Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 15.03. 2017

Miesto konania: Zasadačka na 8. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 17:45
Prítomní: Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, Miroslava Makovníková Mosná,
Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Marek Kovačič, Oľga Adamčiaková,
Jarmila Gonzales Lemus
Neospravedlnený: Martin Jóna

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Kultúrny prostriedok – električka T3 – OZ UM
3. Rôzne.
K bodu 1: Rokovanie Komisie kultúry a mládeže otvorila predsedníčka komisie,
privítala členov komisie a dala hlasovať o schválení programu tak ako bol členom
komisie zaslaný v pozvánke.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, M. Kovačič, J.
Gonzales Lemus, O. Adamčiaková, D Palúchová, A. Petrisková)
Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2: Kultúrny prostriedok – električka T3 – OZ UM
Rozprava: Tento projekt prišli predstaviť a odprezentovať jeho autori, členovia OZ UM,
ktorí sa angažujú v oblasti kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave. Majú
v úmysle vytvoriť nový kultúrny priestor na prezentáciu začínajúcich umelcov
odstavením električkového vagóna na Tyršovom nábreží. Všetky náklady spojené
s osadením a technickým zabezpečením tohto úkonu si chcú hradiť sami. Uviedli, že
osadenie by spočívalo v tom, že každý podvozok bude pevne stáť na konštrukcii
zhotovenej zo železničných podvalov a oceľových profilov. Preto je pre nich potrebné
aby električkový vagón bol umiestnený na pevný betón, asfalt a nie na zem, prípadne
trávu. V tomto priestore a pri ňom, nakoľko uvažujú aj o mobilnom sedení vonku pri
vagóne, by sa mali usporadúvali rôzne kultúrne podujatia. Na mnohé z ich plánovaných
už má občianske združenie požiadané o granty v rôznych inštitúciách. Členovia
občianskeho združenia požiadali členov KKaM o podporu ich projektu. Boli upozornení
vedúcou oddelenia kultúry, že v blízkosti ich mieneného priestoru sa nachádza Sad
1/2

Janka Kráľa, ktorý je najstarším parkom v Európe a je v záujme mestskej časti tento
priestor chrániť pred ničením a devastovaním, čo by sa mohlo v tomto prípade stať,
nakoľko podujatia majú členovia OZ v pláne organizovať na pravidelnej báze a tým sa
zvýši aj počet návštevníkov. Na tomto území sa síce konajú podujatia, sú však
jednorazové a za veľmi prísnych podmienok. Diskusia sa rozvinula aj na základe otázok
členov KKaM. M. Makovníková Mosná sa spýtala na kapacitu, resp. na maximálny
počet divákov jednotlivých podujatí. OZ má v úmysle organizovať kultúrne akcie pre
maximálny počet divákov cca 40. L. Ovečková, predsedníčka komisie, upozornila na
fakt, že ak by sa tento vagón osadil a slúžil na kultúrne účely, bolo by potrebné ho
nejakým spôsobom chrániť pred vandalmi. Ďalej bolo uvedené, že je potrebné myslieť
aj na možnosť, že sa môže stať, že vagón bude potrebné odstrániť a preto je nutné do
zmluvy uviesť kauciu potrebnú na tento účel. Členovia KKaM sa zhodli na tom, že tento
projekt by mal ísť na prerokovanie aj do Komisie správy majetku a miestnych podnikov
a do Komisie územného plánu, výstavby a dopravy.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča schváliť projekt Kultúrny
prostriedok – električka T3. Odporúča občianskemu združeniu prerokovať svoj zámer
na ďalších relevantných komisiách - Komisia správy majetku a miestnych podnikov
a Komisia územného plánu, výstavby a dopravy. Komisia kultúry a mládeže odporúča
do zmluvy zakotviť klauzulu, ktorá sa bude týkať prípadného odstránenia električky T3
na náklady OZ UM – t.j. kauciu slúžiacu na prípadné odstránenie električky T3. Komisia
kultúry a mládeže navrhuje uzavrieť zmluvu na dobu určitú na 1 rok.
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, M. Kovačič, J.
Gonzales Lemus, O. Adamčiaková, D Palúchová, A. Petrisková)
Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu Rôzne: V tomto bode neboli podané žiadne návrhy.
Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeže poďakovala za účasť.
Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať 5. apríla 2017.

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

v Bratislave 15. 03. 2017
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie
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