Komisia kultúry a mládeže

ZÁPISNICA
z on-line zasadnutia dňa 26.4.2021
Začiatok 15.30 h
Prítomní:

M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, M. Černý, M. Kleibl, Ľ. Kačírek, A. Kutlíková
prišli počas rokovania: M. Vetrák L. Ovečková, I. Lučanič, M. Kovačič

Otvorenie, schválenie programu
Predsedníčka komisie p. Makovníková-Mosná privítala na on-line zasadnutí 6 prítomných členov
komisie a skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Predstavila členom návrh programu, ktorí
následne o programe hlasovali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7, pre
neziskovú organizáciu VYSNÍVANÝ DOMOV, RSMM
Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 181 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka prijatého dňa 4. februára 2020, UR a GIS
Miestna knižnica Petržalka – odchod pobočky zo ZŠ Dudova, MKP
Kultúrne zariadenia Petržalky – investičné zámery a Návrh na úpravu rozpočtu, KZP
Info-blok RKaŠ: Pamätihodnosti Petržalky ai, RKaŠ
Rôzne

Uznesenie:
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže schválila program rokovania.
Prítomných: 6
Za: 6
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 1 /

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej MŠ na Fedinovej 7, pre
neziskovú organizáciu VYSNÍVANÝ DOMOV, RSMM

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Informáciu podala p. A. Broszová, ktorá informovala o zmenách v objekte bývalej MŠ na Fedinovej 7.
V objekte sú nájomcovia Sport Co. (Joyzone), Športko a Vysnívaný domov, ktorý má teraz cez 1.139m2 do
júna 2022. Vysnívaný domov prejavil záujem o priestor s tým, že ak by oni dostali škôlku, tak by robili to,
čo robia naše MŠ (sú zaradení v sieti škôl, my by sme im dávali 90,-eur na petržalské dieťa), ostatné 2
nájomcovia ponúkajú rôzne služby a majú zmluvy do 31.12.2021.
Uznesenie:

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predkladaný informačný materiál
a o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka s c h
v á l i ť predložený materiál.
Prítomných: 6
Za: 2
Proti: 2
Zdržal sa: 2
Uznesenie nebolo schválené.
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K bodu 2/

Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 181 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka prijatého dňa 4. februára 2020, UR a GIS

Informáciu podal p. Hasička ohľadom 3-posch. polyfunkčného domu na Humenskom námestí
v stabilizovanom území. Uznesenie č. 181 malo 5 bodov, pričom v bode 3 c) je návrh na zrušenie druhej
časti, z dôvodu, že v ňom MZ žiada starostu, aby zaslal primátorovi Hl. mesta žiadosť o preskúmanie
vydaného súhlasného stanoviska a v prípade negatívnej odpovede, aby požiadal prokuratúru o prešetrenie
zákonnosti vydaného stanoviska. Starosta MČ podľa prvej časti bodu 3c) požiadal primátora a Hl. mesto
odpovedalo, že potvrdzuje vydané súhlasné záväzné stanovisko (z právneho hľadiska nemohol inak, lebo
v zmysle stavebného zákona vydáva Hl. mesto tieto stanoviská ako dotknutý orgán a zároveň je aj pre
orgán, kt. ho vydal záväzné, až do momentu kým sa nezmenia skutočnosti, na základe kt. bolo vydané) a
zámer je v súlade s územným plánom. Procesne sa dá podať podnet na prokurátora na preskúmanie
vydanie záväzného stanoviska, kde by mohol byť dôvodom námietky spôsob, proces, aplikáciu, výklad,
vyhodnotenie súladu s územným plánom mesta, ale tu narážame na to, že vykladačom ako aj
obstarávateľom územného plánu je Hl. mesto, ktorý rozhodnutie potvrdil. Zároveň pri internom
preskúmaní aplikácie nenašli pochybenie vo vyhodnotení súladu s územným plánom.
Uznesenie:

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predkladaný informačný materiál
a o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s c h v á l i ť predložený materiál.
Prítomných: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 3/

Miestna knižnica Petržalka – odchod pobočky knižnice zo ZŠ Dudova, MKP

Informáciu ohľadom pobočky MKP na ZŠ Dudova, podala riaditeľka MKP p. Bergerová. Pobočka knižnice na
ZŠ Dudova končí k 30.6.2021 (musí byť vysťahovaná).
Ohľadne priestorov na Ambroseho ul., kde má MKP technické zázemie a sklad, bola KKaM informovaná, že
priestory sú v stave ako iné pobočky v bytových domoch pred ich rekonštrukciou a aj bez hygienického
zázemia, a teda bez potrebnej rekonštrukcie toho času nevhodné na prevádzku pobočky.
Potrebná by bola, z hľadiska v lokality, pobočka v Ovsišti, nakoľko je tam stabilná komunita: aktuálne
zapísaných 450 detí (12 tis. kníh), 100m2 (pobočka bola veľkosť jednej triedy, sociálne priestory zdielané
s pedagógmi, strava v jedálni).
Prihovára za náhradné priestory pre detskú pobočku, príp. vie rozšíriť náhradnú pobočku na všeobecnú
v nebytových priestoroch a žiada o podporu a pomoc MČ pri získaní nových priestorov. Nové priestory sú
potrebné, aj preto, že nie je možné rozšíriť ostatné priestory na umiestnenie kníh zo ZŠ Dudova.
Varianty:
1.) pobočka ZŠ Dudova začiatok 2013 – koniec 2021;
2.) hľadať iné priestory - v diskusii odzneli návrhy ako:
 Napr. býv. DK Ovsište: 131m2 / 500 eur/ mesiac
 Priestory MŠ Hrobákova – dve miestnosti so samostatným vstupom
 Býv. VUB na Rovniakovej – nebol záujem MČ
 Gymnáziá / SŠ (napr. OA Dudova)
 Ambrózeho (treba presťahovať sklad/ hospodárske priestory a zrekonštruovať)
Uvažované rozšírenie MKP o nové pobočky v lokalitách: Nová Matadorka a Slnečnice.
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Úloha: P. riaditeľka Bergerová položí prehľad o tom aké máme pobočky, v akom type nájme, koľko metrov
štvorcových, do kedy je nájom.
Uznesenie:

