Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka dňa 05.04. 2017

Miesto konania: Zasadačka na 8. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petrţalka
Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 19:00
Prítomní:

Lýdia Ovečková, Martin Jóna, Alexandra Petrisková, Miroslava
Makovníková Mosná, Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Milan
Vetrák, Marek Kovačič

Ospravedlnení: Jarmila Gonzales Lemus
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a schválenie programu.
Návrh na novelu VZN o dotáciách (zástupca starostu M. Radosa)
Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015
Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávok (zástupca starostu M. Radosa)
Rôzne.

K bodu 1: Rokovanie Komisie kultúry a mládeţe otvorila predsedníčka komisie,
privítala členov komisie a dala hlasovať o schválení programu rokovania s tým, ţe sa
predradí bod Rôzne s materiálmi: Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti
Bratislava-Petrţalka, Rady fondu rozvoja a návrh na voľbu členov Rady fondu rozvoja
(L. Danko Roţánková – vedúca právneho oddelenia, Návrh dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy a to vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR
Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového
poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
(J. Guľová – oddelenie sociálnych vecí) a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petrţalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych
sluţieb a výške úhrady za sociálne sluţby poskytované Strediskom sociálnych sluţieb
Petrţalka (S. Chanečková – riaditeľka Strediska sociálnych sluţieb). Ďalej sa bude
pokračovať bodmi tak ako sú v pozvánke.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová,
O. Adamčiaková, M. Kovačič,)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdrţalo sa: 0
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K bodu Rôzne:
Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka, Rady
fondu rozvoja a návrh na voľbu členov Rady fondu rozvoja
Rozprava: Materiál uviedla L. Danko Roţánková, vedúca právneho oddelenia
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petrţalka. Oboznámila členov komisie
s tým, ţe účelom tohto návrhu je aby sa vytvorila Rada, ktorá dotvorí Štatút. Táto rada
bude poradným orgánom Miestneho zastupiteľstva. Z diskusie vyplynulo, ţe členovia
KKaM nie sú úplne stotoţnení s tým, ţe túto Radu by mali tvoriť predsedovia
poslaneckých klubov. Predsedníčka komisie dáva na zváţenie aj moţnosť aby sa do
tejto Rady zapojili aj iní poslanci a aby sa zváţil, poprípade navýšil aj pomer poslancov
a pracovníkov úradu z 5:5 aj na iný počet.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petrţalka
1) schváliť
a)
b)

vytvorenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti BratislavaPetrţalka
vytvorenie Rady fondu rozvoja

2) zvoliť členov Rady fondu rozvoja
s tým, ţe sa presný počet, pomer a mená doplnia na najbliţšom zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva.
3) poveriť
Radu fondu rozvoja vypracovaním Štatútu fondu rozvoja a jeho predloţením na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petrţalka.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová,
O. Adamčiaková, M. Kovačič,)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdrţalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a to vo veci pôsobnosti
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného
opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového
poriadku a Správneho súdneho poriadku.
Rozprava: Materiál uviedla J. Guľová z oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Petrţalka.
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Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petrţalka súhlasiť s predloţeným návrhom dodatku Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy a to vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného
mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho
poriadku.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová,
O. Adamčiaková, M. Kovačič,)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdrţalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
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.
Rozprava: Materiál uviedla S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych sluţieb
Petrţalka.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča schváliť Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petrţalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 4/2012
o poskytovaní sociálnych sluţieb a výške úhrady za sociálne sluţby poskytované
Strediskom sociálnych sluţieb Petrţalka.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová,
O. Adamčiaková, M. Kovačič,)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdrţalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2: Návrh na novelu VZN o dotáciách.
Rozprava: Materiál uviedol M. Radosa, zástupca starostu mestskej časti BratislavaPetrţalka.
Rozprava: Predsedníčka komisie, L. Ovečková, upozornila na preklep v Prílohe č. 1 vo
všetkých oblastiach je slovo „napĺňajúca“ toto má byť opravené na „napĺňajúci“.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť Návrh Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petrţalka, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
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nariadenie mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 7/2015 z 22. septembra 2015
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová,
O. Adamčiaková, M. Kovačič,)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdrţalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3: Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015
Členovia komisie mali mailom doručené od tajomníčky komisie všetky materiály a
ţiadosti potrebné na rokovanie. Keďţe si členovia nepripravili v predstihu bodové
hodnotenia ţiadateľov vyplývajúce z príslušného VZN, tajomníčka členom rozdala
hodnotiace tabuľky priamo na rokovaní KKaM. Členovia bodovo hodnotili na mieste
a zároveň prideľovali finančné dotácie.
Počas tohto bodu rokovania uţ boli prítomní títo členovia KKaM: L. Ovečková, M.
Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová, O. Adamčiaková, M. Kovačič, A.
Petrisková, M. Vetrák
Dotácie pridelili nasledovne:
FS Petrţalčanka,
o. z.

