Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 21. 04. 2015
Miesto konania: MÚ zasadačka 7. poschodie
Čas zasadnutia komisie: Začiatok o 16:00 h, ukončenie 19:25 h
Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková Martin Jóna, Miroslava Makovníková Mosná,
Alexandra Petrisková, Milan Vetrák, Jarmila Gonzalez Lemus, Maroš Buberník
Neprítomná: Daniela Palúchová
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: Soňa Kyselová
Hostia a prizvaní:
Ján Bučan, 1. zástupca starostu, Soňa Chanečková, riaditeľka SSSP, Peter Litomerický, riaditeľ
KZP, Jana Jecková, vedúca OPR, Veronika Redechová, vedúca OŠKaŠ, Stanislav Fiala, miestny
kontrolór
Začiatok 16:00 h, ukončenie 19:25 h
Program:
1. Otvorenie, privítanie a predstavenie nových členov komisie – neposlancov, schválenie programu
(predsedníčka komisie)
2. Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
3. Zámer spracovania PHSR.
4. Prehľad o poskytnutých dotáciách za obdobie 2011 - 2014
5. Návrh na poskytnutie dotácií.
6. Informácia o príprave 18. ročníka Dní Petržalky.
7. Rôzne
Priebeh rokovania:
K bodu 1: Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková privítala
nových členov komisie p. Jarmilu Gonzalez Lemus a Maroša Buberníka a hostí, oboznámila ich
s programom, ktorý bol odsúhlasený.
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2: Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne
služby - poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
Materiál uviedla riaditeľka SSSP S. Chanečková.
Diskusia:
p. Vetrák, p. Makovníková Mosná, p.Petrisková položili otázky, návrhy a podnety k prípadných
prehodnoteniam a úpravám ceny opatrovateľských služieb, nastavenia kritérií, kategorizácie,
rozpočtového krytia, ktoré boli zodpovedané a podrobne zdôvodnené.
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. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Petržalka schváliť
predložený predložený materiál.
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Hlasovanie: Prítomných:
Stanovisko bolo schválené

8

Za:

5

Proti: 2

Zdržal sa: 1

K bodu 3 Zámer spracovania PHSR
Materiál uviedla vedúca OPR J. Jecková.
Diskusia:
p. Vetrák: pripomienka k harmonogramu strategickej časti, najskôr urobiť verejné prerokovanie
a potom schválenie v MZ.
p. Gonzalez Lemus, p. Vetrák, p.Makovníková Mosná: položili otázky na upresnenie
harmonogramu, podmienok a kritérií verejného obstarávania, pomer ceny a kvality, referencie atď.
Žiadajú p. Jeckovú o okamžité zapojenie do prípravy a priamu komunikáciu.
p. Bučan – podporil zapojenie poslancov do prípravy zámeru.
Stanovisko komisie kultúry a mládeže k Zámeru spracovania Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka:
Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka schváliť predložený materiál s pripomienkou úpravy časového harmonogramu
strategickej časti: najskôr prerokovanie verejnosťou na verejnom prerokovaní a následne
potom na zasadnutí MZ.
Hlasovanie: Prítomných:
Stanovisko bolo schválené

8

Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4 Prehľad o poskytnutých dotáciách za obdobie 2011 - 2014
Materiál uviedla predsedníčka Ovečková.
Diskusia:
p. Bučan vysvetlil systém poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 2/2005, odporučil, že treba riešiť
aktuálne tvorbu nových pravidiel a vyzval poslancov na spoluprácu a zasielanie návrhov.
p. Kyselová vysvetlila administráciu spracovania na MÚ a zodpovedala na konkrétne otázky,
kompletná agenda dotácii je zverejnená na www.petrzalka.sk
V prípade žiadania materiálov je potrebné dodržiavať Rokovací poriadok komisie kultúry a mládeže
Čl. 3 bod 4:
Odborné písomné podkladové materiály na rokovanie komisie zabezpečujú:
a) poverení členovia komisie jednotlivo alebo v skupinách na základe vlastných
poznatkov alebo účelových zistení poslancov,
b) oddelenie miestneho úradu, ak si komisia vyžiada materiály prostredníctvom svojho
predsedu u prednostu miestneho úradu, zároveň predseda komisie dohodne
s prednostom miestneho úradu obsah, rozsah a termín spracovania materiálu,
Stanovisko komisie kultúry a mládeže k prehľadu o poskytnutých dotáciách za obdobie
2011 - 2014
Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie uvedený materiál.
Hlasovanie: Prítomných: 8

Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 5 Návrh na poskytnutie dotácií
Materiál uviedla predsedníčka p. Ovečková.
Diskusia:
p. Bučan, p. Ovečková, p. Gonzalez Lemus a p. Vetrák riešili otázky nastavenia kritérií. Na
záver komisia skonštatovala, že je potrebné zatiaľ podľa platného VZN č. 2/2005 o poskytovaní
účelových dotácií doručené žiadosti k 31. 3. 2015 pridelené komisii kultúry a mládeže neblokovať,
ale sa im venovať a odporučiť alebo neodporučiť ich na schválenie.
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1. Žiadosť OZ Lúčka sídlo Tupolevova 22, na účely projektu „MY“ v lúčnom tóne, pri
príležitosti 30. výročia založenia súboru ( realizácia návrhu krojov, nákup materiálu a šitie
krojov, sústredenie v hoteli Družba, výzdoba scény s materiálom, upomienkové predmety, tlač
pozvánok, programu a bulletinov)
1. Návrh 1 000 EUR (p. Jóna)
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za:
Návrh 1 000 EUR bol schválený.
2. Návrh 3 500 EUR (p. Vetrák)
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za:
Neschálený.
3. Návrh 3 000 EUR (p. Ovečková)
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za:
Neschválený.

6

Proti: 1

Zdržal sa: 1

1

Proti: 5

Zdržal sa: 2

1

Proti: 5

Zdržal sa: 2

p. Kyselová adresovala otázku p. Vetrákovi, aký právny účinok má takéto hlasovanie.
Odpovedal, že je samozrejme schválený 1. návrh, ale je to pre to, aby jeho voliči vedeli, že podal
návrh na vyššiu sumu, ale mu neprešiel.
2. Žiadosť OZ LIPKA sídlo Turnianska 10, na účely celodenného maratónu hier,
vedomostných a športových súťaží, na materiálne zabezpečenie.
1. Návrh 700 EUR (p.Jóna)
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za:
7
Proti: 1
Zdržal sa: 0
2. Návrh 2 500 EUR (p.Ovečková)
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za:
1
Proti: 5
Zdržal sa: 2
Procedurálny návrh p. Gonzalez Lemus:
Nesúhlasí s takýmto hlasovaním, treba vopred určiť podmienky hlasovania, nemá zmysel hlasovať
o ďalších návrhoch, keď bol prvý schválený,
p. Vetrák a p. Ovečková požadujú aby bolo zaznamenané, že navrhli pre žiadateľov o dotácie
vyššie sumy, nakoľko majú zodpovednosť voči svojim voličom.
p. Gonzales Lemus podotkla, že rozumie argumentácii poslancov p. Vetráka a p. Ovečkovej
smerom k ich voličom, ale nemalo by sa týmto spôsobom hlasovať a navrhla, aby sa v prípade
schválenia jedného návrhu o výške dotácie o ďalších návrhoch určujúcich inú výšku už nehlasovalo.
Poslanec M. Vetrák, doplnil, že má zodpovednosť voči voličom, ktorým prisľúbil podporu
kultúrnych projektov. Kto iný ako členovia kultúrnej komisie by mali v najvyššej možnej miere
podporiť žiadosti o dotácie na kultúrne aktivity, veď to je aj jedným z dôvodov, pre ktorý sa chceli
stať členmi kultúrnej komisie. Následne navrhol, aby sa prijal spôsob hlasovania navrhnutý p.
Gonzales Lemus, ale s tým, že sa bude hlasovať počnúc návrhmi s najvyššími sumami, ktoré
členovia komisie navrhnú na schválenie, až po najnižšie.
p. Fiala sa vyjadril, že aj vyššie uvedený spôsob je spôsob hlasovania, a je na členoch komisie aký
spôsob hlasovania si vopred dohodnú.
3. Žiadosť Komorná opera Bratislava, sídlo Jégeho 11, 821 08 Bratislava 2, účel uvedenie
