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      ZÁPISNICA                                                                          

   zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže                                                                                                                                

dňa 29.4. 2019 

 

Prítomní: M. Makovníková-Mosná, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, D. Palúchová, M. Černý, M. Kleibl, I. 

Lučanič, A. Kutlíková M. Vetrák, M. Kovačič, Ľ. Pastorová 

Neprítomní: I. Jančoková (ospravedlnená) 

 

Program:  
 
1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Novela VZN o čistote a poriadku, ktorou sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 (vedúca ŽP)      
3. Návrh VZN, ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na území MČ  Bratislava-

Petržalka (vedúca ŽP)  
4. VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní sociálnych služieb (vedúca SO)    
5. Záverečný účet mestskej časti (vedúci FO)       
6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej 27 

Bratislava pre Martina Valentíka (vedúca NsM)      
7. Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 3640/4 pre Outdoor  Media, 

s.r.o (vedúca NsM)          
8.  „Petržalská pláž“, Architektonická štúdia, P. Miklušičák (vedúca URaD) – info materiál       
9. Novela VZN o športe (vicestarostka Ovečková)  
10. Aktuálny stav pamätihodností Petržalky a odporúčanie pre starostu požiadať o zaradenie 

pamätnej tabule JUDr. Jána Bulíka (KO – D. Emeljanovová)                          
11. Schvaľovanie finančných dotácii MČ Bratislava–Petržalka na kultúru             
12. Odporúčanie nominantov na Osobnosť Petržalky           
13. Kultúrne podujatia a činnosť KZP 

- Schvaľovanie návrhu programu osláv 100-ho výročia pripojenia Petržalky 
k Bratislave (ČSR) – výstup pracovnej skupiny 

- Ďalšie plánované podujatia – odd. kultúry v spolupráci s KZP  
- Žiadosť KZP o fin. prostriedky na fasádu – vyjadrenie komisie, návrh na 

Mimoriadne zasadanie ku KZP  
- Návrh na pracovnú skupinu – systémová finančná podpora kultúry 

 

 

K bodu 1 / Otvorenie, schválenie programu 
Predsedníčka komisie p. Makovníková-Mosná privítala na zasadnutí  prítomných členov 

komisie a skonštatovala, že komisia je s počtom 8 členov komisie uznášaniaschopná. Následne 

komisiu oboznámila s programom zasadnutia, pričom navrhla aby bol bod 8 „Petržalská pláž“, 

Architektonická štúdia, presunutý medzi infomateriály a nebol predmetom rokovania. Bod č. 10 

„pamätihodností Petržalky“ bol zaradený ako bod č. 8.,  zvyšok programu nasleduje v poradí, 

doplnený program o bod 13 „Vznik regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava - 

Petržalka“ a bod 14 doplnený „Zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti pri MZ“. 

 

Uznesenie:  Komisia kultúry a mládeže  schvaľuje upravený program zasadnutia.  

Hlasovanie:      Prítomných:   8                  Za:     7   Proti:  0  Zdržal sa:  1 

Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

K bodu 2 / Novela VZN o čistote a poriadku, ktorou sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 
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Materiál uviedla vedúca oddelenia životného prostredia p. Berner Ďurinová a predstavila 

zmeny VZN. V úvode prerokovávania prišli ďalší 2 členovia komisie (M. Vetrák, M. Kovačič), čím 

bolo navýšené kvórum na počet 10 prítomných členov. P. Vetrák v diskusii požadoval schváliť 

materiál s pripomienkou: požadoval zosúladiť uvádzané termíny „verejné priestranstvo“ a 

termín „verejne prístupné miesto“.   

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť  
predložený materiál s pripomienkou.  
Hlasovanie:   Prítomných: 10          Za:  10  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 3 / Návrh VZN, ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na území 

MČ  Bratislava-Petržalka 

Vedúca oddelenia životného prostredia p. Berner Ďurinová oboznámila členov komisie s 

predloženým návrhom VZN a v rámci diskusie 2 odpovedala na otázky členov komisie M. 

