Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 11.04. 2018
Miesto konania: Zasadačka na 7. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 19:40
Prítomní: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková,
Daniela Palúchová, Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus, Ivan Lučanič
Ospravedlnení: Milan Vetrák, Oľga Adamčiaková
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti BratislavaPetržalka v rámci projektu Európskej komisie „WiFi4EU“ (J. Jecková, vedúca
OPR)
3. DK Lúky informácia o ukončenej rekonštrukcii I. etapy (J. Jecková, vedúca OPR
a M. Radosa, zástupca starostu)
4. DK Lúky – návrh postupu (M. Radosa, zástupca starostu)
5. Informácia o slobodnom prístupe k informáciám
6. Návrh na pridelenie dotácií
7. Návrh na ocenenia Osobnosť Petržalky (A. Greksa, vedúca OK)
8. Rôzne

K bodu 1: Rokovanie Komisie kultúry a mládeže otvorila predsedníčka komisie, M.
Makovníková Mosná, privítala členov komisie a dala hlasovať o schválení programu
rokovania s tým, že sa pred bod „DK Lúky informácia o ukončenej rekonštrukcii I. etapy“
predradí bod „Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti BratislavaPetržalka v rámci projektu Európskej komisie „WiFi4EU“ a rokovanie o bodoch 6. a 7. si
vymení poradie.
Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, A. Petrisková, M.
Kovačič,J. Gonzales Lemus)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K bodu 2:
Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti BratislavaPetržalka v rámci projektu Európskej komisie „WiFi4EU“
Rozprava: Materiál uviedla J. Jecková, vedúca oddelenia projektového riadenia
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Oboznámila členov komisie
s týmto projektom a dala na zváženie lokality na umiestnenie bezplatného WiFi.
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Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál tak ako bol predložený s tým, že
sa zoznam lokalít na umiestnenie bezplatného WiFi rozšíri o 9. poschodie budovy
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a o Námestie republiky.
Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, A. Petrisková, M.
Kovačič,J. Gonzales Lemus)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 3 a 4:
DK Lúky informácia o ukončenej rekonštrukcii I. etapy
DK Lúky – návrh postupu
Rozprava: K týmto dvom bodom bola diskusia spojená, nakoľko spolu úzko súvisia, na
otázky členov komisie odpovedali J. Jecková, vedúca oddelenia projektového riadenia
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a M. Radosa, zástupca starostu. J.
Jecková na úvod rozdala členom komisie tabuľku s informáciami o zateplení severnej
a východnej fasády DK Lúky. L. Ovečková sa spýtala čo je potrebné k tomu aby sa
mohli dať DK Lúky do užívania. M. Radosa uviedol, že je potrebný WiFi router,
multifunkčné zariadenie a niektoré nové okná, ktoré ešte na tých miestach neboli
vymenené. A. Petrisková dala návrh aby sa detský kútik nazýval Klubovňa pre deti
a mládež a aby sa rozšíril. M. Radosa toto vzal na vedomie.
Stanovisko komisie k bodu 3: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie informáciu
o ukončenej rekonštrukcii I. etapy.
Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, A. Petrisková, M.
Kovačič,J. Gonzales Lemus)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Stanovisko komisie k bodu 4: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie informáciu
DK Lúky – návrh postupu.
Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, 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 5:
Informácia o slobodnom prístupe k informáciám
Rozprava: K tomuto bodu sa nerozvinula žiadna diskusia.
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie Informáciu
o slobodnom prístupe k informáciám.
Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, A. Petrisková, M.
Kovačič,J. Gonzales Lemus)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 7:
Návrh na ocenenia osobnosť Petržalky.
Rozprava: A. Greksa, vedúca oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Petržalka, poslala všetkým členom komisie kultúry a mládeže v predstihu
všetky nominácie na ocenenie Osobnosť Petržalky, ktoré boli mailom doručené na
oddelenie kultúry. Návrhov bolo celkom osem. Členovia komisie sa rozhodli vytvoriť si
hodnotiacu tabuľku, do nej po preštudovaní si návrhov mohli vpisovať bodové
hodnotenia od 1 do 8, s tým, že 8 znamená „najviac odporúčam“. Na základe tohto
bodovania sa členovia komisie v zložení M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, D.
Palúchová, A. Petrisková, M. Kovačič, rozhodli navrhnúť oceniť nasledujúcich
obyvateľov Petržalky:
Ľubica Kaiserová
rehoľná sestra Letycia (Maria Wleia)
Peter Buček
Odovzdávanie cien Osobnosť Petržalky 2018 sa bude konať 4. júna 2018 v sobášnej
sieni CCCentra.
K bodu 6: Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015
Členovia komisie mali mailom doručené od tajomníčky komisie všetky materiály a
žiadosti potrebné na rokovanie. Členovia si v predstihu pripravili svoje bodové
hodnotenia vyplývajúce z VZN a zároveň prideľovali finančné dotácie.
Počas tohto bodu rokovania už boli prítomní títo členovia KKaM: M. Makovníková
Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, A. Petrisková, M. Kovačič a I. Lučanič. J. Gonzales
Lemus prítomná nebola pri tomto bode ale poskytla svoje bodové hodnotenia
tajomníčke komisie.
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Dotácie navrhli prideliť nasledovne:

