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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 13.06. 2018 

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

Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 19:30 

Prítomní: Miroslava Makovníková Mosná, Milan Vetrák, Oľga Adamčiaková, Lýdia 

Ovečková, Alexandra Petrisková, Daniela Palúchová, Marek Kovačič, Ivan Lučanič  

Ospravedlnená: Jarmila Gonzales Lemus 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka (riaditeľka SSS) 

3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 (OOV) 

4. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

(OOV) 

5. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (vedúca OŠaŠ) 

6. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio (vedúca NsM) 

7. Ďalší rozvoj a smerovanie KZP (riaditeľ KZP) 

8. Rôzne 

 
 
K bodu 1: Predsedníčka komisie M. Makovníková Mosná otvorila rokovanie Komisie 

kultúry a mládeže privítala členov komisie a dala hlasovať o programe tak ako bol 

doručený v pozvánke.  

 

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

Lučanič 

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

Program rokovania KKaM bol schválený tak ako bol poslaný v pozvánke na rokovanie. 

 

K bodu 2: 

Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 

a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka. 
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Materiál uviedla S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
K tomuto bodu sa nerozvinula diskusia a prešlo sa priamo k hlasovaniu.  
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  

č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 

Hlasovanie: M. Makovníková Mosná, L. Ovečková, O. Adamčiaková, A. Petrisková, M. 

Kovačič, I. Lučanič 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-
Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

 

Rozprava: Materiál uviedla D. Paulenová, vedúca oddelenia organizačných vecí 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v novom volebnom období rokov 2018 – 2022 na 

plný úväzok. 

Hlasovanie: M. Makovníková Mosná, O. Adamčiaková, L. Ovečková, A.Petrisková, M. 

Vetrák, M. Kovačič, I. Lučanič 

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4: Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby 
do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

 

Rozprava: Materiál uviedla D. Paulenová, vedúca oddelenia organizačných vecí 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov pre nasledujúce 

funkčné obdobie 35 poslancov miestneho zastupiteľstva v 6 volebných obvodoch. 
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Hlasovanie: M. Makovníková Mosná, O. Adamčiaková, L. Ovečková, A.Petrisková, M. 

Vetrák, M. Kovačič, I. Lučanič 

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 5: Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a 
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Rozprava: Materiál uviedla V. Redechová, vedúca Oddelenia školstva a športu 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

L. Ovečková a I. Lučanič a M. Makovníková-Mosná požiadali o doplnenie materiálu 

o štatistický údaj - počet prijatých detí, ktoré dovŕšia 3 roky v období od 1.9.-31.12.2018 

a do MŠ nastúpia v tomto období. V. Redechová odmietla tento údaj doplniť 

s odôvodnením, že nemôže sprístupniť osobné údaje. L. Ovečková a I. Lučanič však 

namietali, že nemajú záujem zistiť osobné údaje iba štatistický počet – jedno číslo, aby 

získali informáciu koľko bolo takto prijatých detí do MŠ v šk. roku 2018/2019, nakoľko 

rovnaký údaj bol uvedený a zverejnený aj pri počtoch detí, ktoré boli v skupine prijatých 

detí 5 ročných, 4-ročných, atď. Aj napriek objasneniu V. Redechová tento údaj odmietla 

doplniť a sprístupniť. 

L. Ovečková sa informovala, či boli prijatý do MŠ všetci predškoláci t.j. deti, ktoré by 

mali od 1.9.2019 plniť povinnú školskú dochádzku. V. Redechová informovala, že boli 

do MŠ prijaté všetky takéto deti.  

L. Ovečková požiadala, v prípade uvoľnenia kapacít o prednostné umiestnenie tých 

detí, ktoré dosiahnu v období od 1.9.-31.12.2018  vek 5 rokov – podľa predloženého 

materiálu ide o 4 deti. Poukázala na fakt, že ak by tieto deti neboli umiestnené v MŠ 

a rodičia by sa rozhodli ich predčasne zaškoliť do 1. ročníka ZŠ, nebudú tak môcť urobiť 

(zníži sa ich šanca, ak nebudú tieto deti navštevovať MŠ). V. Redechová prisľúbila, že 

tieto 4 deti budú prednostne umiestnené hneď ako sa uvoľnia miesta v MŠ. 