FS Petrţalčanka,
o. z.
Komorná opera
Bratislava, o.z.
Viva Musica
Agency,s.r.o.
FS Lúčka, o.z.
FS Poleno, o.z.

Folklórne štúdio
Devín, o.z.
Múzeum
petrţalského

projekt "Petrţalčanka 2017", zabezpečiť
krojový odev, sústredenie pre členov,
nahrávky programu, autorské honoráre,
cestovné náklady, ubytovacie náklady,
občerstvenie, kancelárske potreby
projekt "Petrţalské páračky", zabezpečiť
cestovné náklady, materiálne náklady,
autorské honoráre, občerstvenie
projekt "Opera Rita" v DKZH, autorské
honoráre, prenájom zvukovej techniky,
propagačný materiál
projekt "Huudba v sade" - autorské
honoráre, poplatky autorským zväzom,
sluţby spojené s realizáciou projektu
Reparácia a šitie krojov - realizácia
návrhov, nákup materiálu
zakúpenie nových krojov, zabezpečenie
sústredenia - ubytovanie, strava, obnova
hudobných podkladov, nový prehrávač s
výkonným reproduktorom
obnova depozitára - nákup krojov, struhy
pre nástroje, klapky na klarinet
propagácia projektu "Mobilizácia 2017",
výroba tabúľ k múzeu, prevádzkové

5 000 €

0
3 000 €
2 000 €
5 000 €
1 000 €

0
2 000 €
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opevnenia, o.z.

náklady múzea, expozícia múzea

Califormation,
o.z.

Flamenkový festival - prenájom priestorov
divadla, ozvučenie, podlaha, technika,
osvetlenie, javiskové náklady, doprava
nástrojov, zdravotný dozor, umelecké
honoráre, propagácia, grafické práce,
cestovné náklady
propagačný materiál - kalendár, sukne,
obuv, kroje, vaky na kroje, revitalizácia
miestnosti
prenájom priestorov, honoráre,
architektonické riešenie výstavy, redakčné
práce, inštalácia výstavy, dizajn
propagačných materiálov,
fotodokumentácia, tlač propagačných
materiálov,..
Bratislava - športujúce mesto - prenájom
mobiliáru, mobilné stánky, technický
materiál, moderátor a odmeny pre
organizačný tím, zdravotný dozor,
vysielačky

FS Hájenka, o.z.

Art Design
projekt, o.z.

Squat, o.z.