Účel dotácie

Bodové
hodnot
enie
členov
KKaM

Odporú
čaná
suma

projekt "Petržalka-miesto pre život" výroba krátkeho hudobného filmu honoráre umelcom, tvorba piesne,
ceny a odmeny, zdravotný dozor

76

1 900 €

"Petržalské páračky a dožinky" materiálne náklady, spracovanie,
krojové oblečenie, honoráre,
doprava, hudba, ubytovanie, strava,
občerstvenie, propagácia a
organizácia, administratívne práce

110

4 000 €

zahraničný zájazd DFS Lúčka Grécko - doprava, strava,
občerstvenie, ubytovanie

84

3 500 €

OZ Bratislavský
chlapčenský zbor

Letná hudobná škola pre chlapcov ubytovanie, strava

109

1 490 €

OZ Jeden23223

Zakúpenie mobilného parketu

113

4 000 €

Dansovia, s.r.o.

kúpa a inštalácia LED osvetlenia v
tančnej škole Dansovia

105

2 000 €

projekt "Koza zdochla" - sústrednieubytovanie, doprava, nácvičný úbor
- mikina, fľaše, vaky

100

2 000 €

rekonštrukcia plechovej plastiky
"Strom života" na Furdekovej ulici demontáž, prevoz,
montáž,pieskovanie, pozinkovanie,
maľovanie,, výmena poškodených
dielov, farby, spotrebný materiál,
koordinácia projektu

62

1 500 €

93

3 500 €

žiadateľ
OZ Presadíme

OZ Petržalčanka

OZ Lúčka

OZ Hájenka

OZ Konduktor

OZ ASSOS
Nelux –
Bratislava –
tanečné štúdio

celoročná súťažná činnosť doprava na súťaže
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OZ ASSOS
Nelux –
Bratislava –
tanečné štúdio

Dance power - majstrovstvá
Slovenska 2018 - prenájom
priestorov na súťaž HANT aréna,
ozvučenie a svetelná technika

0

0

OZ Mostík

Bratislavský piknik v Sade Janka
Kráľa - ozvučenie, osvetlenie,
fotodokumentácia, videomateriál,
prenájom a ladenie klavíra

0

0

114

4 000 €

67

1 500 €

OZ Múzeum
Petržalského
opevnenia

podpora múzea v bukri B-S 4 Lány revitalizácia exteriéru múzea, projekt
"Mobilizácia 2018", protitankový
kanón, prevádzkové náklady

OZ Združenie
nezávislých
expertov pre
otázky dejín
zahraničných
Slovákov

publikácia o novej Petržalke príprava, grafika, spracovanie,
nátlačky, korektúry, honorár,
fotografie, mapy, tlač

Členovia komisie kultúry a mládeže rozhodli hlasovaním o vyradení z rozhodovania o
žiadosti o dotáciu žiadateľa Tanečné štúdio Assos Nelux na organizáciu súťaže
("Dance power- majstrovstvá Slovenska 2018"), pretože dospeli k názoru, že by to bolo
v rozpore s VZN o dotáciách v časti o oblastiach pôsobnosti. Tanečná súťaž je
športovou disciplínou a preto by mala túto žiadosť posudzovať komisia športu.
Hlasovanie: (M. Makovníková Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, Alexandra
Petrisková, M. Kovačič,)
Prítomných: 5

Za: 3

Proti: 0

Zdržalo sa: 2 (D. Palúchová, M. Makovníková Mosná)
Uznesenie bolo prijaté.

Členovia komisie kultúry a mládeže rozhodli hlasovaním o vyradení z rozhodovania o
žiadosti o dotáciu taktiež žiadateľa OZ Mostík, nakoľko ku dňu rokovania komisie
o prideľovaní dotácii nedoložili potvrdenie z Daňového úradu.
Hlasovanie: (M. Makovníková Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, Alexandra
Petrisková, M. Kovačič, I. Lučanič)
Prítomných: 6

Za: 5

Proti: 0

Zdržalo sa: 1 (L. Ovečková)

Uznesenie bolo prijaté.
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Na záver rokovania o návrhu na prerozdelenie dotácií ešte členovia komisie kultúry a
mládeže hlasovali o tomto návrhu ako o celku. Komisia kultúry a mládeže súhlasí
s týmto pridelením dotácií v celkovej sume 29 390 €.
Hlasovanie: (M. Makovníková Mosná, L. Ovečková, D. Palúchová, Alexandra
Petrisková, M. Kovačič, I. Lučanič)
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 8: Rôzne
K tomuto bodu neboli žiadne návrhy a ani príspevky do diskusie.

Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeže poďakovala za účasť.
Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať 16. mája 2018.

za správnosť zápisu
Miroslava Makovníková Mosná, v. r.
predsedníčka komisie

v Bratislave 11. 04. 2018
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie
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