Zápisnica zo stretnutia
Komisie kultúry, informovanosti občanov a digitalizácie, obce Zálesie
Termín:
Miesto:

utorok 30.3.2021
online cez Google Meet

Prítomní:

Maroš Sollár – predseda KK
Mária Zemanová – člen
Andrej Meško – člen
Nikola Žišková – člen
Alena Kotvasová – člen
Ingrid Múčková – člen
Martina Kocmundová – člen
Darina Hanová - člen

Pozvaní:
Viliam Páleník – poslanec
Patrik Vaško - poslanec
Neprítomní:
Marián Perger – starosta

Program:
● Zásobník projektov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na nasledujúcich 10 rokov.
● Rôzne.
Na úvod privítali predseda p. Sollár všetkých prítomných.
1. Zásobník projektov BSK na nasledujúcich 10 rokov:
Je šanca ešte do strategického zásobníka pridať projekty, ktoré chceme alebo potrebujeme. Na
projekty zo zásobníkov bude BSK dávať v budúcich obdobiach výzvy. Obec poslala BSK zásobník
projektov, ktorí s poslancami žiaľ predom nepreberala, aj keď sa poslanci dlhé mesiace na
zásobník dopytovali. p. Starosta sa vyjadril, že zásobník ešte nie je uzavretý a stále je možnosť do
neho doplniť ďalšie projekty, plány a idei. Keďže obsah zásobníku nebol prerokovaný ani na jednej
komisii, tak práve za týmto účelom bola komisia zvolaná aby bolo vysvetlené o čo ide a aby aj
členovia komisie boli oboznámení s aktuálnym obsahom a súčasne mohli doplniť do zásobníku
prípadné položky, za skupiny aktivistov alebo obyvateľov. Takže treba dodatočne zozbierať
projekty a doplniť, kým je ešte čas. Obec zverejnila informáciu o zásobníku BSK dňa 29.3.2021 na
web stránke obce:
https://www.obeczalesie.sk/oznamy-1/oznam-zasobnik-projektov-bsk-1150sk.html
● P. Solllár a p. Páleník požiadali účastníkov, aby upresnili ak o tom majú vedomosť, kto bol
autorom myšlienky projektu „Vodného mlynu“ za 500 000 eur, zo zásobníka projektov našej
obce. P. Páleník namietal, že nechce aby naša obec bola centrom turistického ruchu, ale aby
bola priestorom pre vyžitie hlavne domácich obyvateľov.
● Andrej Meško položil otázku, že ako sú pre nás tieto projekty záväzné? Lebo na jednej strane
keď tam dáme projekt, tak BSK bude podľa toho vypisovať výzvy.
Ďalej sa pýtal, či je možné tam zahrnúť aj projekt s kaplnkou? (osloviť OZ Spirituale).
Ďalej z hľadiska histórie Zálesia urobiť stálu expozíciu výstavy fotografií.
Andrej Meško sa ďalej pýtal, že prečo Výzva na doplnenie projektov neprišlo ako mailový
newsletter. Konštatoval, že to bola chyba nerozposlať každému zaregistrovanému občanovi.
Mohlo by to byť zverejnené aj na FB profile, aby aj bežný občan mohol dal podnet na projekt.
Treba vyzvať aj cirkvi – p. Páleník vie poskytnúť zoznam kontaktných osôb za jednotlivé cirkvi.
● P. Kocmundová vyslovila poľutovanie nad tým, že takáto závažná téma nebola komunikovaná
skrz všetky organizácie/združenia pôsobiace v obci. Vzniesla námietku, že obec nevyzvala
všetky obecné združenia, napr. nebola oslovená ani len miestna škôlka. Rada by uvítala projekt
Obecnej knižnice, ktorá by mohla fungovať aj ako komunitné centrum. Ďalej chce vybudovanie
zastávok MHD Domky a Na Sihoti, výstavba priľahlých chodníkov. Skultúrnenie vstupu do
Zálesia - pomník pri kríži (z Ochrany hmotného kultúrneho dedičstva). Uvítali by aj realizáciu
