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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže  

Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti Bratislava-Petržalka  dňa 18.3.2015 

 

 

 

Miesto konania: zasadačka Miestneho úradu 8. poschodie 

Čas zasadnutia komisie: 16,00 – 18,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny: p. Adamčiaková, p. Jóna,  p. Makovníková-Mosná,  

p. Ovečková, p. Palúchová, p. Petrisková 

Za MÚ: p. Emeljanovová, p. Lukáček 

 

Ospravedlnený: p. Vetrák 

 

 

Program:  

1. 1.VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského 

zariadenia. 

2. VZN o dotáciách 

3. Rôzne 

 

- Predsedníčka komisie p. Ovečková privítala prítomných a oboznámila ich s programom 

dnešného zasadnutia. Prítomní odhlasovali program a pristúpili k jeho plneniu. 

Hlasovanie: prítomných 5   za 5   proti 0    zdržali sa 0 

 

 

K bodu l 

p. Lukáček v skrátenej verzii oboznámil s obsahom VZN a informoval, že je v súlade s § 6 ods. 12 

bod c) zákona o správe v školstve s školskej samospráve. 

V prílohe VZN sú vyčíslené priemerné normatívy na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení 

v MČ Petržalka na rok 2015 podľa skutočného počtu zapísaných detí do 15.9. 2014. Oproti 

predchádzajúcemu roku sú vyššie, čo je zapríčinené nárastom počtu pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov v týchto zariadeniach. 

-  Hlavné mesto Bratislava prispieva  najmenej vo výške 88 % na súkromné a neštátne školy. 

Diskusia k tomuto bodu nebola. 

 

Stanovisko komisie k predloženému materiálu: 

Komisia odporúča MZ schváliť VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a dieťa školského zariadenia. 

Hlasovanie: prítomných:5  za: 5      proti: 0     zdržalo sa 0 
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K bodu 2 

Všetci prítomní sa oboznámili s materiálom a zhodli sa na pripomienkach: 

- Komisia nesúhlasí s návrhom prerozdeľovania dotácií. Žiada, aby finančné prostriedky 

boli percentuálne prerozdelené do fondov jednotlivých komisií. 

- Komisia by mala mať rozhodovacie právo a Miestnej Rade a Miestnemu zastupiteľstvu  by 

predkladali informačný materiál o rozdeľovaní dotácií. 

- Určiť obmedzenie výšky dotácie  na jeden subjekt na rok. 

- Opraviť gramatické chyby. 

- Zosúladiť termíny. 

- Doriešiť sankcie pri nedodržaní podmienok čerpania dotácie. 

Diskusia k bodu 2 sa týkala predložených pripomienok. Komisia konštatovala, že materiál je 

potrebné celý prepracovať.  

Stanovisko komisie k predloženému materiálu: Komisia odporúča MZ stiahnuť návrh VZN  

o dotáciách z rokovania. Žiada predkladateľa prepracovať celý materiál a následne ho 

predložiť aj so zapracovanými pripomienkami jednotlivých komisií a poslaneckých klubov - 

poslancov 

 

Hlasovanie: prítomných: 6  za:  5     proti:   0   zdržalo sa: 1 

 

 

K bodu 3 

p. Ovečková : 

- požiadala o vysvetlenie - p. Lukáčka, z akého dôvodu sa vo VZN o dotáciách – finančné 

prostriedky z rozpočtu vo výške 100.tis v oblastiach pre ktoré je možné žiadať dotácie 

nachádza opäť šport, keď na šport bol v rozpočte vyčlenený extra balík vo výške 60 tis. 

Eur. Vyslovila svoj nesúhlas s výškou dotácií určených na šport (v rámci 100 tis. balíka 

fin. prostriedkov), vzhľadom na skutočnosť, že bolo poslancom opakovane pri pracovných 

stretnutiach k rozpočtu (december 2014, január 2015) prezentované, že finančné 

prostriedky vyčlenené extra na šport – 60 tis. Eur (aby sa zabránilo prideľovaniu dotácií na 

šport na úkor ostatných oblastí) pokryjú všetky dotácie v športovej oblasti. Poukázala, že 

takto budú ostatné oblasti – aj oblasť kultúry a mládeže „ochudobnená“ o časť finančných 

prostriedkov, ktoré budú zo všeobecných dotácií venované športu, aj napriek skutočnosti, 

že šport má vyčlenené samostatné dotácie. 

p. Lukáček a p. Emeljanovová :  

- veľké športové kluby akými sú FC Petržalka, MŠKI a niektoré hokejbalové kluby, majú 

viacero oddielov detí, mládeže a dospelých s veľkým počtom členov, nákladnú prevádzku 

ihrísk a zariadení, Hokejový klub, ktorý okrem svojej činnosti, aj vďaka dotácii z MČ 

poskytuje priestor na korčuľovanie verejnosti v dostupných cenách, alebo v niektoré dni aj 

zdarma (napr. počas prázdnin). 

 

p. Ovečková : 

- vzniesla požiadavku, aby bola lepšia informovať obyvateľov o akciách KZP napr. 

reklamné tabule na frekventovaných miestach – zvážiť vlastné bilboardy (resp. vývesné 

tabule – ako sú pri DK Zrkadlový háj avšak na viacerých miestach, či inú vhodnú formu 

reklamy). Vyzdvihla prínos Petržalských novín v informovaní o akciách KZP.  
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- Zaujímala sa kedy začne reálne vykonávať svoju činnosť Mediálna rada – kto ju bude 

tvoriť. 

- úplne sa stotožnila s návrhom p. Jónu, podporovať hlavne komunitné projekty v oblasti 

kultúry a mládeže, avšak konštatovala, že pre naplnenie koncepcie práce komisie je 

nevyhnutné čo najskôr prijať upravené VZN o dotáciách. 

                                                            

p.  Jóna   

- navrhol, aby členovia komisie vypracovali koncepciu práce komisie na celé volebné obdobie. 

Každý člen by pracoval vo svojom obvode s jednotlivcami aj kolektívmi, pomáhali by budovať 

vnútroblokové vzťahy, vytvárali by priestor pre kultúrnu a umeleckú činnosť obyvateľov.  VZN 

o dotáciách by malo byť upravené tak, aby komisia mohla pracovať s obyvateľmi, poskytovať im 

prostriedky na činnosť. Členovia komisie budú obyvateľov upozorňovať na možnosť požiadať 

o dotáciu. 

 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Komisie kultúry a mládeže bude 22.4. 2015. 

 

V Bratislave, dňa 18.3.2015         

 

 

 

Lýdia Ovečková, v.r.                                                                                          

predsedníčka komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Emeljanovová 

 

 


