Komisia kultúry a mládeže

ZÁPISNICA
zo zasadnutia dňa 20.1. 2020
Začiatok 15.50 h
Prítomní:

M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, I. Jančoková, A. Kutlíková,
M. Kovačič, M. Kleibl, prišiel v priebehu: M. Černý, I. Lučanič
Ospravedlnení: Ľ. Kačírek, M. Vetrák, D. Palúchová

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. RSMM

a) Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku
b) Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku p.č.3234 pre OZ Kaspian

3. URaD

Návrh na zmenu VZN o miestnych daniach (príloha č.5. Zásady pre
vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta)

4. a) RIČ

INVESTIČNÝ PLÁN 2020 podľa schváleného rozpočtu (Info materiál)

b) KZP Žiadosť o úpravu schváleného rozpočtu: navýšenie kapitálových výdavkov na
zateplenie DK ZH - zdôvodnenie (ek. riaditeľ, P. Sekerák)
5. RKaŠ

Informácie RKaS o stave priprav a zhodnotenie podujatí a aktivít MC

a) Stav príprav Dni Petržalky 2020 a i.
b) Pamiatky – Koncepcia hl. mesta + komisia pre pamiatky
c) Výstupy z Vianočnej Petržalky 2019, výstup z PS – Nám. Republiky, výstupy z MRP

6. Harmonogram plánovaných zasadnutí komisií, MR a MZ v roku 2020
7. Rôzne

K bodu 1 /
Otvorenie, schválenie programu
Predsedníčka komisie p. Makovníková-Mosná privítala na zasadnutí prítomných
členov komisie a skonštatovala, že komisia je s počtom 6 členov uznášaniaschopná.
Prítomných oboznámila s programom zasadnutia. L. Ovečková požiadala o vloženie bodu 8
– hlasovanie o športových dotáciách. V protinávrhu bolo predradiť tento bod pred bod
Rôzne, o čom následne členovia komisie hlasovali.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže vkladá do programu ako bod 7 (pred bod Rôzne)
bod o športových dotáciách.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa:
0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
Následne komisia hlasovala o programe ako o celku.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže s ch v a ľ u j e upravený program zasadnutia.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 2 /

Referát správy miestneho majetku

a) Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku
Úvod k materiálu predstavila p. Broszová, doplnenie a dovysvetlenie členom komisie
podal i prednosta MU P. Šinály. Hlavné mesto deklaruje záujem za účelom lepšej údržby na
Tyršovom nábreží zjednotiť plochy zelene tak, aby vytvárali kompaktný celok. V predloženom
materiály však boli zahrnuté aj zastavané plochy (parkovisko na TN, parkovisko pred
Divadlom Aréna, ai..), ktoré ma MČ zverené iným ako 5-kovým protokolom. MČ nie je zrejmý
záujem mesta s týmito zastavanými plochami. Primátor však podľa slov prednostu prisľúbil
stretnutie konané ešte pred zasadaním Miestnej rady MČ (29.1.), aby boli tieto otázky
objasnené.
Uznesenie a): Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu vydať
súhlasné stanovisko k žiadosti o vrátenie zvereného majetku na Tyršovom námestí.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Záver:
Uznesenie nebolo schválené.

Za:

2

Proti:

1

Zdržal sa:

3

b) Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku p.č.3234 pre OZ Kaspian
Informácie k návrhu podala opäť p. Broszová a zodpovedala členom komisie na
kladené otázky. V priebehu rokovania prišiel ďalší člen KKaM M. Černý, čím bolo zvýšené
quórum na 7. Navrhované predĺženie nájmu pre OZ Kaspian je na dobu neurčitú (t.j.
kedykoľvek sa dá vypovedať).
Uznesenie b): Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e návrh na predĺženie
nájmu 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:

1

Zdržal sa:

