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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 18.10. 2017 

 

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

Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:15 

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

Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Marek Kovačič, Alexandra Petrisková, 

Jarmila Gonzales Lemus, Martin Jóna 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN o miestnych daniach (vedúci FO) 

3. Informácia o plánovanej rekonštrukcii pobočky Miestnej kniţnice Petrţalka – 

pobočka Vyšehradská 27 (riaditeľka MKP) 

4. Predstavenie projektu FESTÍK – najveselší detský festival – Sad Janka Kráľa – 

26. – 27.5.2018 (M. Šebesta, organizátor) 

5. Informácia o príprave Vianočnej Petrţalky 2017 (vedúca OK) 

6. Rôzne 

 
 
K bodu 1: Rokovanie Komisie kultúry a mládeţe otvorila predsedníčka komisie, 
privítala členov komisie a dala hlasovať o schválení programu rokovania tak ako bol 
členom zaslaný. 
  

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

Petrisková) 

Prítomných: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdrţalo sa: 0 

 

K bodu 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petrţalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petrţalka č. 5/2004 o miestnych daniach. 

Rozprava: Materiál uviedol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka.  

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť materiál tak ako bol predloţený. 

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

Vetrák, D. Palúchová, A. Petrisková, M. Jóna) 
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Prítomných: 8   Za: 4   Proti: 0  Zdrţalo sa: 4  
 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 

 

K bodu 3: Informácia o plánovanej rekonštrukcii pobočky Miestnej kniţnice Petrţalka – 

pobočka Vyšehradská 27. 

Rozprava: Tento bod uviedla riaditeľka Miestnej kniţnice Petrţalka, K. Bergerová. 
Predstavila plány a vízie rekonštrukcie pobočky Miestnej kniţnice na Vyšehradskej ulici. 
Ukázala členom komisie vizualizácie spracované architektom a uviedla, ţe na túto 
rekonštrukciu bude potrebná suma 29 000 €. Miestna kniţnica Petrţalka má v pláne na 
tejto pobočke zaviesť aj literatúru pre slabozrakých a nevidiacich. 
 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe podporuje rekonštrukciu Miestnej 
kniţnice Petrţalka – pobočka Vyšehradská 27 v predpokladanej a potrebnej výške 
29 000 €, plánovanú na apríl 2018. 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, O. Adamčiaková, M. Kovačič, M. 

Vetrák, D. Palúchová, A. Petrisková, M. Jóna, J. Gonzales Lemus) 

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdrţalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4: Predstavenie projektu FESTÍK – najveselší detský festival – Sad Janka Kráľa 
– 26. – 27.5.2018 
 
Rozprava: Projekt „Festík“ prišli členom komisie kultúry a mládeţe predstaviť 
organizátori podujatia, manţelia Šebestoví. Uviedli, ţe sa by sa jednalo o veľký, 
dvojdňový detský festival plný interpretov detských piesní (Fíha Tralala, Svievankovo, 
Paci Pac,...) Zároveň s vystúpeniami by prebiehala zbierka hračiek pre deti z nemocníc, 
taktieţ by výťaţok zo zisku putoval do nemocníc na detské oddelenia, na podujatí by 
prebiehali rôzne diskusie a workshopy, napr. o dojčení, ... Tento dvojdňový festival majú 
záujem organizovať v Sade Janka Kráľa, s tým, ţe by si jeho časť oplotili aby mohli 
kontrolovať pohyb a vstup a vyberať vstupné.  
A.Greksa, vedúca oddelenia kultúry uviedla, ţe medzi organizátormi festivalu 
a zamestnancami Miestneho úradu (OK, OŢP) prebehlo stretnutie. Na stretnutí sa 
zamestnanci úradu vyjadrili, ţe vítajú zámer podujatia takéhoto druhu, avšak nie je 
moţné aby Sad Janka Kráľa, či akúkoľvek jeho časť organizátori ohradili plotom. Na 
tomto stretnutí navrhli zamestnanci úradu iné alternatívy miesta konania podujatia 
(Závodisko, Námestie republiky,...). 
Ďalej A. Greksa informovala o stanovisku oddelenia ţivotného prostredia, ktoré je 

nasledovné: Čo sa týka povoľovania budúcich podujatí v SJK prihliadame najmä na ich 

charakter. Teda podujatia vhodné do parku by mali byť najmä verejnoprospešného, 

výchovno-náučného, nekomerčného a nezištného charakteru. 
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S ohľadom na trvalo udrţateľnú starostlivosť parku je snahou mestskej časti pravidelne 

medzi veľkými podujatiami dodrţiavať dvojtýţdňové odstupy, aby park nebol intenzívne 

zaťaţovaný masami návštevníkov, ktorí z dlhodobého hľadiska negatívne vplývajú na 

ekologickú stabilitu parku. Z toho dôvodu nie je termín 26-27.mája 2018 priaznivý, 

nakoľko sa nachádza medzi veľkými a tradičnými podujatiami ako Obliehanie Bratislavy 

Napoleonom, dňom detí – Na palube jednoroţce a RUN FEST-om.  Rovnako je 

začiatkom mája plánovaný Bratislavský Majáles, ktorý tieţ značne zasahuje do parku 

SJK.  Z uvedeného preto ani neodporúčame organizovať viacero „dní detí“ nakoľko by 

to nabúralo harmonogram a originalitu jednotlivých a tradičných podujatí v tomto 

období. 

