Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 12.10.2016

Miesto konania: Zasadačka na 7. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:30
Prítomní: Lýdia Ovečková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela Palúchová, Oľga
Adamčiaková Martin, Jóna, Jarmila Gonzales Lemus, Alexandra Petrisková,
Marek Kovačič
Ospravedlnený: Milan Vetrák
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Východiská rozpočtu (vedúci FO)
3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci solidarita, poplatky z priestupkového konania (vedúci FO)
4. Koncepcia rozvoja kultúry (vedúca OK)
5. Koncepcia rozvoja športu (OŠaŠ)
6. Návrh na prenájom NP – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre o.z. FC
Petržalka akadémia (vedúca NsM)
7. Návrh na prenájom časti NP v ZŠ Holíčska pre Budatko o.z. (vedúca NsM)
8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu
dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za
rozvoj (vedúca PO)
9. Rôzne
K bodu 1: Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková
privítala členov komisie a predstavila program zasadnutia. Členovia komisie hlasovaním
program schválili.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales
Lemus, M. Jóna, D. Palúchová)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2: Východiská rozpočtu
Rozprava: Materiál komentoval J. Lukáček, vedúci Finančného oddelenia Miestneho
úradu.
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Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Východiská rozpočtu MČ
Bratislava-Petržalka na rok 2017.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, J. Gonzales Lemus, M. Jóna, D.
Palúchová, M. Makovníková-Mosná)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.
K bodu 3: Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci
- solidarita, poplatky z priestupkového konania
Rozprava: Materiál komentoval J. Lukáček, vedúci Finančného oddelenia Miestneho
úradu.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka súhlasiť s predloženým návrhom dodatku Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus, M. Jóna, , M. Kovačič)
Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.

K bodu 4: Koncepcia rozvoja kultúry
Rozprava: Materiál komentovala A. Greksa, vedúca Oddelenia kultúry Miestneho úradu.
Predstavila doplnenia, ktoré boli v materiály pridané v krátkodobých, strednodobých
a dlhodobých cieľoch. Informovala o tom, že bude doplnená ešte pripomienka zástupcu
starostu, M. Radosu, v strednodobých cieľoch, rekonštrukcia DK Lúky – 2. časť.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Koncepciu rozvoja kultúry v mestskej časti
Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 2020.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus, M. Jóna, , M. Kovačič, A. Petrisková)
Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.
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K bodu 5: Koncepcia rozvoja športu
Rozprava: Materiál komentoval R. Schnürmacher z Oddelenia školstva a športu
Miestneho úradu. K tomuto bodu sa odohrala rozsiahla diskusia s pripomienkami, najmä
L. Ovečkovej, A. Petriskovej a M. Makovníkovej-Mosnej. Pripomienky a otázky boli
nasledovné:
- Str. 3 aktualizovať v Úvode bod 10 – plaváreň je už otvorená
- str. 10 doplniť bod 3.3 o informáciu o novovybudovanú plaváreň
- str. 11 doplniť v bode 4.2. za slovo ORCA aj plavecký klub Nemo na Turnianskej
- str. 15 Športové zariadenia s. r. o sú správcom plavárne
- str. 13 Cirkevné gymnázium C.S. Lewisa (opraviť adresu, sídli na Haanovej 25)
- str. 16 zaktualizovať adresy v tabuľke č.7 (BK Petržalka sídli na Vranovskej,
a skontrolovať aj ostatné)
- str. 17 v tabuľke, grafe aj textovej časti bodu 4.9 zaktualizovať údaje a doplniť
o rok 2015
- str. 20 v príležitostiach chýba Športový areál „JAMA“ – Šášovská, Vyšehradská,
Vígľašská a vyškrtnúť slovo „METROPOLIS“ ponechať iba zábavné športové
centrum bez konkrétneho názvu projektu
- str. 21 chýba basketbal a v bode 7.1 v časti 1.. V časti 4 rekreačné plávanie – ako
chceme podporovať seniorov v rekreačnom plávaní – chýba v texte rozpracované
napr. zapojením Petržaskej plavárne a dodatočnými zľavami ...
- v koncepcii úplne chýba plánovanie detských ihrísk pre handicapované deti
a ďalší rozvoj ich športových aktivít
- str. 23 bod 8.4.1 písm. a) opraviť „Športový park JAMA“ na „Športový areál JAMA“
a do druhej odrážky doplniť futbalové ihrisko pri Teenplace a VDI Žehrianska
- str. 24 chýba spomenutá konkrétna podpora športu v MŠ – bývala športová
olympiáda
- str. 25 zaktualizovať informácie o Petržalskej plavárni na Jiráskovej ul.aktualizovať fotografiu plavárne po spustení prevádzky – fotku dodá Tlačové
oddelenie
- str. 26 bod e) športový park „JAMA“ doplniť aktuálne informácie – I.etapa začiatok
realizácie 2016. Ďalšie 2. Etapy – II. a III. Budú postupne realizované do roku
2018
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Koncepciu
zaktualizovať a zapracovať pripomienky Komisie kultúry a mládeže.

