Komisia kultúry a mládeže
ZÁPISNICA
z on-line zasadnutia dňa 18.1. 2021
Začiatok rokovania:
Koniec rokovania:
Prítomní:
Neprítomní:
Prítomní hostia:

15,30 hod.
19,00 hod.
Miroslava Makovníková Mosná, Iveta Jančoková, Lýdia Ovečková,
Andrea Kutlíková, Ľuboš Kačírek, Martin Kleibl, Michal Černý,
Milan Vetrák, Ivan Lučanič, Marek Kovačič
Monika Korenčiová, riaditeľka KZP, Soňa Chanečková, riaditeľka SSS,
Štefan Hasička, referátu územného plánovania a výstavby

Otvorenie, schválenie programu
Predsedníčka komisie otvorila rokovania komisie avšak pre neuznášaniaschopnosť komisie bol
program komisie schválený neskôr. Body programu sú v zápisnici zoradené podľa hlasovania, ktoré
bolo možné až prítomnosťou potrebného počtu, t.j. min. 6 členov, v poradí podľa upraveného
programu.
Program:
1. VZN o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby, SSŠ – Chanečková (príloha)
2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí republiky,
RSNM – vyradené z rokovania
3. Vyjadrenie k investičnému zámeru „Zariadenie sociálnych služieb - Kaukazská“, URaD (príloha)
4. Vyjadrenie PS pre správu poplatku za rozvoj (12.12.2020) - použitie výnosov z poplatku za rozvoj
na územiach projektov Slnečníc a Nesta, URaD (2xpríloha)
5. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové
kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, RKaS – presunuté do bodu Rôzne – b)
Infomateriál
Kultúrny blok:
6.
7.
8.
9.

Plán zasadania komisie kultúry a mládeže na rok 2021 - hlasovanie o časoch
RKaS - programový plán na rok 2021 – oblasť kultúry, informácia, RKaŠ
KZP– odpočtovanie úloh podľa Uznesení KKaM 2020 ai..), KZP (2x príloha)
Rôzne:
a. Koncepcia práce s mládežou – informácia, RKaŠ
b. Iné

Uznesenie:
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže s ch v a ľ u j e upravený program zasadnutia.
Prítomných: 7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 1/

VZN o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby, SSŠ - Chanečková
P. Chanečková oboznámila v krátkosti členov komisie s materiálom. I. Jančoková víta
zníženie.

Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť
materiál Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Petržalka č.
6/2020 zo dňa 23.06.2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby.
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.

Hlasovanie:
Záver:

K bodu 2/

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí
republiky, RSNM

Ľ. Pastorová informovala, že tento materiál sa vzhľadom na prebiehajúce rokovania medzi MČ
Petržalka a Magistrátom bol stihnutý a nebude predložený na rokovanie MR ani na najbližšie MZ

K bodu 3/

Vyjadrenie k investičnému zámeru „Zariadenie sociálnych služieb - Kaukazská“,
URaD

Materiál predstavil Štefan Hasička za Refrát URaD, informoval o stanovisku Sociálneho oddelenie,
podľa ktorého v rámci deinštitucionalizácie môže byť v rámci jedného objektu s jedným popisným
číslom umiestnených maximálny počet 40 klientov zariadenia sociálnych služieb.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predložený materiál
Vyjadrenie k investičnému zámeru „Zariadenie sociálnych služieb - Kaukazská“.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 6
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4/

Vyjadrenie Pracovnej skupiny pre správu poplatku za rozvoj zo dňa 12.12.2020
ohľadom použitia výnosov z poplatku za rozvoj na územiach projektov Slnečníc a
Nesta, URaD.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Materiál predstavil Štefan Hasička a tiež poskytol všetky informácie, či zodpovedal otázky.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predložený materiál a
o d p o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie Vyjadrenie Pracovnej
skupiny pre správu poplatku za rozvoj zo dňa 10.12.2020, aby sa do rozvojových
území Slnečníc a Nesta vracali za účelom budovania materských škôlok a základných
škôl, ktoré budú vo vlastníctve mestskej časti a zaradené do siete zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti, finančné prostriedky v objeme minimálne 80% z výnosov z
poplatku za rozvoj vybraných v týchto územiach.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 6
Uznesenie bolo schválené.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu 5/

Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre
veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, RKaS

Vedúca ref. Kultúry a športu Ľudmila Pastorová informovala o materiáli, ako aj o procese a výsledkoch
hodnotenia. Po odsúhlasení a odporúčení na schválenie v zmysle VZN zo strany športovej komisie
bude materiál predložený na schválenie do MZ. V diskusii odznel návrh na opätovné zavedenie
stropu, o ktorom členovia komisie hlasovali:
Uznesenie:

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže odporúča v prípade otvárania VZN opäť zastropovať výšku
vyčlenenej sumy na prideľovanie dotácií pre veľké športové kluby na sumu 100 000 €
a zvyšok z 1% viazať v rozpočte na rozvoj športovej infraštruktúry.
Prítomných: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:
1
Uznesenie bolo schválené.