O. i. park Sad Janka Kráľa je prvým verejným parkom v Strednej Európe na základe 

čoho je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Práve z tohto dôvodu nepokladáme za 

vhodné park alebo jeho časti oplocovať nakoľko je to v rozpore s jeho poslaním. 

Podmienky, ktoré sú v parku potrebné dodrţiavať zo strany organizátorov sú 

nasledujúce: 

• dodrţiavať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 

7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petrţalka v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petrţalka  č. 1/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2013 o 

starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petrţalka; 

• dodrţiavať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 

2/2014 o dodrţiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petrţalka; 

• zabezpečiť dostatočný počet smetných nádob a počas podujatia priebeţne udrţiavať 

čistotu a poriadok na dotknutom území; organizátor zodpovedá aj za čistotu obecných 

smetných nádob; 

• zabezpečiť, aby nedochádzalo k fatálnemu poškodeniu zelene; 

• v prípade poškodenia trávnatej zelene je nutné po ukončení podujatia vykonať jej 

okamţitú dosadbu; 

• platí zákaz pripevňovania technických alebo komerčných zariadení na dreviny a v ich 

tesnej blízkosti, čo je vzdialenosť minimálne 1,5 m od kmeňa a koruny stromu; 

• kotvenie zariadení (napr. prístreškov) a ich uskladňovanie sa môţe realizovať 

minimálne 1,5 m od kmeňa a korún stromov tak, aby nenarúšali koreňový systém 

drevín; 

• počas prípravy podujatia ako aj počas jeho priebehu musí byť zabezpečená ochrana 

jestvujúcich drevín , t. j. ich kmeňa, koruny a koreňového systému pred poškodením v 

súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udrţiavanie a ochrana stromovej vegetácie; 

• organizátor zodpovedá za bezpečnosť návštevníkov a za všetky škody, nehody a 

úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti s predmetným podujatím; 
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• po ukončení podujatia je organizátor povinný odstrániť všetky nečistoty a uviesť celé 

dotknuté priestranstvo do pôvodného stavu vrátane obecných smetných nádob, ktorých 

odpad bude z parku vyvezený na náklady organizátora; 

• v parku je zakázaný vjazd motorovým vozidlom a  prevádzkovanie ambulantného 

predaja bez súhlasu mestskej časti Bratislava-Petrţalka, v prípade takého konania zo 

strany tretích osôb odporúčame v tejto veci bezodkladne upovedomiť mestskú políciu. 

..... ostatné podmienky sú spresnené vzhľadom na konkrétny charakter podujatia 

Členovia Komisie kultúry a mládeţe veľmi vítajú zámer usporiadať Detský festival 

v Petrţalke, ale sa taktieţ zhodli na návrhu zmeny miesta konania podujatia napr. 

Dostihovú dráhu, ktorá spĺňa všetky atribúty na organizáciu takého podujatia. Dali tieţ 

organizátorom návrhy na ďalšie lokality. 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeţe víta zámer usporiadať uvedený detský festival 
Festík. Odporúča nájsť iné vhodné miesto na konanie podujatia, nie Sad Janka Kráľa. 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, O. Adamčiaková, M. Kovačič, M. 

Vetrák, D. Palúchová, A. Petrisková, M. Jóna, J. Gonzales Lemus) 

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdrţalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5: Informácia o príprave Vianočnej Petrţalky 2017 
 
Túto informáciu členom komisie podala A. Greksa, vedúca oddelenia kultúry Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Petrţalka. Uviedla, ţe Vianočné trhy na Námestí 
republiky budú v prevádzke od 1.12.2017 do 20.12.2017. Program na pódiu bude vţdy 
v tieto dni v piatky aţ nedele od 17.00 hod. do 19.00 hod. 
 
Príchod Mikuláša, rozsvietenie stromčeka a program pre deti bude 6.12.2017. Koč 
s Mikulášom sa bude Petrţalkou presúvať od 15.30 hod. do 16.30 hod. 
Tento rok sa opäť budú diať tematické gastrovíkendy.  
 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeţe berie na vedomie informáciu o Vianočnej 
Petrţalke 2017. 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, O. Adamčiaková, M. Kovačič, D. 

Palúchová, A. Petrisková, J. Gonzales Lemus) 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
K bodu Rôzne:  
 



 
5/5 

 
 

L. Ovečková a M. Makovníkova-Mosná upozornili na fakt, ţe nikto z členov komisie 

nedisponuje informáciami o stave rekonštrukcie DK Lúky. K tejto téme navrhujú zvolať 

mimoriadnu KKM dňa 4.12.2017 a na túto komisiu poţadujú predloţiť od Miestneho 

úradu nasledovné informácie: 

- Koľko finančných prostriedkov sa uţ z vyčlenenej sumy minulo a čo sa za tieto 

  finančné prostriedky zrekonštruovalo? 

- Prečo sa mešká s rekonštrukciou a kedy bude prebiehať druhá fáza rekonštrukcie?  

- Koľko bolo celkovo vyčlenených finančných prostriedkov z rozpočtu MČ Petrţalka na  

  rekonštrukciu DK Lúky (vyčerpané aj nevyčerpané)?  

Členovia KKaM sa zhodli na tom, ţe decembrové rokovanie komisie kultúry a mládeţe 

sa bude konať v DK Lúky, kde si chcú členovia komisie aktuálny stav rekonštrukcie 

pozrieť. 

 
 
Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeţe poďakovala za účasť. 
Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať 29. novembra 2017. 
 
 
 
 
        za správnosť zápisu 
        Lýdia Ovečková, v. r. 
        predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave 18. 10. 2017 
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie  