športu

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus, M. Jóna, , M. Kovačič, A. Petrisková)
Prítomných: 8
Materiál nebol schválený.

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 6: Návrh na prenájom NP – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre o.z.
FC Petržalka akadémia (vedúca NsM)
Rozprava: Materiál komentovala A. Broszová, vedúca Oddelenia nakladania s majetkom
Miestneho úradu.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Návrh na prenájom NP – telocvične
v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre o.z. FC Petržalka akadémia.
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Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus, M. Jóna, , M. Kovačič)
Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.
K bodu 7: Návrh na prenájom časti NP v ZŠ Holíčska pre Budatko o.z.
Rozprava: Materiál komentoval A. Broszová, vedúca Oddelenia nakladania s majetkom
Miestneho úradu
Diskusia sa rozvinula na základe podnetu L. Ovečkovej. Navrhla v rámci osobnitného
zreteľa posúdiť a zohľadniť celospoločenský prínos MC Budatko v oblasti komunitného
života v Petržalke a na základe toho znížiť cenu nájmu na symbolickú sumu – 1,Eur/rok/celý objekt. Osobitnejšie nájomné podmienky pre MC Budatko navrhuje
vzhľadom k tomu, že je to jediné Petržalské materské centrum a je vysoko hodnotená
jeho činnosť ako aj výsledky komunitnej práce aj v rámci celej Bratislavy. Činnosť MC
Budatko nie je na komerčnej báze a funguje ako komunitné centrum, kde jeho činnosť
zabezpečujú mamičky-dobrovoľníčky. Navrhuje nájom 1 € za rok s tým, že o.z by si
uhrádzalo iba energie tak ako do teraz.
A. Broszová upozornila na fakt, že samotné o.z. si nepožiadalo o zmenu zmluvy
a v žiadosti naďalej uvádzajú sumu 10 € za 1 m2/rok.
M. Jóna upozornil na to, že sa z takéhoto rozhodnutia môže stať precedens a môže prísť
k nespokojnosti iných o.z., poprípade novozaložených detských centier, ktoré si tiež
môžu žiadať osobitné nájomné podmienky na základe tohto.
M. Makovníková-Mosná navrhla kompromis (na základe existencie podobnej zmluvy pre
komunitné o.z.) a sumu 1,50 € za 1 m2/rok za prenájom pre MC Budatko.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča schváliť Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nájom
nebytových priestorov o výmere 243 m2 v budove Materskej školy Holíčska 30, súp. č.
3080 na pozemku parc. č. 1712, ktorá je zapísaná na LV č. 4550, pre Materské centrum
Budatko o.z., Holíčska 30, 851 05 Bratislava, IČO: 37925598, na dobu určitú od
1.12.2016 do 30.11.2021 za cenu 1,50 €/m2/rok, celkovo za 364,50 €/rok.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus, M. Jóna, , M. Kovačič,)
Prítomných: 7
Za: 6
Materiál bol schválený.

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 (O.Adamčiaková)

K bodu 8: Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho
poplatku za rozvoj
Materiál komentovala L. Danko Rožánková, vedúca právneho oddelenia miestneho
úradu. Uviedla, že účelom poplatku za rozvoj je jeho použitie na úhradu kapitálových
výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na účely: zariadenia
starostlivosti o deti, slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych
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služieb, sociálneho bývania, školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické
vyučovanie, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, úpravou verejnej
zelene, miestnej komunikácie, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry. tzn. v mieste
stavby – konkrétnej mestskej časti.
Z uvedeného dôvodu by nemala byť správcom poplatku za rozvoj Bratislava ale
jednotlivé mestské časti, ktoré najlepšie vedia, na čo sa má tento poplatok v území
dotknutom výstavbou použiť.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť nesúhlasné stanovisko Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka s predloženým VZN hlavného mesta
SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus, M. Jóna, , M. Kovačič)
Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.
K bodu 9: Rôzne
Do tohto bodu bol zaradený materiál, ktorý komentovala L. Špodová z Oddelenia
životného prostredia Miestneho úradu, Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej
časti k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti
odpadového hospodárstva.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka nesúhlasiť s predloženým návrhom dodatku Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva.
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, J.
Gonzales Lemus, M. Jóna, , M. Kovačič)
Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Materiál bol schválený.
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. Nasledujúce
rokovanie Komisie kultúry a mládeže sa bude konať 30.11.2016.
za správnosť zápisu
Lýdia Ovečková, v. r.
predsedníčka komisie
v Bratislave 13. 10. 2016
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie

5/5

