Komisia kultúry a mládeže

ZÁPISNICA
zo zasadnutia dňa 2.3. 2020
Začiatok 15.45 h
Prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Zmena zásad hospodárenia – Dodatok č.3 k (NsM)
3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská
a príležitostné trhy na území MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 11/2017 a VZN
č. 4/2018 (O KP, RPPOaPČ)
4. Návrh VZN o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie
alkoholických nápojov na území MČ (O KP, RPPOaPČ)
5. Návrh na určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní a sobášnych hodín
v matričnom obvode BA-Petržalka
6. Koncepcia rozvoja Športových zariadení Petržalky s. r. o. (Prednosta MU, RKaŠ)
7. Agenda KKaM:
a. Info – nový proces hodnotenia projektov (dotácie MČ)
b. KZP – výberové konanie, úlohy z KKaM 20.1.2020 (odborný posudok na
klímu, projekt. Dokumentácia DK ZH, keramická pec), zmluva s DFS,
spolupráca s VŠVU – jantárová cesta
c. RKaŠ - program DP 2020 a predbežný rozpočet, koordinátor pre mládež
d. Návrh na zriadenie Petržalského mládežníckeho parlamentu
e. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre Petržalský mládežnícky parlament
8. Rôzne

K bodu 1 /

Otvorenie, schválenie programu

Predsedníčka komisie p. Iveta Jančoková privítala na zasadnutí prítomných členov komisie
a skonštatovala, že komisia je s počtom 7 prítomných členov uznášaniaschopná. Následne
oboznámila komisiu s návrhom zmien v programe, o ktorej členovia hlasovali, pričom bod č.
5 (sobášne miestnosti a dni), ako i bod č. 6 (Koncepcia rozvoja ŠZP) z pozvánky, boli
predradené pred bod 3 a 4 (Návrhy VZN) v uvedenom poradí.
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 /

Zmena zásad hospodárenia - Dodatok č.3 k Zásadám hospodárenia
a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. Broszová z odd. NsM a prednosta MU P. Šinály informovali o obsahu dodatku č. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom MČ, ktorý predstavuje nový motivačný prostriedok
pre petržalské ZŠ. Priestory v objektoch ZŠ, ktoré sú využívané školou, môžu byť
prenajímané v čase, keď nie sú tieto priestory využívané (t.j. mimo vyučovacích hodín) s tým,
že škola z takéhoto prenájmu uzavretého na dlhšiu dobu automaticky získa 50% z tohto
prenájmu. Tieto prostriedky budú uvedené v rozpočte danej školy samostatne, pričom
nebudú účelovo viazané.
Uznesenie:
schv áliť
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál.
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 3 / Návrh na určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní a sobášnych hodín
v matričnom obvode BA-Petržalka
Návrh predstavila L. Ovečková a odpovedala na otázky členov komisie. Po krátkej diskusii,
členovia hlasovali o tomto návrhu.
Uznesenie:
schv áliť
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál.
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4 / Koncepcia rozvoja Športových zariadení Petržalky s. r. o.
Prednosta MU P. Šinály a Robert Schnurmacher za oblasť športu (RKaŠ) predstavili
komplexný materiál, ktorého cieľom bolo zmapovať majetok a športové kapacity (malých
ihrísk, športovísk, hál, plus plaváreň) mestskej časti, ako i možné investičné zámery, využitie
priestorov na postavenie vlastnej športovej haly a pod.. V diskusii odznela tiež informácia, že
Gymnastické centrum má záujem o športovú halu na Prokofievovej. Budú tiež zvolané
pracovné skupiny na tému Verejné detské ihriská (poslancom príde pozvánka) a PS na
Rozvoj športovísk. V diskusii sa tiež informovalo o limitoch verejnej prevádzky bazénov na
ZŠ (Petržalka má 4 akéto bazény, kt. sú súčasťou škôl): problém hygieny, problém prístupu len cez školu, zabezpečenie 2 plavčíkov, prevádzka a i.
L. Ovečková navrhla zmenu uznesenia: „zobrať materiál na vedomie“ namiesto „schváliť
materiál“, o čom komisia hlasovala:
Uznesenie a)
Komisia kultúry a mládeže
n a v r h u j e zmenu Uznesenia
k predkladanému materiálu, a to v rozsahu „miestne zastupiteľstvo schvaľuje“ nahradiť
znením „miestne zastupiteľstvo berie na vedomie“ predkladaný materiál.
Hlasovanie: Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
Následne komisia hlasovala o materiály ako o celku:
Uznesenie b) Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu
materiál prerokovať a predložený materiál zobrať na vedomie .
Hlasovanie: Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5 / Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre
trhoviská a príležitostné trhy na území MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 11/2017
a VZN č. 4/2018
O dôvodoch návrhu VZN informoval p. Chlebec (RPPOaPČ) s prednostom MU. Obec
schvaľuje zo zákona trhový poriadok aj trhové miesto príležitostného trhu. Trhové miesto na
Závodisku je už schválené, ale trhový poriadok až týmto návrhom zmeny VZN. Cieľom bolo,
aby okrem príležitostného trhu mohla byť opäť na Závodisku aj burza pre obyvateľov (táto tu
už kedysi bola). V Petržalke je iba detská burza v CC centrum ( na jeseň a na jar). Burza pre
obyvateľov vo forme príležitostného trhu by bola každú sobotu okrem takej soboty, kedy
bude na Závodisku iný program (dni Petržalky a pod.).
Uznesenie:
s ch v á l i ť
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál.
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 6 / Návrh VZN o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané
požívanie alkoholických nápojov na území MČ
E. Chlebec (RPPOaPČ) zdôvodnil komisii predložený návrh, ktorý na odporúčanie
magistrátu, predchádza možnosť otvoriť VZN hl. mesta o verejných priestranstvách.
V návrhu sú určené tie doteraz známe lokality v Petržalke, ktoré majú dlhodobo najväčší
problém s požívaním alkoholických nápojov na verejnosti. Tieto lokality sú dopĺňané (od r.
2014) a na základe vtedajšieho protestu prokurátorky v súčasnom
návrhu presne
priestorovo vymedzené (presný popis terás, ak sú spojené, ich lomov, nájazdové rampy
a pod.) Cieľom VZN je dosiahnuť, aby mali policajti viacej možností pri nahlasovaní
problémov, ako skonštatovať narúšanie verejného poriadku. Komisia sa dopytovala na
spôsob komunikácie takejto zmeny na daných miestach ako i možnosť prípadného doplnenia
ďalšej lokality. O návrhu komisia hlasovala v predkladanom znení.
Uznesenie:
s ch v á l i ť
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál.
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.

