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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 20.6.2016 

 

Miesto konania: Zasadačka na 7. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petrţalka 

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, Marek Kovačič  

Ospravedlnený: Martin Jóna,  

Program: 

1.  Otvorenie a schválenie programu 
2.  Záverečný účet MČ Bratislava-Petrţalka za rok 2015 (vedúci FO) 
3. Stanovisko MČ Bratislava-Petrţalka k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi (vedúca OŢP) 
4. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 13/2015 

o školských obvodoch ZŠ (vedúca OŠaŠ) 

5. Návrh VZN MČ Bratislava-Petrţalka, ktorým sa dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petrţalka 

č. 6/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného 

príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách (zástupca starostu) 

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petrţalka k návrhu VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy o pouţívaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. (vedúci referátu PPOaPČ) 

7. Informácia o postupe krokov potrebných k prevodu vlastníctva obecných bytov do 
osobného vlastníctva formou dobrovoľnej draţby prípadne verejnou obchodnou 
súťaţou (vedúca BO) 

8. Rôzne 
 
K bodu 1: Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeţe L. Ovečková 

privítala členov komisie a predstavila program zasadnutia. Zasadnutie Komisie kultúry 

a mládeţe sa presunulo zo 16.6.2016 na 20.6.2016 zo zdravotných dôvodov viacerých 

členov komisie. Členovia komisie hlasovaním program schválili. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales 

Lemus, A. Petrisková, M. Kovačič) 

Prítomných: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdrţalo sa: 0 

 

K bodu 2: Záverečný účet MČ Bratislava-Petržalka za rok 2015 

Rozprava: Materiál komentoval J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia miestneho 

úradu. 
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Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť Záverečný účet MČ Bratislava-Petrţalka 

za rok 2015. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, J. Gonzales Lemus, A. Petrisková, M. 
Vetrák, M. Kovačič) 
 

Prítomných: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdrţalo sa: 0 
 

Materiál bol schválený. 

 
 
K bodu 3: Stanovisko MČ Bratislava-Petržalka k návrhu VZN mesta o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi 
 
Rozprava: Materiál komentovala Z. Juhásová, vedúca oddelenia ŢP miestneho úradu. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť stanovisko MČ Bratislava-Petrţalka 
k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J. 
Gonzales Lemus, A. Petrisková, M. Vetrák, M. Kovačič) 
 

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdrţalo sa: 0 
 

Materiál bol schválený. 

 
 
K bodu 4: Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 13/2015 o školských obvodoch ZŠ 
 
Rozprava: V. Redechová, vedúca oddelenia školstva a športu miestneho úradu 

oboznámila členov komisie so skutočnosťou, ţe starosta mestskej časti Bratislava-

Rusovce oznámil 20.6.2016, ţe problém plnenia povinnej šk. dochádzky – vysoký počet 

detí prihlásených do ZŠ s MŠ Vývojová, Rusovce vyriešila MČ Rusovce a nie je 

potrebné zriaďovať, resp. rozširovať šk. obvod ZŠ Turnianska 10. Na základe toho 

odporučila predsedníčke komisie stiahnuť materiál z rokovania. 

Stanovisko komisie: Materiál bol z rokovania komisie stiahnutý. 
 
 
K bodu 5: Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN MČ 
Bratislava-Petržalka č. 6/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní 
nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách 
 
Rozprava: Materiál komentoval M. Radosa, zástupca starostu MČ Bratislava-Petrţalka. 
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Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 

6/2015 zo dňa 22. Septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku 

na vzdelávanie detí v súkromných materských školách s pripomienkou: vypustiť bod 

č. 3 s nasledovným znením:  

3.V § 6 sa za odsek (3) vkladá nový odsek (4), ktorý znie: Výška príspevku v kaţdom 

kalendárnom mesiaci bude úmerná dochádzke dieťaťa do súkromnej materskej školy. 

V prípade, ţe dieťa vymešká v kalendárnom mesiaci menej ako 5 pracovných dní, 

poskytne sa mu príspevok v plnej výške. Ak bude absencia dieťaťa vyššia, t.z. 5 a viac 

pracovných dní, poskytne sa rodičovi/om alikvotná časť z príspevku. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J. 
Gonzales Lemus, A. Petrisková, M. Vetrák, M. Kovačič) 
 

Prítomných: 8  Za: 7  Proti: 0  Zdrţalo sa: 1 
 

Materiál bol schválený s pripomienkou. 

