
1 

 

 

Komisia kultúry a mládeže 

ZÁPISNICA 

z on-line zasadnutia dňa 11.10.2021 

Zasadnutie: 11.10.2021 o 15.30 h 

Prítomní: M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, M. Vetrák, M. Kleibl, 

A. Kutlíková 

prišiel počas rokovania: I. Lučanič 

Neprítomní: M. Kovačič, M. Černý 

Otvorenie, schválenie programu 

Predsedníčka komisie p. Makovníková-Mosná privítala na on-line zasadnutí 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. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova  

/ pani Broszová / 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 

výdavkov čerpaných z úveru / pán Turan / 

4. Žiadosť o schválenie zámeru zapojiť KZP do Výzvy MK SR na podporu udržateľnosti 

a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 

5. Návrh na čiastočnú úpravu použitia schválených kapitálových prostriedkov na zateplenie 

Domu kultúry Zrkadlový háj 

6. Informačný materiál – Kultúrne leto v Petržalke 

7. Informačný materiál – Dom kultúry Lúky 

8. Informačný materiál – Mobilné javisko 

9. Informačný materiál – Zapojenie sa do výzvy na výťah pre imobilné osoby – DK ZH 

10. Informačný materiál – Petržalské informačné centrum 

11. Odvolanie a vymenovanie člena neposlanca KKaM 

12. Rôzne 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže schválila program rokovania. 

Hlasovanie: Prítomných: 5            Za: 5              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 
K bodu 2 Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova 
  / pani Broszová / 

 

Hl. mesto žiada o vrátenie zvereného majetku aby vedelo posilniť bytoví fond – odzverenia objektu 

Hannova 10. Objekt je v dosť zlom stave a je potrebná celá jeho rekonštrukcia. Nie je jasné aké má 

byť využitie zo strany mesta a je potrebné to spresniť a zistiť. Po diskusii a zodpovedaní otázok 
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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: Prítomných: 6               Za: 4              Proti:    0     Zdržal sa: 2      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 3 Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 
  výdavkov čerpaných z úveru / pán Turan / 
 

Obsah predkladaného materiálu predstavil p. Turan. Knižnica a KZP navýšenie prostriedkov. 

Šport zníženie výdavkov ( atletický oval, petangové ihrisko nižšie náklady). Obecné byty – 

dofinancovanie nad rámec.  

Komisia kultúry a mládeže žiada doplniť (pôvodný) materiál o “Navýšenie kapitálových výdavkov o 

sumu 15.000,-EUR na dofinancovanie projektu rekonštrukcie knižníc Vavilovova” 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže navrhuje predkladaný materiál doplniť a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 6               Za: 5           Proti:    0     Zdržal sa: 1       

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Tento návrh komisia kultúry schválila a následne hlasovali o materiály ako o celku. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál 

a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 

schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 6                    Za: 5    Proti:    0   Zdržal sa:1 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 4  Žiadosť o schválenie zámeru zapojiť KZP do Výzvy MK SR na podporu udržateľnosti 

a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 / pani Korenčiová / 

Obsah predkladanej žiadosti o schválenie zámeru zapojiť KZP do Výzvy MK SR na podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 predstavila pani 

Korenčiová. 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: Prítomných: 7                    Za: 6   Proti:    0   Zdržal sa:1 



3 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5 Návrh na čiastočnú úpravu použitia schválených kapitálových prostriedkov na 
zateplenie Domu kultúry Zrkadlový háj  / pani Korenčiová / 
 

Obsah návrhu predstavila pani Korenčiová a zároveň oboznámila komisiu, že návrh bol odsúhlasený 

aj pôvodným architektom. Architekti dopracúvajú projekt obnovy aby sa to mohlo následne zaradiť do 

VO. 1. etapa vo výške 210 000€ ( čiastočné zateplenie, zelená stena, fasáda komplet a obnova terás, 

chodníku a schodiska ). Zelená strecha je dosť časovo náročná a budú to chcieť zaradiť do ďalších  

výziev. Je potrebné posúdenie statika, izolácia strechy atď..  