0

K bodu 3 / URaD - Návrh na zmenu VZN o miestnych daniach (príloha č.5. Zásady pre
vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta)
P. Darovcová z URaD prezentovala komisii predkladaný materiál, v ktorom je
zjednotená sadzba za vyhradené parkovacie státie pre FO, PO a pre ZŤP na 50,-eur.
V diskusii zaznela informácia o novom spôsobe osádzania spoločných dodatkových tabúľ
a to do začiatku účinnosti celomestskej parkovacej politiky. Diskusia ďalej pokračovala
otázkami o zatiaľ navrhovanom režime týchto miest v celomestskej parkovacej politike.
Príchodom ďalšieho člena komisie, I. Lučaniča, bolo kvórum zvýšené na 8.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže b e r i e
n a ve d om i e
Návrh VZN
o miestnych daniach a o d p o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť predložený
materiál.
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 4 a) Referát investičných činností - INVESTIČNÝ PLÁN 2020 (Info materiál)
Predstavil p. prednosta Šinály info materiál – Investičný plán MČ na rok 2020 podľa
schváleného rozpočtu, ako i zásobník investícií, ktoré úrad eviduje. V bod 26 investičného
plánu figuruje suma 25 tis. – schválené kapitálové výdavky pre KZP na rok 2020 – tento bod
bude súčasťou rokovania o žiadosti na úpravu rozpočtu pre KZP v ďalšom bode.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predložený materiál.
Hlasovanie: Prítomných: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

4 b) KZP - Žiadosť o úpravu schváleného rozpočtu: navýšenie kapitálových výdavkov
na zateplenie DK ZH
Zdôvodnenie žiadosti predniesol ek. riaditeľ KZP, P. Sekerák. Rovnako tiež informoval
o požiadavkách na kapitálové výdavky pre KZP, ktoré žiadali pre rok 2020 vo výške cca
500tis. EUR. Schválené kapitálové fin. prostriedky pre rok 2020 boli len na klimatizáciu vo
výške 25tis. Eur. Predkladané priority KZP boli v poradí:
1. DK ZH – zateplenie .... 206 tis. EUR
2. DK ZH – klimatizácia v kinosále (chladenie a cirkulácia vzduchu) ... cca 12.500 EUR
3. DK ZH – klimatizácia v spoločenskej miestnosti .... cca 12.500 EUR
4. .... ďalšie
Odporúčaním predchádzajúcej KKaM bolo, aby kapitálové výdavky KZP pre rok 2020 (vo
výške 25.000,- eur) boli použité na: 1. klíma DK ZH, 2. klíma v CCC. KZP pri tejto sume však
preferuje varianty: a) klíma DK ZH kinosála + klíma DK ZH spoločenská miestnosť (ako bolo
žiadané), alebo b) klíma DK ZH kinosála a príspevok na auto (dodávku). Po vzájomnej
diskusii sa komisia zhodla so zástupcom vedenia KZP, že na riešenie chladenia vzduchu
v DK ZH kinosála a CCC centrum dajú vypracovať odborný projekt, ktorého výstup predložia
komisii kultúry na najbližšom zasadnutí (február 2020). Na základe navrhovaných riešení a
finančnej náročnosti bude komisia hlasovať o ďalšom odporúčaní – ako postupovať (ak
realizácia 2x chladenie bude drahšia ako 25tis., a pod.)
Úloha: KZP dá vypracovať odborný projekt (výdaj do 500,- eur) - február 2020.
Uznesenie I.) Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a KZP, aby zadali na vypracovanie
riešenia chladenia v kinosále DK ZH a CCC odborný posudok, ktorý bude predložený na
rokovanie nasledujúcej KKaM (2.3.). Následne KKaM na základe výsledkov posudku
a cenovej kalkulácie komisia odporučí ďalší postup.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
K požiadavke na zateplenie DK ZH p. Sekerák predstavil krátku genézu problematiky
zateplenia DK ZH. V roku 2017, 2018, 2019 neboli schválené potrebné fin. prostriedky,
žiadajú o ne od r. 2014, pričom stavebné povolenie sa predlžuje z roka na rok. Náklady na
zateplenie sú vyčíslené na 206 tis., je možné, že reálna suma bude nižšia. Hlavnými
dôvodmi sú okrem estetického a energetického aj dôvod technický. V diskusii sa KKaM
venovala všetkým trom, obzvlášť záujem bol o proces schvaľovania vizuálu zatepleného DK.
P. Kleibel navrhol, aby sa do času zateplenia budovy, dokončil náter fasády, smerom k
reštaurácii, nakoľko to pôsobí neesteticky, že je časť zrenovovaná a časť nie. Členovia
KKaM súhlasili s takýmto riešením.
Úloha: KZP zašle KKaM projektovú dokumentáciu ako i plánovaný vizuál na zateplenie.
Úloha: KKaM informuje svojich kolegov v poslaneckých kluboch.
P. vicestarostka informovala p. Sekeráka o rôznych možnostiach čerpania grantov a tiež
ponúkla možnosť posielať informácie, ktoré na týždennej báze predstavuje na OPR p.
Albertymu. Úloha: KZP zistí možnosť získania grantu na BSK - na keramická pec v CCC.
Členovia komisie boli pozvaní na výjazdové zasadanie komisie do DK ZH.
Uznesenie II.): Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e správu o stave
budovy DK ZH a o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu navýšiť z prebytku rozpočtu MČ
za rok 2019 kapitálové výdavky KZP o sumu 206 tis. EUR na zateplenie DK ZH. Komisia
kultúry a mládeže o d p o r ú č a schváliť realizáciu investície zateplenia DK ZH.

