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      ZÁPISNICA                                                                          

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeţe                                                                                                                                

dňa 11.3. 2019 

 

Prítomní: M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, Ľ. Pastorová 

Neprítomní: D. Palúchová, M. Vetrák 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach (vedúca OŠaŠ – K. Brťková) 

3. FO – VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

4. FO – VZN o poskytovaní dotácií 

5. Ţiadosť  primátorovi a poslancom MsZ o vysporiadanie pozemkov zverených m.č. tzv. 5-
kovými protokolmi, SJK a Tyršovo nábr. (vedúca PO – L. Danko) 

6. Zásady hospodárenia s bytmi na Čapajevovej ulici a Analýza výdavkov na prevádzku 
bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petrţalka     (vedúca BO – D. Podolayová)  

7. Nakladanie s majetkom (vedúca NsM - A. Broszová) 
a. NsM - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  

b. NsM - Informácia o prenajatých a voľných nebytových priestoroch  

c. NsM - Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL s.r.o. 

8. Stav, dôvody a výhľad nakladania s priestorom Co-workingu v DK Lúky                        

(riaditeľ DK Lúky - A. Pullmann a riaditeľ KZP - P. Litomerický) 

9. Rôzne 
 

K bodu 1 

Predsedníčka komisie p. Makovníková-Mosná privítala na zasadnutí  prítomných členov komisie 

a skonštatovala, ţe komisia je uznášaniaschopná. Následne komisiu oboznámila s programom 

zasadnutia a na návrh p. Podolayovej, zaradila bod 6) Zásady hodpodárenia s bytmi do programu 

skôr, ako bod 3). Zvyšok programu nasleduje podľa poradia. 

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe  schvaľuje program zasadnutia  

Hlasovanie:                                                                                                                                              

Prítomných: počet 4                              Za:  4  Proti:  0  Zdrţal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

K bodu 2 

Vedúca školského oddelenia Katarína Brťková predloţila komisii materiál - Návrh VZN o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach a zdôvodnila navrhované zvýšenie reţijných výdajov na jednotných 0,40 

centov/obed. Očakávané zvýšenie nákladov súvisí s očakávaným zvýšeným počtom obedov na 

základných školách od 9/2019. Príspevok na réţiu sa zvýši z 0,20centov/ obed ţiaka ZS a z 0,30 

centov /obed dieťa v MŠ na jednotnú sumu 0,40 centov/ obed. Jednotným fin. pásmom sa tieţ 

odstránia i komplikácie pri rozúčtovaní stravy v ŠJ ZŠ, kde sa stravujú ţiaci ZŠ i deti MŠ. 

Posledné zvýšenie bolo pred 3 rokmi. 

V diskusii sa p. Makovníková sa pýtala na komunikačnú stratégiu voči verejnosti, taktieţ ţe je 

treba komunikovať aj s MŠ (aké sú problémy, koľko nás obedy budú stáť, dochádzkový systém). 

P. Brťková uistila, ţe uţ prebehla komunikácia a aj bude.  

P. Lukáček z fin. oddelenia doplnil, ţe pôvodný návrh z odd. fin. bolo 0,50 centov. V rozpočte MČ 

totiţ chýba na mzdy 700 tis. eur v rámci dohodovacieho konania MŠ, ŠKD, ŠJ CVČ (problém 
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navýšenia platov 10% je v skutočnosti viac ako 10%, nebolo v kalkulácii zohľadnené všetko, čo 

teraz vyskočilo ako problém). Preto je treba, aby bolo toto navýšenie zapracované do VZN čím 

skôr, od mája aby sme mohli aspoň niečo ušetriť. 

P. Ovečková doplnila, ţe treba doriešiť a zabezpečiť aj dochádzkový  a čipový systém na výdaj 

jedla kvôli realizácii obedov zadarmo. Zoznam všetkých prijatých detí k 2018/2019 do MŠ – 

ţiadala p. Ovečková, dodá p. Pastorová. 