Makovnikovej. I. Lučaniča a D. Palúchovej ohľadom zoznamu priestranstiev, sankcí mestskej 

polície (zákon o priestupkoch), voľnom pohybe bojových psov ai.. M. Vetrák navrhol zvýšiť daň za 

psa, ktorý niekoho pohryzie (niekoľko násobok poplatku). Tento pozmeňovací návrh však treba 

predložiť do daňového VZN. 

 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť   

predložený materiál. 

Hlasovanie:     Prítomných:   10                   Za:  10        Proti:  0         Zdržal sa:   0 

Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 4 / VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

Materiál uviedla riaditeľka SSS p. Chanečková. Oboznámila členov komisie s dôvodmi na 

úpravu uvedeného VZN. V diskusii M. Vetrák poukazoval na nový vnesený pojem „ďalšie služby“ 

a preto navrhol včleniť samostatný paragraf, v ktorom by boli jednotlivo vymenované. P. 

Chanečková uviedla, že dané služby by mali byť v paragrafe 17 bod 4. Komisia hlasovala 

o materiály s pripomienkou, aby bola overená zrozumiteľnosť textu a v prípade potreby doplnená 

o ďalší paragraf.  

 

Uznesenie:  Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť  

predložený materiál s pripomienkou.  

Hlasovanie:       Prítomných:  10                  Za:   10        Proti:  0           Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 5 / Záverečný účet mestskej časti  

Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. V rámci rozsiahlejšej diskusie 

odpovedal na otázky členov komisie. Po krátkej diskusii prijala komisia nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť   

predložený materiál. 

Hlasovanie:      Prítomných: 10                       Za:  10  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené.  
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K bodu 6 / Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na 
Bulíkovej 27 Bratislava pre Martina Valentíka 

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

diskusie odpovedala na otázky členov komisie. P. Makovníková sa dopytovala, či nie sú 

nejaké sťažnosti obyvateľov. Vedúca oddelenia uistila členov komisie, že nie sú, ako i, že 

tam nebudú automaty, nakoľko to také boli podmienky VZN.  

 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť   

predložený materiál. 

Hlasovanie:         Prítomných: 10     Za:    9    Proti:  0  Zdržal sa:  1 

Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 7 / Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 3640/4 pre 

Outdoor  Media, s.r.o (vedúca NsM) 

Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová a po krátkej 

diskusii členovia komisie hlasovali o nasledovnom uznesení. 

 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť   

predložený materiál. 

Hlasovanie:        Prítomných: 10                   Za:    0   Proti:  6  Zdržal sa:  4 

Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 8 / Aktuálny stav pamätihodností Petržalky a odporúčanie pre starostu požiadať 

o zaradenie pamätnej tabule JUDr. Jána Bulíka  

 D. Emeljanovová z oddelenia kultúry informovala komisiu o súčasnom stave 

pamätihodností na území MČ. Zoznam 70 pamätihodností na území Petržalky z rôznych zdrojov 

v r.2017 zozbierala a osobne obhliadala D. Emelijinovová.  

V diskusii sa členovia komisie zhodli na tom, že je potreba: 

 iniciovať proces evidencie a zhodnotenia stavu pamätihodností na území Petržalky 

(predložený zoznam je potrebné doplniť a roztriediť podľa NKP, v súčasnom materiály 

niektoré objekty chýbajú, alebo sú neaktuálne údaje).   

 nájsť systém ako určiť a evidovať vlastníkov objektov. Zo zoznamu 70 objektov 

nevieme či a ktoré má Petržalka vlastníctve.  

 určiť, kto by mal vykonávať kontrolu a aktualizáciu (na odd. kultúry je momentálne len 

jedna zamestnankyňa).  

 určiť postup v prípade záujmu/ potreby rekonštrukcie pamätihodnosti. Ak je známy a 

žijúci autor, je možné ho osloviť, príp. odborníka na odhad stavu a ceny opravy a až 

potom riešiť získavanie peňazí na opravu. Majiteľ môže žiadať o dotáciu. Aktuálne sa 

o to nikto nestará, nejaký súpis by malo mať aj majetkové odd. úradu, nevieme sa 

k nemu dostať (napr. objekt zo žel. stanice, ktorý bol v dezolátnom stave). Korzo tiež 

už na správe majetku je. To, čo je v areály škôl sa dávalo školám. Pamätné tabule čo 

máme – zoznam. Existujú dokumenty z odovzdávania umel. diel z 80-tych rokov, 

informoval L. Kačírek. Všetky umelecké diela a pamätihodnosti na území Petržalky 

by bolo dobré zaevidovať. Vytypovať pamiatky: napr. Holubica a prioritizovať poradie. 