Následne komisia kultúry a mládeže hlasovala o materiály ako o celku.
Uznesenie:
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predložený materiál s
pripomienkou.
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Kultúrny blok:

K bodu 6/

Plán zasadania komisie kultúry a mládeže na rok 2021

Opätovné hlasovanie o časoch komisie zaradila predsedníčka komisie Miroslava Makovníková Mosná
vzhľadom na fakt, že komisia je opakovane a dlhodobo v začiatku rokovania neuznášaniaschopná (do
50% účasť) a on-line hlasovanie v tejto veci neprinieslo jednoznačný výsledok.
Na základe diskusie sa komisia dohodla, že bude opäť zaslaný doodle dotazník na hlasovanie
o termínoch konania KKM počas celého roka 2021 (z možností bude k dispozícii 5 dní po-pia a 3 časy
v každom dni o 10,00 hod., o 13,00 hod. a 15,00/15,30 hod.). Podľa preferencií väčšiny členov komisie
bude vybratý deň a čas konania KKM v roku 2021.
Vzhľadom na skutočnosť, že viacerí členovia komisie sa opakovane nezúčastňujú na komisiách , budú
týto členovia oslovení aby sa vyjadrili k svojmu pôsobeniu v komisii.
Úloha: Doodle dokument nové hlasovanie o časoch vytvorí Lýdia Ovečková.
Úloha: predsedníčka komisie M. Makovníková osloví Milana Vetráka a Ivana Lučaniča, či majú aj
naďalej záujem pôsobiť ako členovia KKM, a tiež bude kontaktovaný predseda poslaneckého klubu
Mladá Petržalka – Juraj Kríž aby zvážili ďalšie pôsobenie svojho nominanta – neposlanca Mareka
Kovačiča, či jeho nahradenie iným nominantom, vzhľadom na skutočnosť, že sa niekoľko po sebe
idúcich zasadaniach komisie nezúčastnil žiadneho rokovania.

K bodu 7/

RKaS - programový plán na rok 2021 – oblasť kultúry, RKaŠ

Ľudmila Pastorová informovala o zmenách v rozpočte RKaŠ (zníženie financií) s ktorým súvisí tiež
zmena programu 6.3 realizovaná cez RKaŠ. Stručne predstavila upravený návrh programového plánu
za rok 2021 ako aj návrh programu KZP s prienikovými podujatiami 6.3 – ako Dni Petržalky a pod..
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa môže tento plán ešte modifikovať podľa aktuálnej
potreby, v súčasnosti je plánovaný program od marca 2021.

K bodu 8 /

KZP– odpočtovanie úloh podľa Uznesení KKaM 2020 ai., KZP

Komisie kultúry sa zúčastnila riaditeľka KZP M. Korenčiová, ktorá informovala prítomných
o personálnom audite a následnej zmene organizačnej štruktúry KZP. Informovala tiež v krátkosti
o jednotlivých pozíciách a ďalších zmenách, ktoré nastali s novou organizačnou štruktúrou. Po
následnej diskusii komisia hlasovala o predloženej Organizačnej štruktúre.
Uznesenie a): Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predložený materiál organizačnej
štruktúry KZP.
Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
Riaditeľka KZP tiež požiadala o zaradenie do programu rokovania komisie Žiadosť o odpustenie nájmu
pre dvoch dlhodobých nájomcov (OZ, ktoré nevykonávajú už mesiace činnosť a nemajú žiadny príjem
iba výdaj spojený s nájmom, ktorý je pre nich likvidačný (P. Sadovská sa venuje tancu pre petržalské
deti a mládež už desiatky rokov). Vzhľadom na to, že veci v oblasti nájmu rieši majetková komisia,
ktorá pripravený materiál predkladá na zastuputeľstvo, Žiadosť bola odstúpená predsedovi
majetkovej komisie na rokovanie majetkovej komisie. KKaM zároveň prijala podporné stanovisko, v
ktorom žiada majetkovú komisiu, aby žiadostiam p. Sadovskej a p. Kačšákovej podľa listu riaditeľky
KZP zo dňa 18.01.2021 vyhovela, pripravila materiál na schválenie pre Miestne zastupiteľstvo a
zároveň dáva podporné stanovisko pre MZ na schválenie tohto zámeru kvôli zachovaniu kontinuity
poskytovania služieb v oblasti kultúry, výchovy a práci s mládežou.
Uznesenie b): Komisia kultúry a mládeže podporuje vyhovenie žiadostiam p. Sadovskej a
p. Kačšákovej a žiada príslušnú komisiu, aby pripravila materiál na schválenie pre
Miestne zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver:
Uznesenie bolo schválené.
K bodu 9/

Rôzne:

a. Koncepcia práce s mládežou – informácia, RKaŠ
Ľudmila Pastorová a Lýdia Ovečková informovali členov o začatí činnosti PMP Petržalského
mládežníckeho parlamentu – prebehnutých online pracovných stretnutiach, iniciatívach členov PMP,
Informovali tiež o možnosti spolupodieľať sa na financovaní vytvorenia pracovnej pozícií koordinátora
mládeže (zatiaľ na čiastočný úväzok) z poslaneckých priorít.
b. Iné
Členovia komisie nemali ďalšie podnety do programu, zasadnutie komisie bolo ukončené.

V Bratislave dňa 18.1.2021

Zapísala:

Mgr. Ľudmila Pastorová, tajomníčka komisie

Schválila:

Miroslava Makovníková-Mosná, predsedníčka komisie