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe  o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petrţalka s ch v á l i ť  Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  

Hlasovanie:                                                                                                                                              

Prítomných: počet 4                                          Za:  4  Proti:  0  Zdrţal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

 

K bodu 3 

Materiál - Zásady hospodárenia s bytmi na Čapajevovej ulici a Analýzu výdavkov na prevádzku 
bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petrţalka predloţila vedúca bytového oddelenia    
D. Podolayová. Očakávané výdavky: kuchyňa na mieru 900,- eur. Nájom: cena podľa znaleckého 
posudku 7e/m2. 
 
Uznesenie  

Komisia kultúry a mládeţe  berie na vedomie  analýzu výdavkov na prevádzku bytov vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petrţalka a  o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petrţalka  s ch v á l i ť  Zásady hospodárenia s bytmi vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie:                                                                                                                                              

Prítomných: počet 4                                          Za:  4  Proti:  0  Zdrţal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

 

K bodu 4 

Vedúci finančného oddelenia Ing. Lukáček predloţil komisii  materiál - VZN o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Členov 

komisie informoval o dôvodoch zmeny uvedeného VZN. Členovia komisie následne 

o predkladanom VZN hlasovali.   

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe berie na vedomie  a  o d p o r ú č a  Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť návrh VZN o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

Hlasovanie:                                                                                                                                              

Prítomných: počet 4                                      Za:  4  Proti:  0  Zdrţal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

 

K bodu 5 

Vedúci finančného oddelenia Ing. Lukáček predloţil komisii materiál - VZN o poskytovaní 

dotácií a informoval o ďalšom doplnení, ktoré vyplynulo z OPS ale nestihol to do materiálov 

vloţiť: a) povinnosť vydokladovať celú akciu a b) preddavok vo výške 80% dotácie vopred a 20% 

po akcii. Z diskusie vystali návrhy na tieto pripomienky: 
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a) moţnosť, aby starosta mohol udeliť jednorazovú dotáciu do 3.000,- eur vo 

výnimočných prípadoch , pričom mu ostane nezmenená čiastka 25 %. 

b) aby bola zmluva súčasťou materiálu  

c) par. 6 bod 12 „prečíslovať“ – doplniť preskočený bod f) - chýba v ods. 2. 

d) ako súčasť vyúčtovania a  záverečnej správy povinnosť preukázať dohodnutú 

propagáciu Mestskej časti, ako je uvedená v zmluve  (fotodokumentácia, tlačová správa 

ai) – par. 7 ods.1 – vloţiť do zmluvy túto povinnosť aj s konkrétnym výstupom  

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe berie na vedomie  a   o d p o r ú č a  Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť návrh VZN o dotáciách s 

pripomienkami 

Hlasovanie s pripomienkami:                                                                                                                                               

Prítomných: počet 4                                    Za:  4  Proti:  0  Zdrţal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené s pripomienkou 

 

 

K bodu 6 

Za oddelenie Nakladania s majetkom prišla prezentovať tri predkladané materiály vedúca odd. p. 

Broszová. Komisia o kaţdom materiály diskutovala a hlasovala samostatne:   

 

a) NsM - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe  o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petrţalka schváliť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom. 

Hlasovanie:  

Prítomných: počet 4                                         Za:  0  Proti:  0  Zdrţal sa:  4 

Záver: Uznesenie nebolo schválené  

 

b) NsM - Informácia o prenajatých a voľných nebytových priestoroch  

Komisii boli predloţené nečitateľné tabuľky (zle oskenované), s ktorými, keďţe nie sú 

v elektronickej podobe, v Excel tabuľke, nedá ďalej pracovať. Členovia komisie si vyţiadali od p. 

Broszovej,  aby boli údaje dodávané v pouţiteľnej podobe. P. Broszová informovala, ţe podľa 

schválených Zásad (bod a)), by mali byť údaje vpisované do predlohy a predkladané aktuálne 

údaje raz za 1/4 roka. Členovia komisie diskutovali, či aj tieto údaje majú byť prepísané 

a vyţiadali si, aby nasledujúci štvrťrok boli komisii riadne, nie len formálne predloţené.  