Po odchode p. vicestarostky Ovečkovej, kleslo kvórum na 6.

K bodu 7 / Agenda KKaM:
Z dôvodu časovej kolízie začala komisia prezentáciou a rokovaním o bodoch d) a e)
programu.
d) Návrh na zriadenie Petržalského mládežníckeho parlamentu
M. Behúl informoval o cieľovej skupine projektu: vek 15 – 30 rokov, žijúci alebo
študujúci na území Petržalky. Počet členov parlamentu: 20 mládežníkov, ktorých bude
vyberať komisia na základe prihlášok. V rozpočte sa počíta s ročnými nákladmi 5000,- eur
(pokrytie nákladov na realizáciu podujatí, účasť na workshopoch a pod.). Komisia žiadala,
aby mal v súvislosti s rozpočtom, Mládežnícky parlament aj povinný ročný plán aktivít, ktoré
by koncom roka vyhodnocovacou správou odpočtoval.

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu
a) zriadiť, b) s ch v á l i ť predložený materiál.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:
Záver:
Uznesenie bolo schválené.

0

e) Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre Petržalský mládežnícky parlament
Na návrh členov komisie vznesená pripomienka, aby v PS bola zastúpená aspoň
jedným členom cieľová skupina (t.j. osoba do 30 rokov). Po diskusii bola navrhnutá prítomná
Mgr. A. Kutliková. Členovia hlasovali o nominácii A. Kutlikovej do pracovnej skupiny.
Uznesenie I) Komisia kultúry a mládeže ž i a d a predkladateľa, aby doplnil do bodu b)
Uznesenia aj zástupcu cieľovej skupiny, pričom nominuje Mgr. A. Kutlikovú, ktorá spĺňa
vekové kritérium cieľovej skupiny.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
Následne komisia hlasovala o návrhu ako o celku.
Uznesenie II) Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a
miestnemu zastupiteľstvu
a) zriadiť, b) voliť , b) poveriť pracovnú skupinu pre Petržalský mládežnícky parlament.
Hlasovanie: Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
a) Info – nový proces hodnotenia projektov (dotácie MČ)
Nový spôsob elektronického hodnotenia projektov predstavila poslankyňa Iveta
Jančoková. V prípade, že bude mať hodnotiteľ všetko jasné, svoje hodnotenie dá uložiť
a odoslať (už sa nedá meniť). V prípade diskutabilných položiek alebo pri problémoch
spracovania je možné „priebežne uložiť“ (dá sa to následne ešte zmeniť). Na nasledujúcej
komisii (17.4. 2020 o 13,00 hod.) budeme už len schvaľovať výsledky hodnotenia, príp. riešiť
vzniknuté spracovateľské problémy. Komisia informácie vzala na vedomie.
b) KZP agenda
O výsledkoch a priebehu výberového konania na miesto riaditeľky KZP informovala Ľ.
Pastorová. Komisia bola tiež oboznámená o plnení úloh z KKaM 20.1.2020, zmluve s DFS,
spolupráci s VŠVU – projekt: jantárová cesta. Komisia vzala informácie na vedomie.
c) RKaŠ - program DP 2020 a predbežný rozpočet, koordinátor pre mládež
Členovia komisie boli oboznámení so súčasným návrhom programu a súvisiaci rozpočtom
na Dni Petržalky – Galaprogram. Komisia kultúry a mládeže po diskusii a pripomienkach
vzala program i rozpočet na vedomie.
Úloha: Referát KaŠ zapracuje pripomienky (ohňostroj) a návrhy do programu DP.
Ďalšia komisia kultúry a mládeže bude, vzhľadom na Veľkonočný pondelok,
v piatok 17.4. o 13,00.
Zapísala:
Schválila:

Ľ. Pastorová, tajomníčka komisie
Iveta Jančoková, podpredsedníčka komisie

