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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 12.09. 2018 

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

Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:50 

Prítomní: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus 

Ospravedlnení: Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič  

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  o dodrţiavaní čistoty a poriadku 

(vedúca OŢP) 

3. Návrh VZN, ktorým sa bliţšie upravujú niektoré podmienky drţania psov (vedúca 

OŢP) 

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka k 30.6.2018 (vedúci 

FO) 

5. Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Mánesovom 

námestí č. 6, 851 04 Bratislava pre Biliard s.r.o. (vedúca NsM) 

6. Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho 1, 

851 04 Bratislava pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru (vedúca NsM) 

7. Návrh na prenájom pozemkov  pre  Univerzitnú nemocnicu Paţítková 4, 

Bratislava (vedúca NsM) 

8. Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť VERY GOODIES 

SK, s.r.o., Nová Roţňavská 134/A, 831 04 Bratislava (vedúca NsM) 

9. Informácia o činnosti Kultúrnych zariadení Petrţalka v letnom období, plán 

činností a vízia na nasledujúce obdobie (riaditeľ KZP) 

10. Informácia o činnosti Miestnej kniţnice Petrţalka v letnom období, plán činností 

a vízia na nasledujúce obdobie (riaditeľka MKP) 

11. Rôzne 

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

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

doručený v pozvánke.  

 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus 

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

Program rokovania KKaM bol schválený tak ako bol poslaný v pozvánke na rokovanie. 
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K bodu 2: 

Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  o dodrţiavaní čistoty a poriadku  
 
Materiál uviedla Veronika Berner Ďurinová, vedúca oddelenia ţivotného prostredia 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petrţalka. K tomuto bodu sa nerozvinula 
diskusia a prešlo sa priamo k hlasovaniu.  
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

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

o dodrţiavaní čistoty a poriadku. 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3:  

Návrh VZN, ktorým sa bliţšie upravujú niektoré podmienky drţania psov  

 

Rozprava: Materiál uviedla Veronika Berner Ďurinová, vedúca oddelenia ţivotného 

prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petrţalka. Lýdia Ovečková 

predloţila pripomienky k VZN na zapracovanie a to: 

- vytvorenie interaktívnej mapy s evidenciou psov 

- vybudovanie menších výbehov na venčenie psov so smetnými nádobami na 

exkrementy 

- vytvorenie ankety pre obyvateľov s otázkou, kde by chceli aby boli umiestnené vyššie 

spomínané výbehy. 

 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť Návrh VZN, ktorým sa bliţšie upravujú 

niektoré podmienky drţania psov s pripomienkami:  

- vytvorenie interaktívnej mapy s evidenciou psov 

- vybudovanie menších výbehov na venčenie psov so smetnými nádobami na 

exkrementy 

- vytvorenie ankety pre obyvateľov s otázkou, kde by chceli aby boli umiestnené vyššie 

spomínané výbehy. 

 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  
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Prítomných: 5  Za: 5   Proti: 0   Zdrţalo sa: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4:  

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka k 30.6.2018 

 

Rozprava: Materiál uviedol Julián Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petrţalka. 

 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka k 30.6.2018. 

 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 5:  

Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Mánesovom námestí 

č. 6, 851 04 Bratislava pre Biliard s.r.o. 

Rozprava: Materiál uviedla Alţbeta Broszová, vedúca  oddelenia nakladania 

s majetkom 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: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6:  

Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho 1, 851 04 

Bratislava pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru  
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Rozprava: Materiál uviedla Alţbeta Broszová, vedúca  oddelenia nakladania 

s majetkom 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: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  

Prítomných: 5  Za: 4   Proti: 0   Zdrţalo sa: 1  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7: 

Návrh na prenájom pozemkov  pre  Univerzitnú nemocnicu Paţítková 4, Bratislava 

Rozprava: Materiál uviedla Alţbeta Broszová, vedúca  oddelenia nakladania 

s majetkom 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: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8: 

Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť VERY GOODIES SK, 

s.r.o., Nová Roţňavská 134/A, 831 04 Bratislava. 

Rozprava: Materiál uviedla Alţbeta Broszová, vedúca  oddelenia nakladania 

s majetkom 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: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9:  

Informácia o činnosti Kultúrnych zariadení Petrţalka v letnom období, plán činností a 

vízia na nasledujúce obdobie 

 
Rozprava: Peter Litomerický, riaditeľ Kultúrnych zariadení Petrţalka, informoval členov 
komisie o činnosti KZP v prvom polroku 2018.  
Medzi uskutočnenými podujatiami informoval aj o letných denných táboroch pre deti, 
o ktoré je kaţdoročne veľký záujem. Miroslava Makovníková Mosná a Lýdia Ovečková 
sa zaujímali o skutočnosť, prečo nie je táborov viac, nakoľko šesť doterajších nenapĺňa 
celkový záujem. Riaditeľ uviedol, ţe by to KZP nezvládalo personálne pokryť. 
Ďalej riaditeľ KZP predstavil návrh aktuálnych priorít a poţiadaviek na investície KZP 
pre roky 2018 aţ 2020. Členovia komisie nemali námietky  k tomu, ţe riaditeľ KZP bude 
ţiadať 356 000 € do rozpočtu na priority a investície KZP. Riaditeľ KZP informoval 
členov aj o tom, ţe v momentálnej situácii čoraz horúcejšieho počasia pociťujú ako 
jednu z priorít aj namontovanie klimatizácií v DKZH.  
Lýdia Ovečková upozornila na fakt, ţe na budove CCCentra je potrebné opraviť 
existujúcu klimatizačnú techniku tak aby bola postačujúca pre daný priestor, vzhľadom 
na skutočnosť, ţe je to sobášna sieň a počet sobášov v jeden deň sa zvýšil. 
Ďalej členovia komisie poţiadali riaditeľa KZP o doplňujúce informácie ohľadom 
podujatia „Odovzdávanie cien ZAI“, ktoré sa konalo v januári 2018 a plánuje sa aj 
konanie podujatia v roku 2019. Nie je jasné za akých podmienok sa toto podujatie 
konalo v priestoroch KZP.  
Členovia komisie zopakovali názor, ţe by bolo vhodné 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 €, tak ako o to ţiadal riaditeľ KZP na poslednom rokovaní komisie kultúry 

a mládeţe v júni 2018. 

