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Komisia kultúry a mládeže 

ZÁPISNICA 

z on-line zasadnutia dňa 21.03.2022 

Zasadnutie: 21.03.2022 o 15.30 h 

Prítomní: M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, A. Kutlíková, K. Sklenková, 

M. Vetrák, M. Černý, I. Lučanič, V. Kasala 

Neprítomní: M. Kovačič 

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. Návrh na pomenovanie nových ulíc v lokalite Vojenský dvor (p. Hasička) 

3. Návrh na poskytnutie nebytových priestorov v objekte na Gessayovej ul. č. 43, 851 03 Bratislava 

pre Miestnu knižnicu Petržalka (p. Bergerová, p. Baumann) 

4. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (p. Černá) 

5. Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN 

16/2020, vyhodnotenie žiadostí 2022 

6. Informačný materiál – Pozvánka na DOD KZP, dňa 26. marca 2022 

7. Rôzne  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže schválila program rokovania. 

 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 2 Návrh na pomenovanie nových ulíc v lokalite Vojenský dvor (p. Hasička) 

 

Návrh prezentoval p. Hasička. S lokalitou je spätá vojenská história. Komisia diskutovala o názve lokality 

vojenský dvor a hlasovala o návrhu na pomenovanie troch nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v lokalite Vojenský dvor názvami: 

1. Ulica generála Goliana 

2. Ulica generála Viesta 

3. Pri vojenskom cintoríne 

Názvoslovná komisia mesta Bratislavy odporúča názvy ulíc schváliť. V minulosti bol v mestskej časti Petržalka 

útvar na pomenovanie ulíc, ktorý nebol oficiálny – názvoslovná komisia z aktivity p. Dolinaya. Členovia boli 
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oslovení, aby navrhli názvy ulíc novovznikajúcej mestskej časti Nesto. Navrhli 5 osobností, z ktorých vybrali 2. 

Formulovali i názov pre lokalitu Pri vojenskom cintoríne, ktorý vyplýva z historického odkazu daného územia.  

Oficiálne sa k tomu vyjadrila názvoslovná komisia hl. mesta Bratislavy ako poradný orgán. Návrh následne 

predložili komisiám mestskej časti Petržalka a potom ho bude schvaľovať zastupiteľstvo hl. mesta Bratislava.  

Bývalá názvoslovná komisia navrhnuté názvy nerozporovala. Názvoslovná komisia hl. mesta navrhla 

zorganizovať workshop pre pomenovanie ďalších ulíc. Komisia kultúry a mládeže navrhla rozšírenie členov 

a zaradenie do názvoslovnej komisie p. Kutlíkovú a p. Kačírka. 

P. Jančoková tiež navrhla v budúcnosti zriadiť odbornú komisiu zloženú z neposlancov odborníkov pre 

pomenovanie ulíc ako poradný orgán názvoslovnej komisie. Vzhľadom na to, že názvy ulíc je potrebné zasadať 

raz za určité obdobie, nie pravidelne, by odborná komisia bola zvolávaná len v prípade potreby. Komisia 

diskutovala o organizovaní odborných workshopov pri budúcom pomenovávaní nových štvrtí či ulíc, kde bude 

prizvaná odborná verejnosť.  

 

Uznesenie č.1: Komisia kultúry a mládeže hlasovala o návrhu na rozšírenie členov a zaradenie do 

názvoslovnej komisie p. Andreu Kutlíkovú a p. Ľuboša Kačírka. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 7               Za: 6            Proti:    0     Zdržal sa: 1      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Uznesenie č.2: Komisia kultúry a mládeže odporúča iniciovať samostatné stretnutie formou workshopu 

ohľadom koncepčného riešenia návrhov na pomenovanie názvov ulíc, kde budú prítomní 

zástupcovia kultúrnej komisie, názvoslovnej komisie a odbornej verejnosti. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 10               Za: 9           Proti:  0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 1 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Uznesenie č.3: Komisia kultúry a mládeže odporúča nominovať na odbornom workshope zástupcov Komisie 

kultúry a mládeže p. Kutlíkovú a p. Kačírka, ktorí s nomináciou súhlasili. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 10               Za: 7           Proti:   0     Zdržal sa: 2      Nehlasovali: 1  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č.4: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 10               Za: 6           Proti:    0     Zdržal sa: 4      Nehlasovali: 0  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 3 Návrh na poskytnutie nebytových priestorov v objekte na Gessayovej ul. č. 43, 851 03 pre 

Miestnu knižnicu Petržalka (p. Bergerová, p.Baumann) 

 

Materiál prezentoval vedúci referátu majetku p. Baumann a riaditeľka miestnej knižnice Petržalka, p. Bergerová. 

