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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 1.12. 2016 

 

Miesto konania: Zasadačka na 8. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka 

Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:50 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, 

Daniela Palúchová, Jarmila Gonzales Lemus, Milan Vetrák, Marek Kovačič  

Ospravedlnení: Martin Jóna, Alexandra Petrisková 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Návrh rozpočtu na rok 2017.  

3. Stanovisko k návrhu dodatku štatútu mesta a VZN mesta o dočasnom parkovaní. 

4. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

5. Výmena obrazov na stenách v sobášnej sieni CCCentra na Jiráskovej ulici.  

6. Rôzne. 

 
K bodu 1: Rokovanie Komisie kultúry a mládeže otvorila predsedníčka komisie, 

privítala členov komisie a dala hlasovať o schválení programu rokovania tak ako bol 

doručený členom v pozvánke. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, 

M. Vetrák, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus) 

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

K bodu 2: Návrh rozpočtu na rok 2017 

Rozprava: Materiál uviedla p. Ľubica Orságová z finančného oddelenia Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Z diskusie vyplynulo, že do rozpočtu boli 

zapracované všetky pripomienky predsedníčky komisie kultúry a mládeže, p. 

Ovečkovej. Avšak vystala jedna nezrovnalosť a to, že KZP malo v rozpočte uvedené 

zmätočné údaje, v textovej časti uviedli sumu cca 425 000 € a v tabuľkovej časti len 

sumu 20 000 €, ktorá im bola pri tvorbe návrhu rozpočtu akceptovaná. Avšak KZP 

podľa p. Litomerického potrebuje financie na akútnu rekonštrukciu DK Zrkadlový háj, 

ktorý sa nachádza už v takmer havarijnom stave. Z rozhovoru s riaditeľom KZP, P. 

Litomerickým, vyplynulo, že najakútnejšia je rekonštrukcia strechy, na ktorú je potrebné 

vyčleniť 215 000 €. Členovia KKaM sa zhodli v názore, že tieto finančné prostriedky je 
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viac než potrebné na tento účel vyčleniť, pretože nemôžeme riskovať, že sa DKZH 

stane neschopným prevádzky. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča doplniť kapitálové výdavky 

vo výške 215 000 € pre Kultúrne zariadenia Petržalky na rekonštrukciu strechy, 

hromozvodu, hydroizoláciu a zateplenie. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, 

M. Vetrák, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus) 

 
Prítomných: 7  Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 1  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Návrh rozpočtu na rok 2017. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, 

M. Vetrák, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus) 

 
Prítomných: 7  Za: 0  Proti: 0  Zdržalo sa: 7 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

K bodu 3: Stanovisko k návrhu dodatku štatútu mesta a VZN mesta o dočasnom 

parkovaní. 

Rozprava: Vedúca oddelenia ÚRaD Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka je práceneschopná a tak tento materiál neuviedol nikto. Avšak členovia 

komisie boli oboznámení s materiálom už z iných rokovaní odborných komisií, preto sa 

rozhodli o stanovisku k návrhu dodatku štatútu a VZN mesta o dočasnom parkovaní 

hlasovať. Ak by členovia komisie mali k predmetnému materiálu pripomienky, pošlú ich 

Z. Kordošovej, vedúcej ÚRaD.. 

Stanovisko komisie: a) Komisia kultúry a mládeže odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka nesúhlasiť so Stanoviskom k návrhu dodatku 

štatútu mesta a VZN mesta o dočasnom parkovaní. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, 

M. Vetrák, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus) 

 
Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Stanovisko komisie: b) Komisia kultúry a mládeže odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť pripomienky k Stanovisku k návrhu 
dodatku štatútu mesta a VZN mesta o dočasnom parkovaní. 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, 

M. Vetrák, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus) 

 
Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 4: Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 

Rozprava: Materiál uviedla L. Danko Rožánková, vedúca právneho oddelenia 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka s tým, že ak majú k nemu členovia 

komisie pripomienky, nech ich pošlú do 9.12.2016 vedúcej oddelenia ÚRaD, Z. 

Kordošovej. Tieto pripomienky budú do návrhu VZN zapracované. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie Návrh VZN 

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, 

M. Vetrák, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus) 

 
Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 5: Výmena obrazov na stenách v sobášnej sieni CCCentra na Jiráskovej 

ulici.  

V tomto bode sa členovia komisie vrátili k myšlienke z predošlého zasadania KKaM 

a diskutovali o výmene obrazov v sobášnej sieni. Zväčša vyslovovali pozitívne názory 

na túto výmenu. Riaditeľ KZP, P. Litomerický, upozornil na fakt, že celý interiér 

sobášnej siene je autorským dielom architekta a akákoľvek výmena je zásahom do 

tohto diela, ak sa to nerieši komplexne. Avšak nie je v zásade proti výmene. M. Kovačič 

navrhol zriadiť odbornú skupinu na posúdenie toho, či sú tieto obrazy do sály vhodné.  

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže súhlasí s výmenou obrazov v sobášnej 

sieni CCCentra za obrazy, ktoré poskytla p. poslankyňa Pätoprstá a odporúča túto 

výmenu zrealizovať. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, 

M. Vetrák, M. Kovačič) 

Prítomných: 6  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1 (O. Adamčiaková) 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu Rôzne: V tomto bode nemali členovia komisie žiaden príspevok. 
 

L. Ovečková, predsedníčka komisie, na záver rokovania poďakovala prítomným za 

účasť.  

 
 
 
        za správnosť zápisu 
        Lýdia Ovečková, v. r. 
        predsedníčka komisie 
 
 
 
v Bratislave 01. 12. 2016 
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie  


