Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 21.4.2016

Miesto konania: Zasadačka na 8. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:40
Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná,
Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Jarmila Gonzales Lemus, Alexandra
Petrisková
Ospravedlnení: Martin Jóna, Maroš Buberník

Program:
1. otvorenie a schválenie programu
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka
č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. (riaditeľka SSSP)
3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní (vedúca
oddelenia ÚRaD)
4. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za
dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej
zaplatenia. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom
parkovaní (vedúca oddelenia ÚRaD)
5. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy k solidarite (vedúci FO)
6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový Háj pre MILUJEME
TANEC, o. z. (vedúca ONM)
7. Návrh na zverejňovanie všetkých informácií vyvesených na úradnej tabuli
v elektronickej podobe (Ivan Uhlár, poslanec Miestneho zastupiteľstva)
8. Návrh na poskytnutie dotácií
9. Návrh na udelenie ocenenia „Osobnosť Petržalky“ (vedúca OK)
10. Rôzne
K bodu 1: Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková
privítala členov komisie a oboznámila ich s programom s tým, že sa poradie bodov
popresúva podľa toho, ktorý zo zamestnancov MÚ bude prítomný a bude možné aby
odprezentoval materiál, nakoľko v rovnakom čase prebieha aj finančná komisia kde tiež
prezentujú svoje materiály. Predsedníčka komisie taktiež navrhla aby sa bod programu
č. 9 stiahol z rokovania, nakoľko sa návrhy na ocenenia „Osobnosť Petržalky“
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odovzdávajú až do 30.4.2016. K tomuto bodu programu navrhla zasadnutie KKaM
zvlášť na 3.5.2016.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales
Lemus, D. Palúchová)
Prítomných: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 4: Návrh na prenájom nebytových priestorov v DK Zrkadlový Háj pre
MILUJEME TANEC, o. z.
Rozprava: Materiál komentovala A. Broszová, vedúci oddelenia nakladania s majetkom
miestneho úradu.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Návrh na prenájom nebytových priestorov
v DK Zrkadlový Háj pre MILUJEME TANEC, o. z.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales
Lemus, D. Palúchová)
Prítomných: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.

K bodu 3: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy k solidarite.
Rozprava: Materiál komentoval J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia miestneho
úradu.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť stanovisko mestskej časti BratislavaPetržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k solidarite.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus)
Prítomných: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.
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K bodu 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
Rozprava: Materiál komentovala S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb
Petržalky.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych
služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb
Petržalka.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus, A. Petrisková)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.
K bodom 3 a 4: Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom
parkovaní a Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného
mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady
za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej
zaplatenia. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom
parkovaní
Rozprava: Materiály komentovala Z. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja
a dopravy miestneho úradu. Okrem iného pripomenula, že prijíma všetky pripomienky
k daným materiálom na svojej mailovej adrese do 22.4.2016.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie Návrh dodatku
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní a Stanovisko mestskej
časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na
území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. Návrh dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní
Hlasovanie k bodu 3: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D.
Palúchová, J. Gonzales Lemus, A. Petrisková)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Hlasovanie k bodu 4: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D.
Palúchová, J. Gonzales Lemus, A. Petrisková)
Prítomných: 6
Materiály boli schválené.

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0
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K bodu 7: Návrh na zverejňovanie všetkých informácií vyvesených na úradnej tabuli
v elektronickej podobe
Predkladateľ Návrhu, p. poslanec I. Uhlár sa na rokovanie Komisie kultúry a mládeže
nedostavil odprezentovať materiál. Nereagoval na pozvánku odoslanú mailom
tajomníčkou komisie ani na telefonáty členov komisie. Keďže členovia komisie KaM
mali otázky k predloženému materiálu, avšak predkladateľ nebol prítomní o tomto bode
komisia nerokovala.
K bodu 8: Návrh na poskytnutie dotácií
Rozprava: Predsedníčka komisie upozornila na fakt, že sa nepostupovalo podľa
príslušného Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o poskytovaní finančných
dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, konkrétne § 6 ods. 7 predsedovia komisií neboli prizvaní k dohode o vecnej príslušnosti predložených
žiadostí o dotácie. Na základe toho nastal zmätok medzi jednotlivými komisiami
a presúvali si žiadosti medzi sebou počas priebehu komisií a žiadosti, ktoré boli vecne
príslušné do viacerých komisii tieto nemali možnosť ich posúdiť.
Aplikačná prax ukázala, že je potrebné v tomto VZN spraviť zmeny, ktoré členovia
Komisie kultúry a mládeže navrhnú na niektorom z najbližších zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva.
M. Vetrák poukázal na to, že by bolo vhodné a potrebné do žiadostí o dotácie
podrobnejšie rozpísať jednotlivé položky pri rozpočte projektu, na ktorý žiadateľ žiada
dotáciu.
Členovia KKaM sa zhodli na tom, že na tejto komisii mala byť prerokovaná aj žiadosť
o dotáciu na projekt školského dvora Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa, keďže ide
o projekt pre mládež a finančné prostriedky, ktoré KKaM nerozdelila medzi žiadateľov
v oblasti kultúry a mládeže navrhuje prideliť v potrebnej výške pre tento projekt.
Stanovisko komisie: Komisia Kultúry a mládeže (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M.
Makovníková-Mosná, D. Palúchová, M. Vetrák, J. Gonzales Lemus, A.Petrisková)
sa zhodla na prerozdelení dotácií takto:
OZ Múzeum petržalského opevnenia – 3 500 € z dôvodu dlhodobej obnovy
kultúrnych hodnôt a kontinuity, prospešnej aktivity Petržalského a celomestského.
OZ Ruthenia ensemble – 5 000 € z dôvodu podpory národnostných menšín,
komunitného života a občianskeho spolunažívania.
OZ Poleno – 9 300 € z dôvodu napojenia na PHSR Mestskej časti Bratislava-Petržalka,
30. Výročia vzniku folklórneho súboru Poleno a dlhodobej udržateľnosti aktivít OZ ako aj
podpory šírenia kultúrneho dedičstva, aktivity pre mládež.
OZ Bratislavský chlapčenský zbor – 2 580 € z dôvodu podpory aktivít detí a mládeže,
ktorým sa dlhodobo venujú, OZ petržalského ako aj celomestského a celoslovenského
významu
OZ Packa – 0 € z dôvodu OZ bolo založené cca 2 mesiace (28.1.2016) pred podaním
žiadosti o dotáciu, bez histórie – žiadna kontinuita, komerčná orientácia projektu.
K bodu 10: Rôzne
K tomuto bodu sa do rozpravy neprihlásil žiadny z členov KKaM.
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Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť.
Nasledujúce rokovanie komisie bude dňa 3.5.2016 o 8.15 hod. v zasadačke MÚ na 8.
poschodí.

za správnosť zápisu
Lýdia Ovečková, v. r.
predsedníčka komisie

v Bratislave 22. 4. 2016
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie
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