P. Baumann uviedol, že o materiáli sa rokovalo na OPS na jeseň minulého roku, kde bol stiahnutý na 

prepracovanie. Zvažovali sa rôzne formy poskytnutia priestorov k dispozícii.  

Výsledkom bol návrh na prenájom priestorov Miestnej knižnici so symbolickou sumou, nakoľko do priestorov je 

potrebné investovať vyše 150 000€ z mimorozpočtových možností mestskej časti. 

 

P. Bergerová doplnila, že priestor bude náhradou pobočiek Dudova 2 a Rovniankova, ktoré sa budú rušiť, kde 

v novom priestore bude knižnica využívať priestor nadzemného podlažia. 
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Nájomná zmluva je navrhnutá na 10 rokov, s týmto návrhom p. Bergerová nesúhlasí, nakoľko je do priestoru 

potrebné investovať množstvo peňazí z iných zdrojov mimo rozpočtu MiU Petržalka, ktoré si bude Miestna 

knižnica musieť zabezpečiť.  

P. Bergerová navrhuje prepracovať zmluvu v časti doba trvania nájmu na dobu neurčitú.  

Komisia kultúry a mládeže sa p. Bergerovej pýtala na ostatné priestory, kde by mohli byť zriadené pobočky 

knižnice, prípadne byť tiež zriadené knižničné centrum vedenia, ktoré je momentálne zriadené v priestoroch 

Technopolu na Kutlíkovej ulici. P. Bergerová sa vyjadrila o možnosti zriadiť takéto centrum v novej budove 

novej Matadorky časť Kopčany, kde by bola potrebná konzultácia na úrovni vedenia mestskej časti.  

Čo sa týka priestorov na Gessayovej, najskôr je potrebné schváliť nájomný vzťah priestoru medzi MČ Petržalka 

a Miestnou knižnicou, potom budú pokračovať plány s realizáciou rekonštrukcie. 

Na rekonštrukciu priestorov zatiaľ nie je naplánovaný rozpočet. Nadpodlažné priestory budú určené knižnici 

a podzemné priestory Mestskej časti Petržalka.  

Komisia kultúry a mládeže následne hlasovala o uznesení, že priestory na Gessayovej budú prenajaté Miestnej 

knižnici so symbolickou sumou na dobu neurčitú.  

 V ďalšom hlasovaní komisia kultúry žiada MČ Bratislava Petržalka, aby pri najbližšom návrhu rozpočtu 

vyčlenila finančné prostriedky na projekt rekonštrukcie budúcej knižnice na Gessayovej.  

 

Uznesenie č.1:   Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť s pozmenením zmeny 

doby nájmu za dobu neurčitú.  

 

Hlasovanie:  Prítomných: 10             Za: 10              Proti:    0     Zdržal sa: 0       Nehlasovali: 0 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č.2:  Komisia kultúry a mládeže žiada mestskú časť Bratislava-Petržalka, aby pri najbližšom návrhu 

na úpravu rozpočtu vyčlenila finančné prostriedky na financovanie návrhu projektu 

rekonštrukcie budúcej knižnice na Gessayovej, kde podzemie bude patriť MČ Petržalka 

a nadzemie Miestnej knižnici Petržalka. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 10             Za: 8              Proti:    0     Zdržal sa: 0       Nehlasovali: 2 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č.3: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál ako celok a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 10             Za: 8              Proti:    0     Zdržal sa: 0       Nehlasovali: 2 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4 Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (p. Černá) 

 

Materiál predstavila p. Černá. Komisiu informovala, že bol stiahnutý z rokovania z miestneho zastupiteľstva. 

Pôvodný kolidoval, preto boli navrhnuté zmeny vyplývajúce z praxe. Predložený materiál sa od pôvodného líši 

čl. 5 bod 10 – keď návrh uznesenia je v jednotlivých bodoch (a, b, c) a poslanec chce hlasovať o jednotlivých 

bodoch, bude mu to umožnené. Pripomienky právnemu odd. neboli doposiaľ doručené. Pani poslankyňa 

Ovečková mala k tomuto výhrady, nemyslí si, že je to správne. 

