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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 29.11. 2017 

 

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

Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:00 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Miroslava Makovníková Mosná, Oľga Adamčiaková, Milan 
Vetrák, Marek Kovačič, Martin Jóna 

Ospravedlnené: Alexandra Petrisková, Jarmila Gonzales Lemus, Daniela Palúchová 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 
2. Návrh rozpočtu (vedúci FO) 
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach (RPPOČ) 
4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

pre trhoviská a príležitostné trhy (RPPOČ) 
5. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančný dotácií pre oblasť športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka (J. Bučan, zástupca starostu) 
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 
členom zaslaný. 
  

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

Prítomných: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

K bodu 2: Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom do roku 2020. 

Rozprava: Materiál uviedol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Predsedníčka komisie uviedla, že zaslala svoje 
pripomienky k návrhu rozpočtu prednostovi miestneho úradu. Po ich zapracovaní by 
nemala námietky k návrhu rozpočtu. Po krátkej diskusii členovia komisie hlasovali 
nasledovne: 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál tak ako bol predložený. 

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

Prítomných: 5  Za: 2   Proti: 0  Zdržalo sa: 3  
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
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K bodu 3: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach.  

Rozprava: Tento materiál uviedol Emil Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej 
ochrany a podnikateľských činností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál tak ako bol predložený. 

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

Prítomných: 5   Za: 5   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy. 
 
Rozprava: Tento materiál uviedol E. Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej 
ochrany a podnikateľských činností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál tak ako bol predložený. 

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

Prítomných: 5   Za: 5   Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

K bodu 5: Návrh VZN o poskytovaní priamych finančný dotácií pre oblasť športu 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Uvedený materiál bol z rokovania komisie kultúry a mládeže stiahnutý.  

K bodu Rôzne:  
 
A. Greksa, vedúca oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka pozvala členov 

 komisie na Vianočné trhy v Petržalke na Námestí republiky, ktoré sa budú konať od. 
1.12.2017 do 20.12.2017 a na Mikulášsky program so slávnostným rozsvietením 
stromčeka, vystúpením detského divadla a hudobných skupín, ktorý sa bude konať 
6.12.2017. 

Ďalej v tomto bode predsedníčka komisie, L. Ovečková, informovala členov komisie, že 
sa dňa 28.11.2017 uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny k rekonštrukcii DK Lúky 
a uviedla nasledovné: 
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Na rekonštrukciu DK Lúky bolo vynaložených už viac ako 100.000,- Eur a po doplnení 
výmeny okien v priestore budúceho detského kútika (potrebných cca 3000,- Eur na 
dokončenie „nedorobkov“) je tak priestor pripravený privítať svojich prvých klientov. L. 
Ovečková ako aj prítomní poslanci mimo pracovnej skupiny, ktorí sa rokovania 
pracovnej skupiny zúčastnili navrhujú, aby bol prevádzkovateľ gastro 
prevádzky/kaviarne ako aj detského kútika vybraný transparentne formou verejnej 
obchodnej súťaže za účasti výberovej komisie zloženej z členov pracovnej skupiny 
a rovnako tak, aby bolo vyhlásené transparentné výberové konanie prostredníctvom 
www.profesia.sk či iného pracovného webového portálu ako aj webovej stránky MČ 
Petržalka  na koordinátora celého projektu (aby celý projekt nekoordinoval externista 
ako tomu bolo doteraz), kde rovnako vo výberovej komisii by mali byť aj všetci členovia 
pracovnej skupiny. Podľa L. Ovečkovej je potrebné pred akýmkoľvek ďalším 
investovaním finančných prostriedkov do DK Lúky najprv už zrekonštruovaný priestor 
„obsadiť“ a začať klientami využívať a po riadnom zabehnutí a fungovaní ako aj zistení 
požiadaviek a preferencií  budúcich užívateľov môže MČ Petržalka opätovne pristúpiť 
k ďalším fázam rekonštrukcie a revitalizácie DK Lúky. Keďže reálnosť a fungovanie 
celého projektu je možné zhodnotiť až po nejakom čase (musí sa vybrať a spustiť 
prevádzka kaviarne, kútika a získať sa záujemcovia o využívanie priestorov ako aj 
koordinátor celého projektu - predpoklad cca o 1 rok) navrhla, aby sa ďalšie fázy 
rekonštrukcie realizovali až z rozpočtu MČ na rok 2019. 

Uznesenie: Členovia KKM požiadajú na najbližšiu komisiu predložiť od Miestneho 
úradu kompletné vyúčtovanie k rekonštrukčným prácam v DK Lúky (zmluvy, vrátane 
zmluvy so súčasným externým koordinátorom projektu – p. Rattajovou, rozsahu prác, 
ktoré mali byť  urobené, ktoré už boli a ktoré ešte len budú, celkové náklady vynaložene 
na tento projekt, ...) 
 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, O. Adamčiaková, M. Vetrák, M. 
Kovačič, M. Jóna) 

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

 
Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeže poďakovala za účasť.  
 
 
 
 
        za správnosť zápisu 
        Lýdia Ovečková, v. r. 
        predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave 29. 11. 2017 
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie  

http://www.profesia.sk/