prírodných záhrad v areáli škôl. K dennému stacionáru mala otázku, že prečo sú v zásobníku 2
položky, aj ako „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice s využitím aj pre denný stacionár pre
seniorov“ aj ako „Výstavba nového centra pre seniorov, denný stacionár“? Odporujú si tieto dve
položky. Revitalizácia starého parku – námietka, že to nie je obecný majetok.
Či by p. starostovi nebolo nenavrhnuté, aby bol zamestnanec zameraný len na euro výzvy.
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Netreba obnoviť starú škôlku? – Maťka odkomunikuje škôlkárske projekty priamo so škôlkou.
● P. Zemanová žiada budovanie chodníkov po celej dĺžke Malinovskej cesty, obojstranne. Napr.
pri ceste do obchodu musí človek 5 krát vstúpiť do frekventovanej vozovky kým sa dostane do
cieľa.
Ako je to termínovo? Do akého dátumu môžeme doplniť projekty zásobníka? 13.4. sa chystá
online míting poslancov a starostu s BSK – p. Sollár zistí presný termín.
● Komisia má námietky k prázdnej kolónke v kapitole „Zdravotníctvo“. P. Meško navrhuje doplniť
napr. vybudovanie Zdravotného strediska.
● Návrh prerokovať v najširšom pléne.
Bohužial komisie sa nezucastnil p. Starosta, tým pádom zostali otázky členov komisie
nezodpovedané, nakoľko celý zásobník rieši práve on a doteraz nemal snahu o komunikáciu ani s
poslancami, ani s komisiami.
2. Rôzne
● Pán Páleník ešte 12.1.2021 poslal starostovi návrh svojho projektu turistickej cyklotrasy
okolo Zálesia s názvom „Záleský okruh“. Starosta žiaľ nepridal tento projekt do zásobníka
projektov zaslaného BSK. Preto informoval komisiu o svojom projekte zo skupiny
„Cyklodoprava“ zo zásobníka. Ide o zokruhovanie cyklocesty okolo nášho katastra Zálesie
v dĺžke 12 km, bez potreby stavebného povolenia. Náklady bude treba na značenie cesty,
informačné panely, odpočívadla, spevnenie štrkom a podobne. Je to nenáročný projekt pre
obyvateľov Zálesia a okolitých obcí.
P. Žišková podotkla, že BSK takto podaný projekt nemusí vnímať ako regionálny, keďže je
nasmerovaný na zokruhovanie Zálesia a odporúčala získať prostriedky z iných
fondov/nadácii.
K tomuto p. Sollár vyjadril názor, že toto spadá skôr do komisie športu, pripadne do ďalších
komisíí, ktoré sú zamerané na realizáciu takýchto projektov, ale keďže preberáme zásobník
projektov, tam až tak detailne nie je potrebné projekt rozoberať. Úlohou prejednania v
komisii je skôr či je projekt osožný pre obec a obyvateľov Zálesia.
●

P. Páleník dúfa, že do 5.7. bude možné uskutočniť Ekumenickú slávnosť podobnú, ako bola
pred dvoma rokmi. Minulý rok bola rozpočtovaná, ale kvôli corone sa neorganizovala. Ak sa
z dôvodu pandémie nebude dať organizovať slávnosť v júli, tak náhradný termín plánujú na
Dušičky v novembri. Na túto akciu žiadajú dotáciu 1200 eur (200 eur na scenár, 400 eur na
účinkujúcich a zvyšok na pohostenie/posedenie/výstavku).

Kultúrna komisia odporúča realizovanie prezentovanej akcie. Finančné vykrytie dotácie odporúča
kultúrna komisia riešiť prostredníctvom finančnej komisie.
Komisia prešla celý plánovaný program, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a spoluprácu.
V Zálesí, dňa 30.3.2021
Zápis: Mária Zemanová, Final: Marián Sollár – predseda komisie
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