premiéry skladateľa Astora Piazzollu, Tango operita – Maria de Buenos Aires.
OŠKaŠ neodporúčalo z dôvodu, že sú v prenájme v KZP a toto by bol ďalší benefit, tiež nie je sídlo
v Petržalke.
Bližšie informoval p. Litomerický o spolupráci KZP s KOB, o. z.
Komisia neodporúča schváliť žiadnu dotáciu.
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za:
8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 6 Informácia o príprave 18. ročníka Dní Petržalky
p. Litomerický podal stručnú informáciu o príprave Dni Petržalky 2015, Dohoda o zabezpečení
hudobnej produkcie na dodanie galaprogramu bola uzatvorená so zhotoviteľom NM 212, s. r. o. vo
výške 53.500 EUR, schválené v rozpočte OŠKaŠ.
Členovia komisie tiež žiadajú aby boli informovaní od začiatku príprav ďalšieho ročníka Dni
Petržalky, chcú aktívne spolupracovať na jeho príprave.
p. Ovečková
- podnet na zaradenie viacerých účinkujúcich na Detskej scéne – detské folklórne súbory, p.
Litomerickým vysvetlil, že boli oslovení všetci z predchádzajúcich ročníkov, ale neprejavili záujem,
alebo nemohli z iných objektívnych dôvodov (mimo SR, tvorba nového programu, nekompletný
súbor...)
- podnet na zabezpečenie prekrytia priestranstva pred Detskou scénou prístreškom, tienidlom,
pretože v horúčavách na priamom slnku sa rodičia s deťmi nemôžu zdržiavať ako publikum a tiež
zabezpečiť tienidlo aj pre účinkujúcich.
- Možnosti realizácie preverí riaditeľ KZP p. Litomerický.
K otázke rozpočtu: sprievodné podujatia kultúrne a športové sú plánované v rozpočte OŠKaŠ,
všetko je v materiáloch schváleného rozpočtu 2015, program 6.3 a 6.4.1, ostatné v rozpočte
oddelenia sociálnych vecí, detská scéna vo výške 6 300 v rozpočte KZP.
Diskusia pp. Petriskovej, Makovníkovej Mosnej, Ovečkovej bola k zváženiu vyberaniu
symbolického vstupného, bolo im vysvetlené, že tomuto sa KZP a MÚ už pri príprave
predchádzajúcich ročníkov venovali, záver bol, že toto je bonus pre Petržalčanov, mnohí sú zo
sociálne slabších skupín a nemajú možnosť návštevy iných komerčných platených kultúrnych
podujatí.
p. Petrisková navrhla zvážiť možnosť vyberania dobrovoľného vstupného s určením na konkrétny
charitatívny cieľ, na ktorý by sa výťažok venoval.
Úlohu zapracuje riaditeľ KZP pri príprave ďalšieho ročníka.
K bodu 7 Rôzne
a) p. Petrisková položila otázku, či má MČ vypracovanú koncepcia mládeže MČ.
p. Kyselová informovala, že koncepcia bola vypracovaná v minulom volebnom období, je
zverejnená na webe a aj v programovom rozpočtovaní program 6.4.
V projekte vytvorenia Komunitného centra sa nepodarilo naplniť zámery mestskej časti v spolupráci
s Radou mládeže bratislavského kraja z dôvodu pasivity RMBK.
p. Petrisková navrhuje svoju spoluprácu pri príprave koncepcie mládeže, aj p. Jóna, hlavne
jeho realizačnej fázy, skontaktujú sa s vedúcou OŠKaŠ a dohodnú postup.
p. Bučan tiež podporuje túto iniciatívu.
b) komisia žiada predložiť návrhy na Osobnosti Petržalky 2015 na mimoriadne zasadnutie
komisie kultúry a mládeže 13. 05. 2015 o 16:00 h.

Lýdia Ovečková, v. r.
za správnosť predsedníčka komisie
Bratislava 22. 04. 2015
Zapísala: Kyselová
tajomníčka komisie
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