 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe berie na vedomie Informáciu o činnosti 

Kultúrnych zariadení Petrţalka v letnom období, plán činností a víziu na nasledujúce 

obdobie.  

 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10: 

Informácia o činnosti Miestnej kniţnice Petrţalka v letnom období, plán činností a vízia 

na nasledujúce obdobie. 

Rozprava: Činnosť MKP za prvý polrok 2018 a plán ďalších činností MKP uviedla 

riaditeľka MKP, Katarína Bergerová. Činnosti a podujatia prebiehali a prebiehajú tak ako 

boli naplánované. Kniţnica pokračuje v celoročnom biblioterapeutickom projekte 
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Kniţkovo, ktorý neprerušili ani v letných mesiacoch a ktorý sa robí v spolupráci s DSS 

Most na Haanovej ulici pre ľudí s psychickými problémami.  

             Od vzniku projektu  Magio pláţe je kniţnica kaţdoročne bartrovým partnerom 

hlavného organizátora, čo umoţňuje vyuţívať bezplatne zónu s technickým zázemím 

a mobiliárom určenú na vlastné podujatia alebo programy s názvom Open air kniţnica. 

Počas tohto leta sa pre návštevníkov pripravila kaţdodenná ponuka vybraných 

nepouţiteľných a prebytočných kníh fondu systémom samoobsluţnej kniţnice (poţičaj 

si, nepoškoď a, ak chceš, môţeš naspäť vrátiť), dramatizácie rozprávok, prezentáciu 

kniţnice, jej sluţieb a pracovísk s moţnosťou okamţitej registrácie a výpoţičky kníh pre 

deti a mládeţ a dramatizácie rozprávok podľa litrárnych predlôh.  Predstavenia Veselá 

vandrovka Viktórie Jenčkovej a Barbory Zamiškovej, Gréta,  interaktívne predstavenie 

Barbory Jurínovej a Veroniky Kořínkovej z EDUdrama, Ţofka a Ţofka 

Lucie Hívešovej,   Kozliatka, predstavenie divadla TUŠ a Sofia a tekvička v podaní 

Barbory Zamiškovej. 

Na otázku „Čo kniţnica potrebuje najnevyhnutnejšie do ďalšieho obdobia?“ riaditeľka 

MKP odpovedala: „Všetky aktivity Miestnej kniţnice Petrţalka v oblasti kultúry, výchovy 

a vzdelávania budú naďalej realizované s cieľom uspokojenia kaţdodenných 

spoločenských potrieb obyvateľov mestskej časti Petrţalka bez rozdielu. V danej oblasti 

bude nevyhnutne kladený akcent na kvalifikovanosť knihovníkov a odborné personálne 

zázemie s ich dostatočným počtom, preto je pre budúci rok zohľadnená podmienka a 

poţiadavka praxe rozšíriť počet knihovníkov o dve plnohodnotné pozície (viď. 

Vyčíslenie v rozpočte). Prepočítané reálne celkové náklady, vrátane odvodov, na 

uvedené dve pozície sú zohľadnené v návrhu rozpočtu kniţnice pre rok 2019 vo výške 

do 24.000 €. 

     Prioritou kniţnice v roku 2019 bude komplexná rekonštrukcia pobočky  na Haanova 

37, ktorá patrí medzi najstaršie pracovisko kniţnice v trojpodlaţnom bytovom dome. 

Termín revitalizácie a s ňou spojenej odstávky je apríl 2019, otvorenie po dokončení 

prác je naplánované na koniec júna 2019. Uvedená pobočka nevyhovuje súčasným 

poţiadavkám na ponuku moderných kniţnično-výpoţičných sluţieb. V pobočke 

plánujeme kompletnú revitalizáciu interiéru a mobiliáru, dispozičné úpravy so zriadením 

čitateľskej oddychovej zóny s časopismi a verejným internetom, bude  kompletne 

opravená elektroinštalácia a osvetlenie. Vychádzajúc z doterajšej praxe, na 

rekonštrukciu pobočky plánujeme investíciu 36 000 €, čo je zohľadnené v návrhu 

kapitálového rozpočtu kniţnice pre rok 2019. 

       Z pohľadu vzdialenejšej budúcnosti v horizonte dvoch rokov bude prospešné, čo 

zároveň odporúčame zohľadniť v rozvoji infraštruktúry všeobecne, otvoriť v lokalite časti 

Slnečnice malú komunitnú pobočku pre deti a dospelých.“ Uzavrela svoju prezentáciu 

riaditeľka Miestnej kniţnice Petrţalka, Katarína Bergerová 

 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeţe berie na vedomie Informáciu o činnosti 

Miestnej kniţnice Petrţalka v letnom období, plán činností a víziu na nasledujúce 

obdobie.  

 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 

Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus  
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Prítomných: 5  Za: 5   Proti: 0   Zdrţalo sa: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Rôzne 

K tomuto bodu neboli podané ţiadne návrhy. 
 
 
Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeţe poďakovala za účasť.  
 
 
 
       za správnosť zápisu 
       Miroslava Makovníková Mosná 
       predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 12. 09. 2018 
Alena Greksa, tajomníčka komisie  


