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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Petržalka dňa 10. 06. 2015 
 

 

Miesto konania: MÚ zasadačka 7. poschodie 

Čas zasadnutia komisie: začiatok o 16:00 h, ukončenie 18:00 h 
 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Maroš Buberník, Miroslava Makovníková Mosná,  

Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Jarmila Gonzalez Lemus. 

Neprítomná: Alexandra Petrisková (SC) - ospravedlnená 

Za oddelenie školstva, kultúry a športu:  Soňa Kyselová 

Prizvaný: Julián Lukáček, vedúci FO  
 

 

Program: 

1.  Záverečný účet a Návrh na prerozdelenie rezervného fondu. 

2.  Novela Rokovacieho poriadku komisie. 

3. Návrh na vypracovávanie informácie o plnení prioritných cieľov mestskej časti Bratislava- 

Petržalka na roky 2015 – 2018 a jej predkladanie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

4. Návrh na vypracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 2/2015. 

5. Rôzne. 
 

Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková, oboznámila prítomných  

s programom, p. Vetrák stiahol z rokovania bod 4 a tak bol program odsúhlasený: 

 

Hlasovanie: Prítomných: 7  Za:  7  Proti:  0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 1: 
Materiál  uviedol J. Lukáček, vedúci FO. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predložený materiál a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu tento v predloženej podobe schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 7  Za:  7  Proti:  0  Zdržal sa: 0 

Stanovisko bolo schválené 

 

Počas rokovania prišiel Martin Jóna. 

 

K bodu 2: 
Čl. I 

Rokovací poriadok Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

Petržalka sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 2 ods. 3 písmená a) a b) znejú:    

 „a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, zostavuje program 

rokovania komisie v spolupráci s tajomníkom komisie a schvaľuje návrh rokovania 

komisie, 

b) zostavuje spolu s tajomníkom komisie návrh plánu činnosti komisie“. 
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Všeobecný súhlas. 

 

2. V čl. 2 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a schvaľuje zápisnice z jej 

schôdzí“. 

Všeobecný súhlas. 

 

3.  V čl. 2 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „určuje“ vkladajú slová „a odvoláva“ a za slovom 

„MÚ“ sa vkladajú slová „na návrh predsedu komisie“. 

Všeobecný súhlas. 

 

4. V čl. 2 ods. 5 písmeno a) znie: 

„a) spoločne s predsedom komisie zostavuje návrh plánu činnosti a  program rokovania 

komisie,“. 

Všeobecný súhlas. 

 

5. V čl. 2 ods. 5 písmeno e) znie: 

„e) plní osobitné úlohy, ktorými ho poverí komisia alebo jej predseda.“. 

Všeobecný súhlas. 

 

6. Článok 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

„(7) Materiál na rokovanie komisie musí byť všetkým členom komisie doručený 

najneskôr 48 hodín pred termínom rokovania komisie. O materiáli, ktorý je doručený 

po tejto lehote, komisia nerokuje.“. 

Všeobecný súhlas. 

 

7. Článok 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Rokovania komisie sa môžu zúčastniť aj iné osoby ako členovia komisie a tajomník 

komisie vrátane verejnosti, ak o to požiadajú predsedu komisie aspoň tri dni vopred, 

spresnia bod programu, ktorého sa chcú zúčastniť, a ak s takouto účasťou súhlasí per 

rollam nadpolovičná väčšina členov komisie. Účasť možno povoliť do naplnenia 

kapacity miest v rokovacej miestnosti. Ak sú predmetom rokovania interné 

záležitosti komisie v zmysle čl. 1 ods. 4 rokovacieho poriadku, schôdze komisie sa 

môžu zúčastniť len členovia komisie a tajomník komisie.“. 

Všeobecný súhlas. 

 

8. V čl. 5 ods. 1 sa slová „všetkých svojich“ nahrádzajú slovom „prítomných“. 

Hlasovanie: prítomní  8           3 za   4 proti  1 zdržal 

Nebolo schválené – t.j. ostáva v platnosti pôvodné znenie: „Komisia sa uznáša väčšinou hlasov 

všetkých svojich členov:“. 

 

9. V čl. 5 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Ak text navrhovaného stanoviska komisie schváli požadovaná väčšina členov 

komisie, stanoviskom komisie je vyjadrenie, že návrh, ktorého sa stanovisko komisie 

týka, sa odporúča schváliť. Ak text navrhovaného stanoviska komisie neschváli 

požadovaná väčšina členov komisie, stanoviskom komisie je vyjadrenie, že návrh, 

ktorého sa stanovisko komisie týka, sa neodporúča schváliť. Ak s textom 

navrhovaného stanoviska komisie súhlasí rovnaký počet členov komisie, aký je proti 

prijatiu textu stanoviska komisie vrátane stanoviska tých členov komisie, ktorí sa 

zdržali hlasovania, stanovisko komisie nie je prijaté.“. 

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6. 

Hlasovanie: prítomní  8           8 za   0 proti  0 zdržal 
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10. V čl. 5 ods. 4 prvej vete sa za slovom „ktorú“ vkladajú slová „dá schváliť predsedovi 

komisie a následne ju“. 

Hlasovanie: prítomní  8           8 za   0 proti  0 zdržal 

 

11. Článok 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú: 
„(3)  Tento rokovací poriadok možno meniť a dopĺňať výlučne jeho dodatkami, ktoré 

komisia prijme formou písomného stanoviska. 

Hlasovanie: prítomní  8           8 za   0 proti  0 zdržal 

 

(4) Predseda komisie je oprávnený nepodpísať stanovisko komisie, ak je v rozpore so 

všeobecne záväzným právnym predpisom alebo uznesením miestneho zastupiteľstva. 

Ak vec nedorieši komisia, postúpi ju na rozhodnutie miestnemu zastupiteľstvu ako 

samostatný bod na jeho rokovanie.“. 

Hlasovanie: prítomní  8           7 za   1 proti  0 zdržal 

 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2015. 

 

Hlasovanie o celku: 

Hlasovanie: prítomní  8           7 za   0 proti  1 zdržal 

Dodatok bol prijatý. 

 

 

K bodu 3   

Materiál uviedol poslanec M. Vetrák. 

 

K Návrhu uznesenia na vypracovávanie informácie o plnení prioritných cieľov mestskej časti 

Bratislava- Petržalka na roky 2015 – 2018 a jej predkladanie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 

Hlasovanie:   Prítomných:  8 Za:  3  Proti:  4 Zdržal sa: 1 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

Návrh Gonzalez Lemus: slovo podrobnú nahradiť „relevantnú“  a termín polročne. 

Hlasovanie:   Prítomných:  8 Za:  8  Proti:  0 Zdržal sa: 0 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

  

K bodu 4  Rôzne 

 a) p. Jóna v tlačenej podobe predložil zámer „revitalizácie“ DK Lúky. Z dôvodu nezaslania 

materiálu predkladateľom vopred a tiež z dôvodu časovej tiesne – účasť niektorých členov na 

ďalších komisiách sa členovia komisie dohodli, že o materiály nebudú rokovať. p. Jóna zašle tento 

materiál všetkým členom e-mailom a predloží ho ako riadny bod programu na najbližšie rokovanie 

komisie. 

  

Termín ďalšieho zasadnutia Komisie kultúry a mládeže bude dňa 02. 09. 2015 o 16:00 h. 

 

 

 

         Lýdia Ovečková  

                                     za správnosť predsedníčka komisie 

Bratislava 10. 06. 2015  
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Zapísala: Kyselová 

tajomníčka komisie  