0

6 000 €

1 000 €

0

FS Petrţalčanka podala ţiadosť na dva projekty, na projekt „Petrţalčanka 2017“
ţiadali sumu 6 600 €, komisia im pridelila 5 000 €. Na projekt „Petrţalské páračky“
ţiadali pôvodne sumu 3 800 €. So ţiadateľmi komunikovala predsedníčka komisie, L.
Ovečková, ktorej oznámili, ţe ak im navrhnutá dotácia pre projekt „Petrţalčanka
2017“, v druhom projekte „Petrţalské páračky“ uţ netrvajú na schválení sumy dotácie,
keďţe túto ţiadosť podávali ešte minulý kalendárny rok – 9.9.2016. Členovia KKaM sa
rozhodli podporiť projekt „Petrţalčanka 2017“.
Ţiadateľovi Komorná opera, o.z., ktorý pôvodne ţiadali 4 000 €, členovia KKaM
navrhujú dať dotáciu 3 000 € z dôvodu výnimočnosi projektu, dlhodobej udrţateľnosť
projektu, kvalitne predloţene ţiadosť po formálnej a vecnej stránke.
Viva Musica Agency, s. r. o. s projektom „Hudba v Sade“, na ktorú pôvodne ţiadali
sumu 10 000 € dostali pridelenú sumu 2 000 € od členov KKaM s odôvodnením, ţe
Projekt je výnimočný a dlhodobo udrţateľný, vytvára si tradíciu.
FS Lúčka ţiadalo 10 000 €, bolo im pridelených 5 000 € z dôvodu častých vystúpení
(aj bezodplatne) na podujatiach Petrţalky, práce s deťmi a mládeţou, reprezentácie
Petrţalky, dlhodobej udrţateľnosti projektu a dlhodobá tradícia tohto petrţalského
detského folklórneho súboru.
FS Poleno ţiadalo 5 000 €, členovia KKaM navrhli sumu 1 000 € z dôvodu, ţe
v minulom roku bola FS Poleno pridelená vyššia dotácia, táto bude postačovať na
pokrytie finančných nákladov za nákup prehrávača s výkonnými reproduktormi
a taktieţ na časť ich projektu.
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Folklórne štúdio Devín, o.z. ţiadalo 5 000 € a nebola im pridelená ţiadna dotácia
z dôvodu, ţe pôsobia a vykonávajú svoju činnosť v inej Mestskej časti ako
je Petrţalka.
Múzeum Petrţalského opevnenia, o. z. ţiadalo dotáciu v sume 9 000 €, členovia
KKaM navrhli prideliť im sumu 2 000 € z dôvodu dlhodobej udrţateľnosti projektu,
výnimočnosti projektu a celkovo výnimočnosti o.z.
Califormation, o. z. ţiadali sumu 13 720 €, členovia KKaM navrhli aby sa im nepridelila
ţiadna dotácia nakoľko dotáciu nie je moţné poskytnúť na prenájom priestorov a o.z.
nemá sídlo a ani nevykonáva svoju činnosť v Petrţalke.
FS Hájenka, o. z. ţiadalo sumu 12 680 €, členovia KKaM navrhujú prideliť sumu 6 000
€ z dôvodu 30. výročia vzniku FS, reprezentácie Petrţalky, práce s deťmi a mládeţou,
dlhodobej udrţateľnosti projektu tohto petrţalského detského folklórneho súboru.
Squat, o. z. ţiadali sumu 5 012 €, členovia KKaM sa zhodli na tom, ţe tomuto o. z.
nepridelia ţiadne finančné prostriedky nakoľko sa jedná prevaţne o športové
podujatie, komisia sa rozhodla odporučiť rozdeliť finančné prostriedky na kultúrne
projekty, najmä pre deti a mládeţ.
Art Design projekt, o. z. ţiadali dotáciu v sume 5 000 €, väčšina členov KKaM navrhli
prideliť sumu 1 000 €. M. Jóna upozornil na fakt, ţe toto o.z. pozná a sám im navrhol
aby skúsili realizovať projekt v Mestskej časti Bratislava-Petrţalka a poţiadali si
o dotáciu. Preto vie, ţe na projekt, ktorý má o.z. v úmysle realizovať je kaţdá menšia
suma ako suma 3 000 € nepostačujúca. Preto podal návrh aby Komisia kultúry
a mládeţe navýšila sumu, ktorú môţe prerozdeliť medzi ţiadateľov zo sumy 25 000 €
na sumu 27 000 € to znamená, ţe Art Design projekt, o.z. by mali pridelenú dotáciu
3 000 € s tým, ţe ak bude potrebné túto sumu krátiť, tak sa bude krátiť kaţdá
pridelená suma kaţdému ţiadateľovi. O tomto členovia KKaM hlasovali.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe navrhuje navýšiť sumu celkovej
prideľovanej sumy z 25 000 € na 27 000 € s tým, ţe pre Art Design projekt, o. z.
prideľuje sumu 3 000 €.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová,
O. Adamčiaková, M. Kovačič, M. Vetrák)
Prítomných: 7

Za: 1 (M. Jóna)

Proti: 6

Zdrţalo sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe súhlasí s týmto pridelením dotácií
v celkovej sume 25 000 €. Ak bude potrebné krátiť sumy dotácií, poveruje
predsedníčku komisie L. Ovečkovú, aby sumy krátila o rovnaké percento z kaţdej
z nich.
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Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Jóna, M. Makovníková-Mosná, D. Palúchová,
O. Adamčiaková, M. Kovačič, M. Vetrák)
Prítomných: 7

Za: 6

Proti: 1 (M. Jóna)

Zdrţalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 4: Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávok.
K tomuto bodu sa nerokovalo.

Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeţe poďakovala za účasť.
Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať 10. mája 2017.

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

V Bratislave 05. 04. 2017
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie
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