Hlasovanie: Prítomných: 8
Za:
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

5

Proti: 0

Zdržal sa: 3

Počas rokovania bolo znížené kvórum na 7.
Uznesenie III.): Komisia kultúry a mládeže ž i a d a, aby odborne príslušné oddelenie
pripravilo materiál na rokovanie marcového miestneho zastupiteľstva MČ podľa
predchádzajúceho Uznesenia II.) komisie.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
P. Severák informoval o politických mítingoch v KZP (uplynuté / plánované) Predmetom
diskusie bola snaha zadefinovať si prijateľný rozsah politických aktivít na pôde miestnej
kultúrnej inštitúcie (KZP). Diskutované bolo aj Moratórium na politické mítingy, forma
etického kódexu/usmernenia a pod.. Nakoľko počas diskusie neprišlo k finálnej zhode medzi
členmi komisie, a pre obmedzený čas teda ani ku konkrétnemu návrhu znenia, KKaM
ukončila tento bod bez prijatého uznesenia. V tejto veci je potrebná širšia diskusia.
K bodu 5/ Informácie RKaŠ o stave príprav a zhodnotenie podujatí a aktivít MČ
a) Stav príprav Dni Petržalky 2020 a i.
b) Pamiatky – Koncepcia hl. mesta + komisia pre pamiatky
Ľ. Pastorová informovala o aktuálnom programe a rokovaniach k Dňom Petržalky.
Rovnako o žiadosti o nominovanie zástupcu MČ do pamiatkovej komisie hl. mesta.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a, aby bol do pamiatkovej komisie Hl.
mesta nominovaný zamestnanec MU z Referátu kultúry a športu.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Za:
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

c) Výstupy z Vianočnej Petržalky 2019
KKaM stručne zhodnotila novinky na VT: priestorové otočenie trhov zhodnotila pozitívne
a navrhli tipy na VP 2020: lepšie ukotvenie zelených stanov (plus závažia, alebo napevno),
alebo vymeniť. K priestorovým otázkam a kapacite na Nám. Republiky, členovia KKaM boli
informovaní, že bude cca na jeseň 2020 vyhlásená medzinárodná architektonická súťaž (MČ
BA-Petržalka) s cieľom revitalizácie námestia.

K bodu 6 / Harmonogram plánovaných zasadnutí komisií, MR a MZ v roku 2020
Bol predložený návrh na zmenu termínov zasadnutí KKaM z pondelka 15.30 na
stredu 9.00. Z prítomných členov iba p. Lučanič vyjadril, že mu to nevyhovuje. Presun komisii
bude predmetom hlasovania mailom.
Záver
Vzhľadom na potrebu niektorých členov odísť sa komisia stala o 19,30 neuznášaniaschopná
a ďalšie body z tohto dôvodu neboli prerokované.

Zapísala:
Schválila:

Ľ. Pastorová, tajomníčka komisie
Miroslava Makovníková- Mosná, predsedníčka komisie