Pán Vetrák avizoval, že bude dopĺňať avizované pripomienky, ktoré ešte preberie v poslaneckom klube 

a následne predloží. Pani poslankyňa Sklenková by chcela konkretizovať nevhodné správanie poslancov, 
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akonáhle by poslanec použil nevhodné osobné invektívy, považovala by to za porušenie rokovacieho poriadku. 

Tento bod bude ešte diskutovaný.  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

  

Hlasovanie: Prítomných: 10           Za: 6             Proti:    0     Zdržal sa: 4      Nehlasovali: 0 

 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 5  Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Petržalka v zmysle VZN 

16/2020, vyhodnotenie žiadostí 2022 

 

Hlasovania o výške dotácií do 5 000 € sa zúčastnili takmer všetci členovia komisie. Pán Vetrák sa opýtal na 

dotácie do 2000  €, aký je obnos peňazí v grantoch. Pani vicestarostka Jančoková ho informovala, že na dotácie 

je vyčlenených 140 000 €, z toho 105 000 € do 5 000 € a 35 000 € do 2 000 €. Pán poslanec Vetrák informoval, 

že by chcel, aby nepodporené projekty mohli byť financované z poslaneckých priorít. Avizoval, že by poslanci 

mohli dostať výpis nepodporených projektov a ak by mali záujem, mohli by projekty podporiť.   

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 10           Za: 10             Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 6  Informačný materiál – Pozvánka na DOD KZP, dňa 26. marca 2022 

 

Komisia kultúry prebrala program, ku ktorému nemala výhrady, porozprávali sa o jednotlivých bodoch 

programu, kto by čo chcel vidieť. Pozvánka bola len informačný materiál, nehlasovalo sa o ňom. Podujatie nie je 

určené pre verejnosť.  

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný informačný materiál, nehlasovala 

o ňom. 

 

 

K bodu 7  Rôzne  

 

Pani Ovečková vyjadrila potešenie z podpory grantu na obnovu diela Holubica mieru v hodnote 15 000 €. 

Opýtala sa na knihu o petržalskom futbale, ktorá je už vydaná, nebude určená na predaj, bude k dispozícii na pre 

verejnosť na vypožičanie v pobočkách miestnej knižnice Petržalka.  

Pán Kasala sa opýtal na Kaplnku v lesíku v Ovsišti, zaujímal sa o stanovisko mestskej časti k realizácii 

rekonštrukcie priestranstva okolo nej. Pán Vetrák ku Kaplnke doplnil, že tento projekt rieši od r. 2017. Objekt 
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bol čiernou stavbou a mali sa k nemu vysporiadať vlastnícke práva podarilo sa mu to minulý rok. Kaplnka prešla 

do správy farnosti Povýšenia svätého kríža. V decembri na zastupiteľstve poslanci riešili prenájom priestoru pred 

kaplnkou, ktorý by v lete slúžil aj na slúženie sv. omší. Projekt má 2 fázy, ktoré sa týkajú rekonštrukcie kaplnky 

v sume 40 000 eur, ktorú zaplatí p. Vetrák zo svojej poslaneckej priority a druhá časť sa bude týkať priestoru 

pred kaplnkou, suma nie je vyčíslená. Vonkajší priestor kaplnky bude ohraničený živým plotom. Štúdiu 

vypracoval architekt a bol konzultovaný s Magistrátom hl. mesta Bratislava. 8. apríla o 19.00 bude organizovaná 

verejná prezentácia projektu rekonštrukcie kaplnky a okolitého priestoru v stredisku Saleziánov na Mamateyovej 

ul., ktorí budú tieto priestory od budúceho roka spravovať. Komisia sa dohodla, že pozvánku zverejnia na webe 

a sociálnych sieťach MČ Petržalka. Pán Kasala chcel vidieť v projekte deklarovaný verejný záujem, aby 

vonkajší okolitý priestor mohli využívať aj neveriaci. Opýtal sa tiež na hájovňu, ktorá by sa mala stať lesníckym 

múzeom.  

Pán Vetrák ďalej informoval o projekte na výstavbu pamätníka slovenského vysťahovalectva, na ktorom pracuje, 

kde aktuálne hľadá voľné pozemky v Petržalke. Ďalej avizoval, že novovzniknutá farnosť Saleziánov by mala 

mať svoj kostol, ktorý by v budúcnosti (do 10 rokov) mal stáť na Haanovej oproti ZŠ Pankúchova.    

 

Zapísala: Monika Tereková, tajomníčka komisie 

 

Schválila: Miroslava Makovníková-Mosná, predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 


