Komisia kultúry a mládeže

ZÁPISNICA
zo zasadnutia dňa 9.9. 2019
Začiatok 15.50 h
Prítomní: I. Jančoková, Ľ. Kačírek, A. Kutlíková, M. Kovačič, M. Makovníková-Mosná, L.
Ovečková, M. Černý
Neprítomní: D. Palúchová, M. Kleibl, ospravedlnení: M. Vetrák, I. Lučanič

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované
Strediskom sociálnych služieb Petržalka, v znení neskorších pred. (S. Chanečková, SSS)
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa 25.septembra 2012
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované
Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č.
5/2014, VZN č. 5/2015 , VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018a
VZN č.3/2019. (S. Chanečková, SSS)
4. Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR
Bratislavou s prílohou (A. Broszová, Odd. majetku, obstarávania a investícií)
5. Aktuálna situácia v oblasti kultúry: Referát kultúry a športu, riaditeľ KZP P. Litomerický dlhodobo PN, Petržalské dni, aktivity do konca roka, ai (Ľ. Pastorová, RKaŠ)
6. Busty: Osuský, Wilson, Watson – stanovisko členov kultúrnej komisie a komisie
životného prostredia (Ľ. Pastorová, RKaŠ)
7. Nám. Hraničiarov – názov námestia projekt (Ľ. Pastorová, RKaŠ)
8. Rôzne
K bodu 1 /
Otvorenie, schválenie programu
Tajomníčka komisie Ľudmila Pastorová privítala na zasadnutí prítomných členov
komisie a skonštatovala, že komisia ešte nie je uznášania schopná. Privítala zároveň
zástupkyne OZ Petržalčanka, ktoré prišli osobne pozvať na premiéru pásma ľudových piesní
a tancov „S piesňou starneme pomalšie“, ktoré sa uskutoční 14.10.2019 v Dome kultúry
Zrkadlový háj (vstup voľný). Pni A. Korbelová odprezentovala doterajšiu prácu a priniesla
k nahliadnutiu i bohatú kroniku súboru.

Po príchode ďalších členov komisie a prijatí pozvania, predsedníčka komisie p.
Makovníková-Mosná skonštatovala, že komisia už je s počtom 7 členov uznášaniaschopná.
Následne komisia hlasovala o zmenách v programe zasadnutia, a to: bod č. 4 - Dodatok č.1
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom, bude v rokovaní ako bod 2. Pôvodný
bod 2 sa zlučuje s bodom 3 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa
25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. Bod 5 – Aktuálna situácia v oblasti
kultúry, ako bod 4 rokovania komisie a ďalej sa pokračuje podľa poradia.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže s ch v a ľ u j e upravený program zasadnutia.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Za: 7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 2 / Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej
časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR
Bratislavou s prílohou
Materiál uviedla (A. Broszová, Odd. majetku, obstarávania a investícií) uviedla dve
malé zmeny, ktoré je treba Dodatkom v schválených zásadách urobiť a tieto zmeny
zdôvodnila:
a) Vypustiť z materiálu bod I, ktorý ukladá kompetenciu „poskytnutie zľavy
z príspevku... „ zastupiteľstvu, avšak schválené VZN s vyššou právnou váhou
dáva túto kompetenciu starostovi
Predmetná zmena zosúlaďuje platné dokumenty.
b)

V článku 2 vložené „do majetku spoločnosti“.
Predmetná zmena bližšie špecifikuje o koho majetok sa jedná.

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predkladané zmeny
Dodatkom č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom a o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť predložený materiál.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu 3 / Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa 25.septembra
2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č.
6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015 , VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017,
VZN č. 6/2018a VZN č.3/2019.
Materiál aktuálneho VZN uviedla vedúca Strediska sociálnych služieb Petržalka, S.
Chanečková a zároveň oboznámila s navrhovanými zmenami prítomných členov komisie:

-

Od mája 2019 vysúťažený dodávateľ na zabezpečovanie stravy, ktorá bola doteraz v réžii
Strediska (raňajky a druhé večery). Výhercom VO sa stal City Gastro, ktorý už

zabezpečuje stravu v rozsahu obedy a večere. Tým sa však zvyšuje stravná jednotka –
celková na 0,24 cent./ deň, pre diabetikov 0,27 cent./deň (t.j. zvýšenie cca 6 eur / 9
eur mesačne).