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe berie na vedomie  s pripomienkou, že požaduje 

oddelenie Nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petrţalka predloţiť v ďalšom kvartáli 

komisii Informáciu o prenajatých a voľných nebytových priestoroch v čitateľnej podobe, 

podľa schválenej predlohy. 

Hlasovanie s pripomienkami:                                                                                                                                               

Prítomných: počet 4                                    Za:  4  Proti:  0  Zdrţal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené s pripomienkou 

 

c) Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL s.r.o. 

Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie.  Ţiadosť predkladá riaditeľ DK ZH – rozšíriť priestory 

kaviarne z 35 na 76m2 . 
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Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe  o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petrţalka schváliť Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre 

G.MAL s.r.o. 

Hlasovanie:  

Prítomných: počet 4                                         Za:  0  Proti:  0  Zdrţal sa:  4 

Záver: Uznesenie nebolo schválené  

 

 

K bodu 7 

Materiál - Ţiadosť  primátorovi a poslancom MsZ o vysporiadanie pozemkov zverených m.č. tzv. 
5-kovými protokolmi, SJK a Tyršovo nábr. Predloţila a objasnila situáciu p. Ďurinová z odd. ţiv. 
Prostredia. Po následnej diskusii sa hlasovala komisia o predloţenom materiály. 
 
Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe  o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petrţalka, p o ž i a d a ť  starostu aby sa obrátil na primátora Hl. mesta SR Bratislavy 

so žiadosťou o vysporiadanie pozemkov a zelene ako je uvedené v Žiadosti. 

Hlasovanie:                                                                                                                                              

Prítomných: počet 4                                    Za:  4  Proti:  0  Zdrţal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

 

K bodu 8 

Členovia komisie boli oboznámení s materiálom ktorý im bol zaslaný ohľadom stavu, dôvodov a 

výhľadu nakladania s priestorom Co-workingu v DK Lúky Riaditeľ KZP. P. Litomerický informoval 

o aktuálnej situácii:  

Všetko, čo sa dohodlo sa urobilo, okrem okien (dali tam ţalúzie), kávovar, vybavenie, sú tam 6 ks 

stolov, je to malé, 1 telefonuje všetkých ruší. V prevádzke od októbra 2018, doteraz 1 zákazník -  

pohrebná sluţba – jedna pani. Inkubátor sa spustil bez kaviarne/vestibul, boli vonku tri výzvy:    

1x plná cena a 2x 50% zľava. Nikto nemal záujem. Prišli sa pozrieť viacerí, takţe propagácia bola 

dostatočná, ale nebol záujme. Nevedia prečo. P. Litomerický dal návrh zníţiť cenu. Iný návrh na 

riešenie sit. nebol. Pripravuje sa nová web-stránka KZP. Členovia sa doţadovali informácii 

o cena a na akú sumu by klesla cena po poţadovanom ďalšom zníţení. P. Litomerický pošle 

taktieţ pripomienky k zmluve k Petrţalským dňom a celý cenník  a vývoj cien k prenájmu 

kaviarne v DK Lúky.  

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeţe berie na vedomie  s pripomienkou, že riaditeľ p. 

Litomerický pošle komisii aj vývoj ceny za Inkubátor.   

Hlasovanie s pripomienkami:                                                                                                                                               

Prítomných: počet 4                                    Za:  4  Proti:  0  Zdrţal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené s pripomienkou 

 

 

K bodu 9  

Rôzne 

P. Kačírek sa pýtal na  100 výročie pripojenia Petrţalky k BA (august 2019), či budeme ako m.č. 

robiť nejakú aktivitu, odd. kultúry. Odd.  kultúry takéto podujatie nepripravuje.  

Následne sa predsedkyňa komisie prítomným poďakovala a ukončila zasadnutie kultúrnej 

komisie.  

 

Zapísala: Ľ. Pastorová, tajomníčka komisie 

Schválila : M. Makovníková- Mosná, predsedníčka komisie                                                                                                   