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: Prítomných: 8                    Za: 6    Proti:    0   Zdržal sa:   2 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 
K bodu 6 Informačný materiál – Kultúrne leto v Petržalke / pani Korenčiová / 
 
Finančné zhodnotenie kultúrneho leta a celkových nákladov ktoré sa vynaložili. Na základe rozdelenia 
KL do viacerých častí Petržalky bolo omnoho viac programu ale aj nasadenia. Otvorenie nových 
krúžkov, naučiť ľudí na pravidelné nedeľné akcie a snažiť sa zistiť čo ľudia chcú sú veľmi dôležité veci 
na ďalšiu prácu a tvorbu. Komisia poďakovala pani Korenčiovej za celé letné akcie v Petržalke. 
 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál 

a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 

schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 8                    Za: 8    Proti:    0   Zdržal sa:0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7 Informačný materiál – Dom kultúry Lúky / pani Korenčiová / 
 
Memorandum na zapojenie fakulty architektúry a ateliérov v DK Lúky. Bola pripravená digitalizácia Dk 
Lúky na ďalšie možné použitie pri je modernizácii. Pozvánka na pracovné stretnutie čo všetko môže 
byť zapojené a do akej miery sa bude konať 25.10.2021 ( pozvánku Vám pošle pani Korenčiová ). 
Vizualizácie a prezentácie sa budú pripravovať do majú – jún 2022.   

Trhovisko Braník je v majetku Metro Bratislava a jeho ďalšie použitie je na komunitný zámer. Po 
diskusii a zodpovedaní otázok členovia komisie o predloženom materiály hlasovali. 
 
Projekt: https://www.fa.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=7130 
 
 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál 

https://www.fa.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=7130
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a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 

schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 8             Za: 6       Proti:    0   Zdržal sa: 0       Nehlasovali: 2 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8 Informačný materiál – Mobilné javisko / pani Korenčiová / 
 
Pán Lučanič  sa informoval:  Ako bola vyhodnotená táto zákazka keď v predošlom období bola cena 
javiska nižšia. Terajšie javisko je menšie a drahšie skonštatoval pán Lučanič.  KZP má bližšie 
podklady k porovnaniu cien od konkurencie a môže ich predložiť. 
  
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál 

a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál 

schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 7           Za: 5          Proti:    0   Zdržal sa:1         Nehlasovali: 1 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9 Informačný materiál – Zapojenie sa do výzvy na výťah pre imobilné osoby –  

 Dom kultúry Zrkadlový háj / pani Korenčiová / 

Zapojenie sa do grantu do 31.12.2021. Na základe krátkeho času treba doriešiť projektovú 

dokumentáciu. Toaleta alebo výťah pre imobilné osoby aby sa vedeli pohybovať po celom priestore 

DK. 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: Prítomných: 8               Za: 6      Proti:    0   Zdržal sa:0       Nehlasovali: 2 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10 Informačný materiál – Petržalské informačné centrum / pani Korenčiová / 

 

Obsah návrhu predstavila pani Korenčiová. Prepojenie KZP – MÚ – tlačoviny, ktoré prezentujú 

Petržalku, zaujímavé miesta, od mladých pre mladých, plagáty, pohľadnice, brožúra, upomienkové 

predmety. Priestor informačného centra má byť na začiatku v prednej časti KZP a neskôr v zadnej 

časti DK ZH.  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 7            Za: 5       Proti:    0   Zdržal sa:0       Nehlasovali: 2 
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Záver: Uznesenie bolo schválené. 

  

K bodu 10 Odvolanie a vymenovanie člena neposlanca KKaM 

 

Martin Kleibl sa chce vzdať členstva v KKaM ale zatiaľ nepodal písomnú žiadosť. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie túto informáciu ale nebude o nej 

hlasovať.  

 

 

K bodu  Rôzne 

 Pán Vetrák objasnil účel mesta na Hannovej 10 – zámer mesta je vybudovanie bytového domu. 

 Pamätihodnosti – ostalo otvorené a ďalej sa to neposunulo.  

 Členovia komisie nemala ďalšie podnety do programu, zasadnutie komisie bolo ukončené. 

 
 
 
Zapísala: Zuzana Mikulášková, tajomníčka komisie 
 
Schválila: Miroslava Makovníková-Mosná, predsedníčka komisie 
 
 

 

 