 

V súvislosti s týmto predkladaným materiálom prijala komisia K a M aj stanovisko 

k nasledovnému materiálu „Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách a to nasledovne: 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť s pripomienkou: 

a) Výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdlávanie detí 

v súkromných materských školách; 

 

S pripomienkou: zvýšiť maximálny počet žiadateľov na 60 

b) poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 
súkromných materských školách maximálne pre 60 ţiadateľov 

 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J. 
Gonzales Lemus, A. Petrisková, M. Vetrák, M. Kovačič) 
 

Prítomných: 8  Za: 7  Proti: 0  Zdrţalo sa: 1 
 

Materiál bol schválený s pripomienkou. 

 
 
K bodu 6: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného 
mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Rozprava: Materiál komentoval E. Chlebec, vedúci referátu PPOaPČ. 
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Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť Stanovisko mestskej časti Bratislava-
Petrţalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o pouţívaní pyrotechnických 
výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales 

Lemus, A. Petrisková, M. Kovačič, D. Palúchová, M. Vetrák) 

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdrţalo sa: 0 

 

 
K bodu 7: Informácia o postupe krokov potrebných k prevodu vlastníctva 
obecných bytov do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne 
verejnou obchodnou súťažou. 
 
Rozprava: Materiál komentovala D. Podolayová, vedúca bytového oddelenia.  
 
Diskusia:  
 
L. Ovečková – vyjadrila nesúhlas s predajom prostredníctvom draţby – riziko „bytovej 
mafie“, navrhuje poskytnúť tieto byty učiteľom a ošetrovateľkám v zmysle listu p. 
starostu zo dna 9.6.2016, ktorý adresoval poslancom VÚC; a pomôcť tak riešiť akútny 
nedostatok zamestnancov z týchto profesii na trhu práce (v Petrţalke).  
 
M. Vetrák – vyjadril nesúhlas s predajom prostredníctvom draţby. Navrhuje materiál 
rozdeliť a dať schváliť iba prvú časť, nakoľko jeho druhá časť je kontroverzná 
a vyvoláva u viacerých poslancov nesúhlas a obavu. 
 
M. Makovníková-Mosná – vyjadrila taktieţ nesúhlas s predajom bytov formou draţby 
a navrhuje financovať počiatočný vklad pri výstavbe nájomných bytov z iných zdrojov, 
nie z draţby.  
 
D. Paluchová – vyjadrila rovnako nesúhlas s predajom bytov formou draţby 
 
O. Adamčiaková – vyjadrila taktieţ nesúhlas s predajom bytov formou draţby 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť Informáciu o postupe krokov potrebných k 
prevodu vlastníctva obecných bytov do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej 
draţby prípadne verejnou obchodnou súťaţou. 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales 

Lemus, M. Kovačič, D. Palúchová, M. Vetrák) 

Prítomných: 7 
Za: 1  
Proti: 3  
Zdrţalo sa: 3  
  
Materiál nebol schválený. 
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K bodu 8: Rôzne 
 

1. Do bodu Rôzne zaradila predsedníčka komisie Návrh na prenájom pozemku 
parc. č. 3135/a a parc. č. 3169/a pre Jána Ďurovčíka - JAN, Pribinova 25, 
Bratislava 811 09. 

 
Predsedníčka komisie L. Ovečková informovala v krátkosti o materiáloch – Návrh na 

prenájom pozemku pre p. Ďurovčíka ako aj investičný zámer, ktorý bol preloţený na 

UPVRaD, oboznámila členov s výhradami UPVRaD komisie (nevyhovujúca prístupová 

cesta, nevyriešené parkovanie, nevyhovujúce osadenie objektu do priestoru, atď.) 

