
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 10. 10. 2018 
 

Miesto konania: Zasadačka riaditeľa KZP, DK Zrkadlový háj 
Čas zasadnutia komisie: 17:00 do 18:50 
Prítomní: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, Marek 
Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Ospravedlnení: Oľga Adamčiaková, Jarmila Gonzales Lemus 
 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 
2. NsM - Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú 

umeleckú školu 
3. NsM - Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti o.z. 
4. E. Pätoprstá - Doplnenie dokumentu Transparentná Petržalka v oblasti účasti 

verejnosti na rozhodovaní samosprávy 
5. M. Vetrák - Návrh na zriadenie pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 023/93 o 

nájme v znení jej dodatkov s cieľom zabezpečiť primeranú cenu za teplo pre 
obyvateľov Petržalky 

6. P. Šesták - Petícia Proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy 
7. Koza v háji – prenájom pozemku - Komunitná záhrada 
8. Rôzne 

 
 
K bodu 1: Predsedníčka komisie M. Makovníková Mosná otvorila rokovanie Komisie 
kultúry a mládeže, privítala členov komisie a  navrhla stiahnuť bod 7 z rokovania, keďže 
bude so žiadateľmi uzavretý iný typ zmluvy ako nájomná. Rovnako navrhla, aby bod č. 6 
bol predradený pred bod č.2. Ostatné body programu ako v doručenej pozvánke.  
 
Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Ivan Lučanič 
Prítomných: 6  Za: 6   Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
Program rokovania KKaM bol schválený podľa navrhnutej úpravy. 
 
K bodu 6: 
Petícia Proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy 
 
Materiál uviedol p.P. Šesták, poslanec MsZ. P.Šesták informoval o histórii správy daného 
objektu, jeho aktuálnom vlastníkovi, o zhromaždení obyvateľov. M.Vetrák odporučil 
predkladateľovi, aby požiadal o zaradenie tohto bodu do programu pripravovaného 
mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Po krátkej diskusii pristúpila komisia k 
hlasovaniu. 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál v predloženom znení na Miestnej 
rade a zaradiť ho na rokovanie Miestneho zastupiteľstva.  
Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Prítomných: 7  Za: 7   Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. 
 



 

 

 

K bodu 2:  

Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú umeleckú 

školu 

 

Rozprava: Materiál uviedla p. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Lýdia Ovečková predložila návrh, 
aby sa doba nájmu skrátila oproti predloženému návrhu na 5 rokov. Dôvod na takúto 
dĺžku nájmu vidí v tom, že nájmy s oveľa vyššími investíciami dostali 5 ročnú dobu nájmu. 
Komisia iný návrh nedostala, pristúpila k hlasovaniu o zmene doby nájmu. 

 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Prítomných: 7  Za: 6   Proti: 0   Zdržalo sa: 1 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

Následne komisia hlasovala o návrhu ako celku. 

 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Prítomných: 7  Za: 7   Proti: 0   Zdržalo sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 3:  

Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti o.z. 

 

Rozprava: Materiál uviedla p. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Lýdia Ovečková predložila návrh, 
aby sa doba nájmu skrátila oproti predloženému návrhu na 5 rokov. Dôvod na takúto 
dĺžku nájmu vidí v tom, že s inými nájomníkmi s oveľa vyššími preinvestovanými 
finančnými prostriedkami mali uzatvorené zmluvu na 5 ročnú dobu nájmu. Komisia iný 
návrh nedostala, pristúpila k hlasovaniu o zmene doby nájmu. 
 
Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Prítomných: 7  Za: 7   Proti: 0   Zdržalo sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

Následne komisia hlasovala o návrhu ako celku. 

 

Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 



Prítomných: 7  Za: 7   Proti: 0   Zdržalo sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 
K bodu 4:  

Doplnenie dokumentu Transparentná Petržalka v oblasti účasti verejnosti na rozhodovaní 

samosprávy 

Rozprava: Materiál uviedla predsedníčka komisie.  
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál tak ako bol predložený po 
zapracovaní zmien navrhnutých komisiami MsZ. 
 
Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 5:  
Návrh na zriadenie pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme v znení jej 
dodatkov s cieľom zabezpečiť primeranú cenu za teplo pre obyvateľov Petržalky 
 
Materiál uviedol predkladateľ, vysvetlil členom KKaM skutkový stav, zámer predloženého 
materiálu a tiež uviedol, ktoré dve zmeny budú do materiálu zapracované ako výsledok 
rokovaní iných komisií. V časti B uznesenia sa vypúšťa podmienka skúseností v tepelnej 
energetike pre neposlancov a mení sa termín splnenia zo 60 na 180 dní. 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál so zapracovanými zmenami. 
 
Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Prítomných: 7  Za: 7   Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu : Rôzne 
A) P. Broszová informovala členov o materiály Koza v háji – prenájom pozemku - 
Komunitná záhrada. Väčšina pozemku je v správe hl.m., tak OZ sa zapojí do projektu 
Adopcia zelene. Na menšiu časť pozemku, ktorý má v správe MČ sa uzavrie zmluva o 
spolupráci s OZ a nie nájomná zmluva. P. Ovečková, ktorá bola v kontakte s OZ tlmočila 
p.Broszovej spokojnosť členov OZ s napredovaním rokovaní s MČ a podpory zo strany 
MČ. 
 
B) P. Ovečková uviedla nasledovný problém: na zasadaní MsZ, dňa 25. 9. 2018 podľa 
propagačného materiálu KZP k podujatiu Seniorfest bolo zistené, že dvaja kandidáti na 
starostu v nadchádzajúcich voľbách sa zúčastňujú na programe ako účinkujúci. Na túto 
skutočnosť bol bezdokladne dňa 25.9.2018 upozornený p. riaditeľ KZP – p. Litomerický, 
ktorý prisľúbil a potvrdil písomne e-mailom vykonať zmenu v programe o oboch kandidátov 
nahradiť v programe inými účinkujúcim vzhľadom na priebehajúcu politickú predvolebnú 
kampaň. Riaditeľ KZP uviedol, že zrejme išlo o chybu a pri tvorbe programu si situáciu 



neuvedomili, ale urobí nápravu. Pri konaní jednotlivých podujatí dňa 1.10. a 2.10. však 
k avizovanej a potvrdenej náprave nedošlo k zmene účinkujúcich a o tejto skutočnosti p. 
Litomerický žiaľ ani nikoho neinformoval a nevysvetlil prečo k zmene neprišlo. Konaním p. 
riaditeľa bolo KZP a jeho podujatia zneužité v rámci politickej predvolenej kampane, keď 
bol poskytnutí priestor na predvolebnú kampaň iba vybraným 2 kandidátom. 
 
Uznesenie komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka pripraviť a schváliť zmenu Štatútu KZP tak, aby boli 
zapracované opatrenia, ktoré nebudú dovoľovať zapájanie sa registrovaných kandidátov v 
regionálnych a komunálnych voľbách do programu kultúrnych podujatí, ktoré organizuje 
alebo má nad nimi záštitu mestská časť alebo jej organizácie. Rovnako členovia komisie 
odporúčajú zapracovať uvedené pravidlo do materiálu Transparentná Petržalka. 
 
Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Prítomných: 7  Za: 7   Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie komisie: Komisia kultúry a mládeže žiada, aby bola informovaná zo strany 
KZP, Oddelenia kultúry MÚ MČ a Miestnej knižnice Petržalka o plánovaných podujatiach,  
a aby jej boli predložené elektronicky programy podujatí pred ich definitívnym schválením 
či už vedením KZP alebo oddelením kultúry. 
 
Hlasovanie: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, 
Marek Kovačič, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Ivan Lučanič 
Prítomných: 7  Za: 7   Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeže poďakovala za účasť.  
 
 
 
       za správnosť zápisu 
       Miroslava Makovníková Mosná 
       predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 10. 10. 2018 
Miroslava Makovníková Mosná 
predsedníčka komisie 