-

Ekonomicky oprávnené náklady – nové pokyny od ktorých sa odvíja aj príspevok štátu –
si vyžaduje samostatné účtovníctvo, musí si viesť každé zariadenie samostatne (Vavilova
aj Mlynarovičova). Zo zmien vyplývajú nové čísla a to, že pri súčasnom spolufinancovaní
50% u nepetržalčanov, nám nevychádza každoročne sa zvyšujúci príspevok od štátu.
Preto návrh znižuje percento spolufinancovania nepetržalčanov z 50% nákladov na
45% spolufinancovanie

-

Mení sa cena za prepravnú službu –10 km / 3 eur.

V rámci S. Chanečková diskusie odpovedala na ďalšie otázky členov komisie.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predkladaný Návrh
VZN a o d p o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť predložený materiál
v plnom rozsahu.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4 / Aktuálna situácia v oblasti kultúry
Informácie ohľadom zmien v oblasti kultúry uviedla vedúca novovzniknutého referátu Kultúry
a športu (Ľ. Pastorová, RKaŠ) . Okrem iného informovala o dlhodobej PN riaditeľa KZP P.
Litomerického, ukončení spolupráce s agentúrou Morning net, príprave výberového konania na
realizáciu Galaprogramu Petržalské dni a ďalších aktivitách do konca kalendárneho roka.
V diskusii poslankyňa I. Jančoková uviedla, že je koordinátorkou prípravy nového dotačného
systému, ktorý sa má tvoriť za okrúhlym stolom spolu so zástupcami 3 sektora, dotačných
komisií, ai. Facilitovať proces pripomienkovania zmien bude Združenie Well giving
(splnomocnený Min. práce, soc. Vecí a rodiny, má grant na poskytovanie týchto služieb
obciam). Cieľom je vypracovať novú vyhovujúcu dotačnú schému, formuláre i kritériá,
zjednodušujúcu proces podávania, ako i administrovania dotácií (elektronický systém).
Diskutovali sa témy „Vianočné trhy“, „Dni Petržalky“ ai. Pre krátkosť času sa ďalšia diskusia
presunula na mimoriadnu komisiu, členovia hlasovali o dátume.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže sa uzniesla na termíne mimoriadneho zasadania
komisie kultúry k programovým otázkam, a to dňa 2.10. o 9,00.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu 5 /
Busty: Osuský, Wilson, Watson – stanovisko členov kultúrnej komisie
a komisie životného prostredia
Členovia komisie sa už písomne vyjadrili k návrhu/ žiadosti osádzania pamätných
búst na území Sadu Janka Kráľa. Tento historický park je pod špeciálnym ochranným
režimom, zamietavé stanovisko vypracovalo aj odd. životného prostredia. Komisia kultúry
hlasovala o ďalších bodoch stanoviska.

Uznesenie a): Komisia kultúry a mládeže neodporúča umiestňovanie pamätných búst do
Sadu Janka Kráľa, rovnako ani na Tyršovo nám.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie b): Komisia kultúry a mládeže odporúča umiestnenie nových pamätníkov v iných
lokalitách Petržalky (napr. Nám. Republiky ai) a zároveň odporúča iný formát pamätíka ako
busty (napr. dielo zobrazujúce príbeh, zásluhy, znázorňuje čin).
Hlasovanie: Prítomných: 7
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 7 /

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Nám. Hraničiarov – názov námestia projekt

Z časového hľadiska nebolo možné tento bod prerokovať, presúva sa na prerokovanie do
ďalšej komisie.

Zapísala:

Ľ. Pastorová, tajomníčka komisie

Schválila:

Miroslava Makovníková- Mosná, predsedníčka komisie