Zobrať si danú pamätihodnosť pod záštitu. Po jednom ich obnovovať. Pracovná 
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skupina na túto tému: Ivan Lučanič, Luboš Kačírek, Martin Kleibl, Michal Černý, Lýdia 

Ovečková (5). 

 

K situácii ohľadom pamätnej tabule J. Bulíka: V súčasnosti nie je známe, či je ako súčasť 

fasády majetkom vlastníka domu (on môžu žiadať o dotáciu). Ak nie je, Správa majetku môže 

požiadať o získanie objektu do majetku obce (mestský úrad / magistrát), zistiť na základe 

čoho by to pripadlo do správy MČ. 

 

Komisia žiada vrátiť materiál na prepracovanie a to: doplnený zoznam pamätihodností a ich 

aktuálny stav. Počas diskusie pred hlasovaním odišli dvaja členovia komisie, počet prítomných 

členov klesol na 8. 

 

Uznesenie a):  

Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  prednostovi, aby zabezpečil expertný finančný 

odhad na rekonštrukciu pamätnej tabule J. Bulíka prostredníctvom odd. správy majetku a aby 

inicioval rokovanie so zástupcami Hlavného mesta (MPU a KPU) a stretnutie s vedúcimi 

oddelení MU (odd. finančné, správy majetku, kultúry) s cieľom možnosti prevzatia pamätihodností 

do správy majetku MČ – všeobecne.  

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

Záver a): Uznesenie bolo schválené  

 

Uznesenie b): 

Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a   odd. kultúrnemu a odd. správy majetku hľadať 

možnosti žiadať o fin. prostriedky na rekonštrukciu pamätnej tabule J. Bulíka. Žiadame, aby 

jednotlivé kroky boli konzultovane s členmi kultúrnou komisiou. 

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

Záver b): Uznesenie bolo schválené  

   

 

K bodu 9 / Novela VZN o športe  

Vicestrarostka L. Ovečková uviedla materiál novelu VZN o poskytovaní dotácií pre veľké 

športové kluby. V diskusii odznel návrh, aby sa to využívalo aj na športové areály našich škôl , 

aby to bolo jasne napísané na aké oblasti. Dotácia športovým klubom bude to zastropovaná 

maximálnou výškou 100 tis.EUR, o zvyšných fin. prostriedkoch sa bude rozhodovať v 2019 

a 2020. Teraz 57tis EUR ostane v rozpočte na šport, budovanie športovej infraštruktúry mestskej 

časti. 

 

Uznesenie:  Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť  

materiál v plnom predkladanom znení. 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 10 / Schvaľovanie finančných dotácii MČ Bratislava–Petržalka na kultúru             
Tajomníčka komisie Ľ. Pastorová predložila 14 + 1 žiadostí, 15-ty projekt „Terasy 2025“ 

bol presunutý z komisie životného prostredia, ktorá sa uzniesla, že to patrí na schvaľovanie do 

pôsobnosti kultúrnej komisie. Táto žiadosť z tohto dôvodu prišla samostatne a neskôr. 

Predsedníčka komisie informovala, že celková suma pre projekty v obl. kultúry je 23.000,-EUR. 

Súčet žiadaných finančných prostriedkov na 15 projektov je 102.000,-EUR. 
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Počas diskusie členovia komisie celkovo zhodnotili tohtoročné projekty ako slabo pripravené,  po 

obsahovej i v rozpočtovej časti. Zároveň sa zhodli na tom, že je treba upraviť formulár žiadosti 

ako i hodnotiacu tabuľku. V súčasnosti je možné, že obsahovo slabší, ale formálne správny 

projekt, má viac bodov ako dobrý projekt, ako i že v hodnotiacej tabuľke žiadatelia strácajú body 

za neuvedenie vecí, ktoré žiadateľ nikde vo formulári žiadosti nie je povinný uviesť. Aj preto nie je 

možné dané daný projekt správne posúdiť a náležite prideliť body. 