Po krátkej diskusii sa prešlo k hlasovaniu. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Pedagogicko-organizačné 

zabezpečenie školského roka 2018/2019 v základných školách a v materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a schváliť počty tried 

tak ako sú uvedené v predloženom materiáli. 

 
Hlasovanie: M. Makovníková Mosná, O. Adamčiaková, L. Ovečková, A. Petrisková, D. 

Palúchová, M. Vetrák, M. Kovačič, I. Lučanič 

Prítomných: 8  Za:   8   Proti:  0   Zdržal sa:   0  

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 6: Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio   

Rozprava: Materiál uviedla A. Broszová, vedúca  oddelenia nakladania s majetkom 

miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. L. Ovečková navrhla dobu nájmu 

na dvadsať rokov namiesto tridsiatich a vyjadrila sa, že je potrebné aby súčasťou 

materiálu na rokovaní Miestneho zastupiteľstva bola aj zmluva o prenájme, aby mali 

poslanci možnosť pred schválením materiálu sa oboznámiť so zmluvnými 

podmienkami. Podľa vyjadrenia L. Ovečkovej by mal byť návrh zmluvy súčasťou 

každého jedného materiálu, ktorý sa týka nakladania s majetkom MČ Petržalka. Takto 

o tom členovia KKaM Hlasovali. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh na prenájom priestorov nefunkčného 

školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio na 20 rokov 

a žiada aby súčasťou materiálu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva bola 

zmluvu o prenájme. 

 

Hlasovanie: M. Makovníková Mosná, O. Adamčiaková, L. Ovečková, A. Petrisková, D. 

Palúchová, M. Vetrák, M. Kovačič, I. Lučanič 

Prítomných: 8  Za:   8   Proti:  0   Zdržal sa:   0  

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7: Ďalší rozvoj a smerovanie KZP 
 
Rozprava: Materiál uviedol P. Litomerický, riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalka. 
Predstavil návrh aktuálnych priorít a požiadaviek na investície KZP pre roky 2018 až 
2020. Informoval členov aj o tom, že v momentálnej situácii čoraz horúcejšieho počasia 
pociťujú ako jednu z priorít aj namontovanie klimatizácií v DKZH.  
L. Ovečková upozornila na fakt, že na budove CCCentra je potrebné zrevitalizovať 
(nový náter) nápis v čo najkratšej dobe, nakoľko sa v tomto zariadení nachádza 
sobášna sieň Petržalky a ošarpaný nápis nie je vhodný pre reprezentačné priestory, 
kde sa sobášia snúbenci a vítajú malí Petržalčania.  
M. Makovníková-Mosná a L. Ovečková požiadali p. riaditeľa, aby zabezpečil pro-
aktívnejšiu a pro-klientskú komunikáciu s každým objednávateľom zo strany všetkých 
zamestnancov KZP – hlavne pri technickom (zvuk, osvetlenie, výzdoba, prípadné ďalšie 
služby) a organizačnom zabezpečení podujatí, aby sa predišlo nedorozumeniam 
a odlišným očakávaniam vs poskytnuté služby. 
M. Vetrák dal na uváženie riaditeľovi KZP aby navrhol ako by sa mohli zvýhodniť 
obyvatelia s trvalým pobytom v Petržalke v rámci kultúrnych podujatí KZP. 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka vyčleniť finančné prostriedky do rozpočtu KZP na 
rok 2019 na projektovú dokumentáciu audio techniky v sume 10 000 €, na audio 
techniku do DKZH v sume 50 050 € a na audio techniku do DKL v sume 31 923,52 €. 
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Hlasovanie: M. Makovníková Mosná, O. Adamčiaková, L. Ovečková, A. Petrisková, D. 

Palúchová, M. Vetrák, I. Lučanič 

Prítomných: 7 Za:   6   Proti:  0  Zdržal sa:   1 (L. Ovečková)  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Rôzne 

K tomuto bodu neboli podané žiadne návrhy. 
 
Vedúca oddelenia kultúry pozvala členov komisie na Galaprogram Dni Petržalky 
(Závodisko), ktorý sa uskutoční 16.6.2018 
 
Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeže poďakovala za účasť. 
Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať 12. septembra 2018. 
 
 
 
       za správnosť zápisu 
       Miroslava Makovníková Mosná 
       predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 13. 06. 2018 
Alena Greksa, tajomníčka komisie  