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predkladaný informačný materiál
a dáva súhlasné stanovisko s vytvorením nového primeraného priestoru pre činnosť
pobočku pre deti, mládež, a žiada vedúcu referátu kultúra a športu MÚ Petržalka
v súčinnosti s prednostkou MÚ Petržalka, zástupkyňou starostu MČ Petržalka a
riaditeľkou knižnice zabezpečiť hľadanie nových priestorov pre danú pobočku.
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4 /

Kultúrne zariadenia Petržalky – investičné zámery a Návrh na úpravu rozpočtu, KZP

Materiál Návrh na úpravu rozpočtu, Návrh na navýšenie rozpočtu KZP o 75 tis. predložila riaditeľka KZP
M. Korenčiová. Členovia komisie sa dopytovali na špecifikácie automobilu a pódia a dôvod prečo bola cena
navýšená oproti minulému roku.
Pódium 8x6m (výška je 6,5m, nie ako na DP – 12m) je rozmerovo vyhovujúcejšie (6x4 ktoré plánovali
doteraz je malé). Robia porovnania ponúk. Parametrom je dostať v tejto cene čo najvyššiu úroveň
modernity (napr. elektrické ovládanie). Okrem potreby out-doorového riešenia to potvrdzuje skúsenosť
s kovidom, že je dobré mať takéto riešenie. J. Benčík uviedol, že sa jedná o dlhodobé riešenie, t.j. úsporné,
pri plánovaných podujatiach v bežnom roku by bola návratnosť za 5 rokov. Životnosť (10 rokov). Ďalšie
potrebné vybavenie má KZP všetko, už netreba ďalšiu investíciu, max. dokúpiť schody a zábradlie a môže
byť ešte ďalšie pódium z toho čo majú. Ale podmienka je auto, žiadajú na auto zánovné s potrebnou
nosnosťou 3,5t. Na otázku parkovania pódia bolo navrhnuté parkovanie pod prístreškom pri DK Lúky
zozadu. Poslané video. https://www.youtube.com/watch?v=TpL4dqOimfs Členovia komisie mali v rámci
diskusie pripomienky na zapracovanie do návrhu: špecifikácie na auto a pódium, a finančné porovnanie
variant zabezpečenia exteriérového podujatia mobilným pódiom a skladaným pódiom.
Prevádzka: ak by to bolo podujatie MČ – pôžička pódia bezodplatne len nevyhnutná réžia (pracovníci).
Na otázku prečo sa má VO realizovať až v mesiaci máj, keď rozpočet bol schválený v decembri 2020,
KKaM dostala odpoveď, že MČ zmenila smernicu o VO, KZP dostali o tom informáciu vo februári. V marci
pripravovali vlastnú smernicu, ktorá platí od apríla. To znamená, že VO bude robiť KZP podľa novej
smernice ako podlimitnú zakázku.
Uznesenie:

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže
a) b e r i e n a v e d o m i e predkladaný informačný materiál
b) podporuje zámer kúpy nákladného auta a navýšenie rozpočtu KZP o 25 tis.
c) podporuje zámer kúpy potrebného zabezpečenia na exteriérové podujatia
d) odporúča materiál dopracovať v rozsahu: doplniť o požadované špecifikácie pódia
a doplniť alternatívne riešenie zabezpečenia out-doorového pódiového programu t.j.
predložiť porovnanie nákladov na mobilné pódium (cena pódia, obslužný personál/
režijné výdaje/ skladovanie/ variabilita vs. montované pódia so všetkými náležitosťami)
na ďalšiu komisiu.
Prítomných: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené.

3

K bodu 5 / Programový plán na rok 2021 – oblasť kultúry (up-date), RKaŠ
Ľ: Pastorová informovala o aktuálnych nastaveniach pre kultúrne podujatia s prognózou na leto 2021.
Informovala tiež o nových aktivitách v oblasti kultúry pre Petržalčanou: Petržalsý pátrači, ktorú
pripravuje KZP. Začali sa tiež riešiť pamätihodnosti Petržalky, rôzne typy databáz sa dávajú do súladu
a pripravuje sa materiál do MZ. Komunikujeme s MOUP, bude už druhé stretnutie pracovnej skupiny.
Členovia komisie nemala ďalšie podnety do programu, zasadnutie komisie bolo ukončené.

Zapísala:
Schválila:

Ľudmila Pastorová, tajomníčka komisie
Miroslava Makovníková-Mosná, predsedníčka komisie
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