V diskusii tiež komisia vyjadrila zhodu v potrebe transparentne riešiť systémovú podporu 

niektorých kultúrnych subjektov, najmä folklórnych súborov, ktoré čerpajú dotáciu aj priamo 

z KZP a sú aj žiadateľmi o finančné dotácie, v niektorých prípadoch predkladajú až 2 projekty. 

Tým vzniká duplicitná podpora, ktorej treba dať nejaký systémový rámec. Komisia si vytýčila tieto 

ďalšie úlohy: 

 pripraviť materiál vo forme VZN – systémová podpora / financovanie kultúrnych subjektov 

(určiť ciele podpory: napr. udržateľnosť dlhodobej tradície, špeciálny prínos - dobrý 

kultúrny výkon, transparentnosť a jasnosť podmienok). 

 prehodnotiť formulár a hodnotiacu tabuľku fin. dotácií na kultúru a upraviť VZN ohľadom 

sankcií (napr. nemožnosť sa zúčastniť rok po tom, čo žiadatelia nesplnenia podmienky 

čerpania dotácie (napr. propagovať MČ), alebo nevyúčtujú správne poskytnutú dotáciu).  

 

Členovia komisie sa dohodli, že všetky žiadosti, ktoré členovia individuálne ohodnotili bodmi sa 

po bodovom sčítaní budú jednotlivo posudzovať a prideľovať žiadostiam finančné sumy. Súčtová 

bodovacia tabuľka hodnotiteľov za jednotlivé projekty tvorí prílohu zápisnice.  

 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť   

finančné dotácie žiadateľom v nasledovných výškach: 

 

 
Por.č
.: 

 
Žiadateľ 

 
Projekt 

Výška 
dotácie 
v EUR 

 
1 

OZ Združenie nezávislých expertov pre 
otázky dejín a života zahraničných 
Slovákov  

„Ulice a námestia BRATISLAVA – PETRŽALKA LÚKY“  
1 765,- 

2 OZ PETRŽALČANKA „Ľudová pieseň v srdci Petržalčanky“ 2 023,- 

 
3 

TK Dansovia s.r.o.  

„Kúpa a inštalácia LED osvetlenia, zdravšieho a 
ekologického osvetlenia pre deti i dospelých v tanečnej 
škole Dansovia, Petržalka“ 

0,- 

4 OZ Jeden 23223 „Grand Gala 2019“ 0,- 

5 
OZ LÚČKA 

„DFS Lúčka na Zi-lan International Childrens Folklore 
and Folkgame Festival“ 

0,- 

6 OZ LÚČKA „Sústredenie DFS Lúčka“ 2 000,- 

7 OZ Hájenka „DFS Hájenka - 8.medzinárodný detský folklórny festival 
"Skoči kolo da skočimo"  

0,- 

8 OZ Hájenka „DFS Hájenka - celoročná činnosť 2019“ 2 000,- 

9 OZ Mladé talenty Slovenska „Podpora talentovaného tanečného páru Patrik Buda a 
Silvia Budová z Petržlaky“ 

 
1 925,- 

10 FO Roman Rybár „"Petržalský festival" 2 500,- 

11 OZ KASPIAN "Pod strechou v KASPIAN-e" 1 500,- 

 
12 

OZ POLENO 

„Letenky pre súbor Poleno do Machačkaly a späť 
(medzinárodný festival folklóru a tradičnej kultúry 
Highlanders)“ 

2 000,- 

13 OZ Bratislavský chlapčenský zbor „Letná hudobná škola pre chlapcov“ 2 105,- 

 
14 

OZ Múzeum Petržalského opevnenia, 
Belinského 7, 851 01 Bratislava  

„Múzeum petržalského opevnenia v bunkri B-S 4 Lány“  
3 500,- 

 
15 OZ Krásy terasy 

„Terasy 2025 ( podujatie zamerané na otvorenie 
diskusie o petržalských terasách pri bytových domoch)“ 

 
2 000,- 

 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 11 / Odporúčanie nominantov na Osobnosť Petržalky 

