informovala o oblasti kultúry a mládeže, činnosti KZP, MKP, nosných
tradičných kultúrnych projektoch, ktoré organizuje OŠKaŠ, KZP a MKP, odporučila do
pozornosti web stránky MČ, kde je zadefinovaná oblasť činnosti komisie, jej hlavné úlohy,
tlačivá, informácia o dotáciách, priority MČ v predchádzajúcich volebných obdobiach, náplň
referátu kultúry a športu atď.
e) L. Ovečková a M. Vetrák navrhli zaradiť do kompetencií komisie celú mediálnu oblasť,
pripraviť návrh na zriadenie Mediálnej rady.
Najbližšie riadne zasadnutie komisie kultúry a mládeže sa uskutoční 18. 03. 2015 o 16:00 h.

Lýdia Ovečková, v. r.
za správnosť predsedníčka komisie
Bratislava 11. 02. 2015
Zapísala: Kyselová
tajomníčka komisie
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