Mestská časť
BRATISLAVA-PETRŽALKA

Komisia kultúry a mládeže

ZÁPISNICA
z on-line zasadnutia dňa 13.9.2021

Zasadnutie:

13.9.2021 o 15.30 h

Prítomní:

M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, M. Černý, M. Kleibl, I. Lučanič,
prišiel počas rokovania: M. Kovačič

Neprítomní:

M. Vetrák, A. Kutlíková, L. Ovečková

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 komisie návrh
programu, o ktorom komisia následne hlasovala.
Program
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Vyjadrenie k podnetu na zmenu územného plánu mesta za účelom výstavby domu
seniorov, Draždiak-Veľký, žiadateľ D O A S, a. s. / informatívne p. Hasička /
3. Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a 2843/64 pod stavebným
objektom SO 11 – Južná pláž, ktoré budú dotknuté umiestnením stavby „Polyfunkčný
objekt - Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a. s. ako prípad hodný osobitného
zreteľa / informatívne p. Broszová /
4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Nám. Republiky
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
6. Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.
04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v
znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020
7. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021
8. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie
výdavkov čerpaných z úveru
9. KZP: aktuálny prehľad realizácií KZP ( auto, pódium, ozvučenie) a zhodnotenie leta
v Bratislave Petržalke
10. Nove výzvy vypísané MK SR. Možnosti získania dotácie na podporu udržateľnosti
a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 prostredníctvom
vyhlásenej výzvy z IROP
11. Odvolanie a vymenovanie člena neposlanca KKaM
12. Rôzne
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže schválila program rokovania.

Hlasovanie:

Prítomných: 6

Záver:

Uznesenie bolo schválené.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu 1 /
Vyjadrenie k podnetu na zmenu územného plánu mesta za účelom výstavby domu
seniorov, Draždiak-Veľký, žiadateľ D O A S, a. s. / informatívne p. Hasička /
Pán Hasička objasnil dannú situáciu, že ide zmenu územného plánu mesta za účelom výstavby domu
seniorov na Veľkom Draždiaku. Po diskusii a zodpovedaní otázok členovia komisie prešli k ďalšiemu
materiálu.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál.

K bodu 2/
Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a 2843/64 pod
stavebným objektom SO 11 – Južná pláž, ktoré budú dotknuté umiestnením stavby „Polyfunkčný
objekt - Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa /
informatívne p. Broszová /
Pán Hasička objasnil dannú situáciu, že žiadateľ požiadal o zmenu územného plánu – nie na športové
využitie. Vlastík pozemku je súkromník a nie mesto. Po diskusii a zodpovedaní otázok členovia
komisie prešli k ďalšiemu materiálu.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál.

K bodu 3/

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – Nám. Republiky

Hl. mesto žiada o vrátenie zvereného majetku nám. Republiky. Zámerom je revitalizácia námestia
v spolupráci s MČ Petržalka. Podmienkou tohto návrhu je aby MČ naďalej mohla plnohodnotne
využívať toto námestie na svoje účely ( akcie, podujatia a iné.. ). Niektoré veci plánujú revitalizovať do
konca roku 2021. V diskusii padla otázka, kto sa bude starať o zeleň – toto by malo riešiť mesto.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál
schváliť.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 6
Za: 5
Uznesenie bolo schválené.

Proti:

0

Zdržal sa:1

K bodu 5
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
Pani Jendeková bližšie ozrejmila návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným
nariadením. Je to 12 dni počas roka kde má byť pozastavené a zakázané vykonávanie hazardu na
území Bratislavy. Pani Makovníková sa opýtala v akom štádiu sú petície proti hazardu.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál
schváliť.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 6
Za: 5
Uznesenie bolo schválené.

Proti:

0

Zdržal sa:1

2

K bodu 6
Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa
17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č.
4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020
Obsah predkladaného VZN predstavili z oddelenia školstva p. Monsberger a p. Mandúch.
Po diskusii a zodpovedaní otázok členovia komisie o predloženom materiály hlasovali.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál
schváliť.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 6
Za: 6
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 7

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021

Proti:

0

Zdržal sa:0

Obsah predkladaného materiálu predstavil p. Turan. Otázky k materiálu neboli a najdôležitejším je či
budú naplnené kap. výdavky. Po diskusii a zodpovedaní otázok členovia komisie o predloženom
materiály hlasovali.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál
schváliť.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 6
Za: 6
Uznesenie bolo schválené.

Proti:

0

Zdržal sa:0

K bodu 8
Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie
výdavkov čerpaných z úveru
Obsah predkladaného materiálu predstavil p. Turan. Bližšie sa informovali poslanci ohľadne renovácie
chodníkov – cyklotrás a rekonštrukcia bytov na Medvedovej. Po diskusii a zodpovedaní otázok
členovia komisie o predloženom materiály hlasovali.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál
a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál
schváliť.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 7
Za: 7
Uznesenie bolo schválené.

Proti:

0

Zdržal sa:0

K bodu 9
KZP: aktuálny prehľad realizácií KZP ( auto, pódium, ozvučenie) a zhodnotenie leta
v Bratislave Petržalke


Pani Korenčiová informovala ako postúpili s rozpracovanými vecami z predošlého obdobia.
Auto, ktoré zakúpili sa plne využíva a v plnej miere prospelo počas leta v Peteržalke.
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Pódium je stále vo výrobe lebo nastal problém so súčiastkami a na základe Covidu sa odsúva
dodanie na koniec roka.
Pani Makovníka sa informovala pre aká pódiu sa rozhodli a vybraný rozmer bol: 7x6 m
Pán Lučanič sa informoval – kde bude parkovať auto s pódiom ( pri telocvični a okolo DK ).
Pán Lučanič podotkol, že bol prekročený rozpočet
Modernizácia kina a jeho techniky a aj ozvučenia. Zateplenie DK je v procese riešenia
stretnutie s pôvodným architektom.
Kultúrne leto prebiehalo počas 10 víkendov. Celkové výdavky 38000€ + KZP.
Dni Petržalky Pani Korenčiová pošle kompletné zhrnutie a zhodnotenie kultúrneho leta.

Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 7
Za: 5
Uznesenie bolo schválené.

Proti:

1

Zdržal sa:1

K bodu 10
Nove výzvy vypísané MK SR. Možnosti získania dotácie na podporu udržateľnosti
a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 prostredníctvom vyhlásenej výzvy
z IROP
Výzva sa pripravuje počas roka a KZP sa chce zapojiť a do 11.112021 pripraví a podá podklady. Ide
o vybavenie vzduchotechniky a zavedenie teplej vody do DK.
Vizualizácia je pekná a vkusná ale KK by chceme presnejší rozpočet k tomuto bodu. Horizont je do
roku 2023 v sume 210 000€ ( schodisko, fasáda, vzduchotechnika, klimatizácia ). Zelená strecha táto
vec je veľmi vysoká a neodporúčajú jej realizáciu.

Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 7
Za: 7
Uznesenie bolo schválené.

K bodu

Rôzne

Proti:

0

Zdržal sa:0

Pamätihodnosti – ostalo otvorené a ďalej sa to neposunulo. Do konca roka L. Kačírek a M. Kleibl
pošle aktualizáciu v akom rozpracovanom stave sú danné veci.
Členovia komisie nemala ďalšie podnety do programu, zasadnutie komisie bolo ukončené.

Zapísala:

Zuzana Mikulášková, tajomníčka komisie
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Schválila:

Miroslava Makovníková-Mosná, predsedníčka komisie
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