Komisii bolo doručených 10 nominantov na ocenenie Osobnosť Petržalky 2019. Členovia 

komisie nominantov hodnotili samostatne, výsledné poradie určoval bodový súčet všetkých 8-tich 

hodnotiteľov. Nominanti získali nasledovné bodové hodnotenie:  

Jakub Kuruc   : 44 bodov 

Martin Kleibl  : 71 bodov 

Ivan Horský  : 56 bodov 

Zlatica Feketeová : 47 bodov 

Ján Kotuľa  : 28 bodov 

Marek Chrastina : 54 bodov 

Soňa Hanzelová : 48 bodov 

Miroslav Varadínek : 30 bodov 

Pavol Pollák   : 26 bodov 

Vladimír Segeš : 41 bodov 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a   starostovi MČ Bratislava–Petržalka       

o c e n i ť   titulom Osobnosť Petržalky 2019 týchto nominantov v poradí:  

1. Martin Kleibl 

2. Ivan Horský 

3. Marek Chrastina 

4. Soňa Hanzelová 

Hlasovanie:    Prítomných:   8                     Za:  7  Proti:  0  Zdržal sa:  1 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 12 / Vznik regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava - Petržalka  

Vedúci komunikačného oddelenia Radova Choleva predstavil materiál a v krátkosti 

zosumarizoval situáciu v minulosti ohľadom Petržalských Novín. Veľa peňazí na PN sa dávalo 

súkromníkovi a MČ ani nemala vplyv na výslednú podobu novín. V roku 2018 sa zrušila zmluva 

a de facto nemáme noviny od vtedy. MČ má záujem opäť otvoriť tento komunikačno-informačný 

kanál, má to byť tiež priestor pre poslancov (polemiky, názorové strety) i pre občanov (rubriky). 

Základné parametre: 16 strán, doručené do každej schránky, periodicita raz mesačne (leto jedno 

číslo), vysúťažený názov: „Naša Petržalka“. Otázku ako bude možné schvaľovanie zmien 

(redakčná al. mediálna rada) komisia uzavrela s tým, že popri Redakčnej rade periodika by mala 

fungovať aj Mediálna rada, ktorú treba zreformovať, čo bude obsahom  samostatného materiálu 

predloženého na júnové miestne zastupiteľstvo. 

 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť  

predložený materiál s pripomienkami.  

Hlasovanie:     Prítomných: 8                     Za:  6  Proti:  0  Zdržal sa:  2 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 
K bodu 13 /  Návrh programu osláv 100. výročia pripojenia Petržalky k ČSR 

Ľ. Pastorová predstavila výstup pracovnej skupiny k príprave osláv 100-ho výročia 

pripojenia Petržalky k ČSR. Komisia pripomienkovala obsah i finančnú stránku programu 
osláv. Navrhla zapojiť do príprav aj Magistrát, BKIS, Dni Petržalky, Opevnené bunkre ai. 
  
Uznesenie:    Komisia kultúry a mládeže  odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál s pripomienkami na dopracovanie a u v o ľ n i ť finančné prostriedky vo 

výške 35.000,- tis.EUR pre tento účel.    
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Hlasovanie:        Prítomných:  8              Za:  8  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

K bodu 14 / Zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti pri MZ 
Vzhľadom na veľmi pokročilý čas (22,15) sa komisia zhodla na odklade tohto bodu z 

rokovania.  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže vypúšťa z programu komisie bod 14. 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 15 / Kultúrne podujatia a činnosť KZP 
Vzhľadom na veľmi pokročilý čas (22,15) sa komisia zhodla na odklade tohto bodu z 

rokovania. Predmet rokovania na návrh členov komisie bol preložený na mimoriadnu komisiu, 

ktorá sa uskutoční dňa 13.5.2019 v poobedných hodinách (čas sa doplní dodatočne spolu 

s potvrdením miesta mailom).  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže presúva rokovanie o bode 15 programu komisie na 

mimoriadne zasadanie komisie.  

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

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ľ. Pastorová, tajomníčka komisie 

Schválila: Miroslava Makovníková- Mosná, predsedníčka komisie      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


