Zápisnica
Z mimoriadneho, otvoreného zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 31.1. 2018

Miesto konania: Zasadačka na 8. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 19:40
Prítomní: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Milan Vetrák, Alexandra
Petrisková, Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus
Ospravedlnení: Daniela Palúchová, Oľga Adamčiaková, Ivan Lučanič
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu.
Voľba podpredsedu KKaM.
Informácia o kritickej situácii v Kultúrnych zariadeniach Petržalky
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 s tým, že sa predradí nový bod 2, Voľba podpredsedníčky komisie.
Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, M. Vetrák, A. Petrisková, M.
Kovačič, J. Gonzales Lemus)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2: Voľba podpredsedu KKaM.
Rozprava: Predsedníčka komisie, M. Makovníková Mosná, dala návrh na voľbu
podpredsedníčky komisie a to Lýdie Ovečkovej.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže volí za podpredsedníčku komisie Lýdiu
Ovečkovú
Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, M. Vetrák, A. Petrisková, M.
Kovačič, J. Gonzales Lemus)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 3: Informácia o kritickej situácii v Kultúrnych zariadeniach Petržalky.
Rozprava: Túto informáciu predložila A. Greksa, vedúca oddelenia kultúry Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Uviedla, že vo vedení Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Petržalka je dlhodobá nespokojnosť s činnosťou riaditeľa
KZP, nakoľko nekumunikuje s vedením Miestneho úradu mestskej časti BratislavaPetržalka, ani s gestorským oddelením kultúry. Robí nesystémové opatrenia,
uprednostňuje zariadenie DK ZH a trvale napriek upozorneniam opomína ďalšie
zariadenia (CCCentrum a DK Lúky). Nezvláda základné menežerske zručnosti.
-

-

-

-

-

Pri práci a zvolávaní pracovníkov nedodržiava postupy subordinácie. Potom sa
stáva, že zodpovedný pracovník ( Nečesaná) nie je prizvaný k riešeniu vecí,
ktoré má v náplni práce a za ne zodpovedá.
Porušuje zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o účtovníctve
Opakovane prekračoval čerpanie niektorých výdavkových položiek
Napr. za rok 2012 bolo v záverečnom účte vytknuté KZP nasledovne:
Organizácia obdobne ako v roku 2011 nedodržala ustanovenie § 18 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. V zmysle uvedeného § 18 ods. 5 je rozpočtová organizácia
povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak neplní
rozpočtované príjmy. Ak vyrovnanie úbytku príjmov nemôže rozpočtová
organizácia zabezpečiť viazaním zodpovedajúcej časti výdavkov dohodne
spôsob náhrady úbytku príjmov so svojim zriaďovateľom. (príloha)
Nedostatočné zverejňovanie zmlúv na internetovej stránke KZP
Pri incidentne, ktorý sa odohral v KZP keď údržbár fyzicky napadol upratovačku
sa nezachoval správne a vec neriešil, kým upratovačka nepodala oznámenie na
polícii, po tomto sa riaditeľ s údržbárom dohodol a ten dal výpoveď sám, na
dohodu, cca mesiac po skutku.
Plytvá verejnými finančnými zdrojmi, umelo vytvára pracovné pozície a na
administratíve je značná prezamestnanosť.
Začne konať vo veci, neinformuje koordinačné oddelenie kultúry, napriek tom, že
bol opakovane k tomu starostom aj písomne vyzvaný
Z toho titulu mu bola obmedzená možnosť nakladania s finančnými prostriedkami
do 1000,-€,
Závažne porušil rozpočtové opatrenia, keď bez vedomia vedenia MÚ objednal
projektovú štúdiu CCCentra a rozdelil predmet zákazky tak aby o tom nemusel
informovať vedenie MÚ. Toto obchádza spôsob rozdelenia súvisiacej zákazky na
časti. Porušil finančnú disciplínu a nariadenie starostu.
Postupuje v rozpore s koncepciou, ktorá bola prezentovaná miestnemu
zastupiteľstvu a ktorú takto bez výhrad zobralo na vedomie.
Odobril výberové konanie, na ktoré pripravoval podklady a ktoré vyhrala
vzhľadom na cenu spoločnosť s najnižšou cenou ESOPLAST SK, s.r.o.
Dodatočne bola spoločnosťou vyrubená faktúra vo výške takmer tretiny pôvodnej
ceny. Bez vedomia Miestneho úradu totiž doobjednával ďalšie služby. NKÚ vo
svojej správe neuznala túto požiadavku ako oprávnenú. V zmysle ich
konštatácie došlo k umelému rozdeleniu zákazky.
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Zasadnutia komisie kultúry sa zúčastnila aj zamestnankyňa, hlavná dramaturgička a do
nedávna štatutárna zástupkyňa riaditeľa, Iveta Nečesaná. Uviedla ďalšie závažné
skutočnosti. A to: Za času, keď zastupovala riaditeľa KZP (počas jeho dlhodobej PN –
úraz) sa dostala do situácie, že musela riešiť finančný dlh vo výške 30 000 €, ktorý
vznikol nedodržiavaním mesačných transferov zo strany riaditeľa KZP, keď sa
vypisovali objednávky na revízie zariadení ale neplatili sa faktúry, a to ani pravidelné
mesačné úhrady.
Ďalšou závažnou skutočnosťou bola protipožiarna kontrola Štátneho požiarneho dozoru
z 19.5.2015. Riaditeľ KZP zanedbal pravidelnú kontrolu a po upozornení nezjednal
nápravu daného stavu a táto situácia trvala niekoľko rokov. Týmto vážne ohrozil chod
organizácie, zamestnancov, účinkujúcich a návštevníkov KZP.
Riaditeľ KZP, P. Litomerický, sa k danej veci vyjadril tak, že si nie je vedomý svojho
pochybenia, nevie prečo stratil dôveru vedenia a nie je si vedomý konkrétnych
upozornení.
Vedúca oddelenia kultúry, A. Greksa, oboznámila členov KKaM so skutočnosťou, že
riaditeľovi KZP bolo niekoľkokrát zaslané písomné usmernenie, ktorým bol upozornený
na vyššie uvedené skutočnosti. Taktiež boli prijaté opatrenia, napr. ako obmedzená
možnosť nakladania s finančnými prostriedkami.

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie kritickú situáciu
v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, dlhodobú nespokojnosť s činnosťou riaditeľa KZP,
nedôveru zo strany vedenia Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Petržalka voči
riaditeľovi KZP. Komisia kultúry a mládeže žiada starostu mestskej časti BratislavaPetržalka aby uvedenú situáciu okamžite riešil.
Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, M. Vetrák, A. Petrisková, M.
Kovačič, J. Gonzales Lemus)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu Rôzne:
K tomuto bodu neodzneli žiadne návrhy.

Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeže poďakovala za účasť.
Ďalšie zasadnutie komisie bude 15.2. 2018 o 16.00 hod.
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za správnosť zápisu
Miroslava Makovníková Mosná, v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave 31. 1. 2018
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie
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