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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 10.2.2016 

 

Miesto konania: Miestna knižnica Petržalka – pobočka Prokofievova 

Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:20 

Prítomní:  Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela  
                  Palúchová, Milan Vetrák, Alexandra Petrisková, Jarmila Gonzales-Lemus,  
 Maroš Buberník 
 
Ospravedlnení: Martin Jóna 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Informácie o petržalských knižniciach – p. Bergerová 
3. Informácie z pracovného stretnutia k Petržalským dňom z 18.1.2015 
4. Informácie o zabezpečení a realizácii detskej scény Galaprogramu Petržalské dni 

2016 – p. Nečesaná, p. Droppová 
5. Rôzne  

a. Pripomienky k zmluve s TV Bratislava – p. Vetrák 
 

K bodu 1: Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková privítala 

členov komisie a oboznámila ich s programom. Členovia komisie odsúhlasili program 

komisie. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

K bodu 2: Informácia o petržalských knižniciach 
 

Riaditeľka knižnice p. Bergerová oboznámila členov komisie s informáciami o činnosti 

Miestnej knižnice Petržalka a jej jednotlivých pobočkách. Informovala tiež o jednotlivých 

projektoch, ktoré Miestna knižnica vo svojich pobočkách realizuje. 

 
 
K bodu 3: Informácie z pracovného stretnutia k Petržalským dňom z 18.1.2015 
 
p. Ovečková informovala členov komisie o výstupoch z pracovného stretnutia k Petržalským 

dňom, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.1.2015. Navrhla, aby sa aj naďalej ako predsedníčka 

komisie Kultúry a mládeže zúčastňovala aj spolu s p. Buberníkom na ďalších stretnutiach 

pracovnej skupiny.  

Stanovisko komisie: p. Ovečková sa bude ako predsedníčka Komisia kultúry a mládeže 
naďalej spolu s p. Buberníkom zúčastňovať stretnutí pracovnej skupiny k Petržalským dňom. 
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Hlasovanie: 
 

Prítomných: 8  Za: 7  Proti: 0  Zdržalo sa: 1 (L.Ovečková) 
 
 
K bodu 4: Informácie o zabezpečení a realizácii detskej scény Galaprogramu Petržalské dni 
2016. 
 
p. Nečesaná a p. Droppová oboznámili členov Komisie KaM s podrobným návrhom na 
realizáciu ako aj programom Detskej scény. 
Členovia Komisie KaM dostali od p. Greksa „garanciu“ doriešenia tzv. „Seniorskej scény“, 
ktorú považujú za dôležitú súčasť Galaprogramu. Členovia komisie KaM vyjadrili prianie, aby 
bola „Seniorská scéna“ zabezpečená rovnako ako každý rok a bol zabezpečený program pre 
petržalských seniorov a taktiež aby títo dostali príležitosť sa prezentovať so svojím 
programom.  
 
 
K bodu 5: Rôzne –  
 

a. Pripomienky k zmluve s TV Bratislava – p. Vetrák 
 
 
p. Vetrák preložil svoje pripomienky k návrhu Zmluvy medzi Mestskou časťou Petržalka a TV 
Bratislava a to: 
 

1.  Zosúladiť čl. I bod 8 s novým zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý nadobúda 
účinnosť už 18. 4. 2016, čo by mal byt aj dátum nadobudnutia platnosti zmluvy 

2. uzavrieť zmluvu na dlhší čas, ak je to možné, nielen na rok, ale buď na celé volebne 
obdobie alebo na neurčito s možnosťou výpovede 

3. zosúladiť čl. I bod 6 s čl. III bod 1 zmluvy tak, aby TV BA mala formát, v ktorom by 
mohla propagovať činnosť poslancov 

4. spraviť krátku preambulu, kde sa zdôvodní, prečo sa táto zmluva uzatvára 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča vyššie uvedené pripomienky 
zapracovať do Zmluvy s TV Bratislava. 
 
Hlasovanie: 
 

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 
 
 
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 
 
Nasledujúce rokovanie komisie bude dňa 2. 3. 2015 o 16.30. 
 
 
         za správnosť zápisu 
         Lýdia Ovečková, v. r. 
         predsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave 22. 2. 2016 
zapísala: Lýdia Ovečková, predsedníčka komisie  
 