Diskusia: 

L. Ovečková – poukázala na skutočnosť, ţe materiál je neúplný (chýba súhlas 

Magistrátu so zámerom vybudovať na ich pozemkoch Divadlo s multifunkčnou halou, 

chýba návrh zmluvy s presnými podmienkami, konkrétnejší a podrobnejší materiál 

k budúcemu divadlu, jeho prevádzke, zameraniu  Divadla s multifunkčnou halou, chýba 

verejná diskusia aj s obyvateľmi aj s poslancami ohľadom vyuţitia priestoru nám. Sv. 

Rodiny,  

M. Vetrák – poukázal na fakt, ţe v materiáloch chýba súhlas vlastníka pozemku – 

Magistrát hlavného mesta s tým, ţe na jeho pozemkoch bude vybudované divadlo 

s multifunkčnou halou. Tieţ, ţe neprebehla ţiadna diskusia o zámere vybudovať 

v Petrţalke nové divadlo, resp. multifunkčnú halu. Navrhuje materiál z najbliţšieho 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva stiahnuť. Navrhuje verejnú diskusiu o vyuţití 

priestoru – Nám. Sv. Rodiny a v prípade, ţe z verejnej diskusie bude záver, ţe 

Petrţalčania preferujú ako vyuţitie tohto verejného priestoru divadlo vyhlásiť súťaţ na 

realizátora zámeru vybudovania Divadla 

M. Makovníková-Mosná poţaduje doplniť špecifikácia – výpočet návštevnosti, čo je 
myslené pod pojmom multifunkčná hala – spektrum vyuţitia, deklarácia záruk zo strany 
investora – p. Ďurovčíka, ţe divadlo bude slúţiť na kultúrne účely, doplnenie návrhu 
zmluvy, deklarácia, ţe súčasťou objektu nebude herňa. 
Rovnako navrhuje osloviť obyvateľov z okolia a otvoriť s nimi verejnú diskusiu za 
účelom zistenia ako by chceli vyuţiť priestor Nám. Sv. Rodiny 
 

Uznesenie:  

Hlasovanie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Petrţalka schváliť Návrh na prenájom pozemku parc. č. 3135/a a parc. 
č. 3169/a pre Jána Ďurovčíka - JAN, Pribinova 25, Bratislava 811 09. 
. 
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales 

Lemus, M. Kovačič, D. Palúchová, M. Vetrák, A.Petrisková) 

Prítomných: 8 
Za: 1  
Proti: 4  
Zdrţalo sa: 3  
  
Materiál nebol schválený. 
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Uznesenie:  

Komisia KaM navrhuje materiál stiahnuť z rokovania Zastupiteľstva – 28.6.2016 a 

doplniť nasledovné: 

- Stanovisko Hlavného mesta SR – Magistrátu k zámeru vybudovať na pozemku – 
Nám sv. Rodiny, ktorý bol zverený do správy Mestskej časti Petrţalka Divadlo 
s multifunkčnou halou 

- Doplnenie konkrétnejších materiálov – zmluva, odstránenie nedostatkov 
v identifikácii ţiadateľa atď. 

- Vypracovanie podrobnejšieho projektu – konkretizovať zameranie nového 
objektu, dokladovať jeho dlhodobú udrţateľnosť  

- Začať verejnú diskusiu ohľadom zámeru vybudovať Divadlo s multifunkčnou 
halou 

- Po doplnení vyššie uvedeného na jednej z budúcich Komisii KaM pozvať p. 
Durovčíka – predstavenie projektu, zodpovedanie otázok, ... 

 

Hlasovanie (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, O. Adamčiaková, 

D.Paluchová, M. Kovačič): 

Za 6  

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
 

 
V bode Rôzne ďalej predsedníčka komisie KaM L. Ovečková vyjadrila poďakovanie 
všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na zabezpečení a realizácii Galaprogramu Dni 
Petrţalky 2016 za vynikajúce zvládnutie akcie a zabezpečenie bezproblémového 
priebehu a pre Petrţalčanov krásneho kultúrneho záţitku. Vďaka patrí najmä Oddeleniu 
kultúry, zamestnancom KZP, Kniţnice, p. Hodoňovi z agentúry NM212 a tieţ 
príslušníkom Mestskej polície. 
 
 
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
        za správnosť zápisu 
        Lýdia Ovečková, v. r. 
        predsedníčka komisie 
 
 
v Bratislave 20. 6. 2016 
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie  
 


