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Zápisnica 
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 8. apríla 2013 

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní: P. Hochschorner 

Za oddelenie školstva, kultúry a športu: S. Kyselová, R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: K. Bergerová – riaditeľka MKP, A. Darovcová – referát dopravy Oddelenia 

územného rozvoja a dopravy (k bodu 4), S. Chanečková – riaditeľka Strediska 

sociálnych služieb (k bodu 3), V. Kubovič – poradca starostu (k bodu 8c), 

P. Litomerický – riaditeľ KZP, J. Nemec – referát územného plánu Oddelenia 

územného rozvoja a dopravy (k bodu 4), M. Raus – referát dopravy Oddelenia 

územného rozvoja a dopravy (k bodu 8b), V. Redechová – vedúca Oddelenia školstva, 

kultúry a športu (k bodu 1 a 2), D. Svetík – predseda Rady MŠKI (k bodu 7b), 

I. Strapcová – vedúca Oddelenia nakladania s majetkom (k bodu 6), M. Štefánik – 

prednosta MÚ (k bodu 8d, 8f, 8k, 8l), J. Vasek – referát územného plánu Oddelenia 

územného rozvoja s dopravy (k bodu 8a) 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:45 hod. 

Program: 

 

1. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

2. Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2012 zo dňa 25.9.2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka  

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení 

neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu 

parkovania  

5. Protest prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň 

6. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre 

Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie 

7. Návrh na pridelenie dotácii z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN 2/2005  

a) JOKERIT, hokejbalový klub 

b) MŠK Iskra Petržalka 

c) Športový klub polície Bratislava 

d) Basketbalový klub Petržalka 

e) Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava 1.IX. Deň 

ústavy SR 

f) Školský športový klub B.S.C. Bratislava 

g) Jednotka – tenisová škola 

h) Hockey club Petržalka 2010 

i) FC Petržalka 1898, a. s.  

8. Informácie a rôzne 

a) Južné mesto, zóna A, zóna AB, zastavovacia štúdia  

b) Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka 

c) Projekt pre územné rozhodnutie – Športová hala Dudova ul., Bratislava-Petržalka  
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d) Prekládka jestvujúcej trasy VVN 110 kV nad vodnou plochou Veľký Draždiak 

e) "Osud“ stanovísk (odporúčaní) komisie kultúry, mládeže a športu 

f) Prenájom Ludus-u 

g) Niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od minulého 

zasadnutia komisie (11.2.2013) 

h) Dni Petržalky 2013 

i) Osobnosť Petržalky 2013 

j) Stav projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska 

k) Verejné prerokovanie, petícia a stav projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-

Petržalka 

l) Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 

– rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most 

m) Priebežné hodnotenie úrovne informovanosti poslancov MZ a neposlancov-členov 

KKMŠ o kultúrnych a športových akciách v Petržalke 

 

 

Na úvod rokovania predseda komisie kultúry, mládeže a športu V. Kovár privítal členov 

komisie a hostí, oboznámil ich s navrhovaným programom, ktorý členovia komisie schválili. 

 

 

1. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

 

Rozprava: 

 Materiál uviedla vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu V. Redechová. Vo svojom 

vystúpení uviedla dôvody návrhu zmeny VZN č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v súvislosti so zmenami viacerých zákonov týkajúcich sa zmeny „školských 

stredísk záujmovej činnosti“ na „centrá voľného času“. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu zmeny VZN č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  
Prítomných: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

2. Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 

 

Rozprava: 

Úvodné slovo k materiálu a vysvetlenie nutnosti rušenia jazykovej školy predniesla vedúca 

oddelenia školstva, kultúry a športu V. Redechová. Stručne uviedla krátku históriu pôsobenia 

jazykovej školy pri ZŠ Pankúchova a dôvody na jej zrušenie. 
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Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava 

 

Prítomných: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2012 zo dňa 25.9.2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka 

 

Materiál uviedla S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. Uviedla 

dôvody prečo sa v návrhu sa mení výška úhrady prijímateľovi sociálnych služieb v SSS 

Petržalka, ktorý:  

a) nemá trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

b)  ktorý nie je posúdený na odkázanosť sociálnej služby príslušnou obcou 

c)  ktorému sa poskytuje stravovanie v ZOS 

Druhým predmetom návrhu VZN je zmena povinnosti platenia úhrady za sociálne služby 

z 15. dňa v kalendárnom mesiaci na 5. deň, kde uviedla ako dôvod odchod klientov v strede 

mesiaca zo zariadenia bez úhrady nákladov za sociálne služby. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2012 zo dňa 25.9.2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka 

 

Prítomných: 7 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

 

 

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení 

neskorších VZN a jeho súčasti – Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu 

parkovania 

 

Návrh uviedla A. Darovcová z referátu dopravy Oddelenia územného rozvoja a dopravy 

miestneho úradu. Vysvetlila dôvody zmeny VZN č. 5/2004 v závislosti od novely zákona 

č. 528/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady s účinnosťou od 1.12.2012. Táto novela upravila aj spôsob vyrúbenia 
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a platenia miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie 

vozidla mimo strážené parkovisko. 

Okrem úprav vynútených novelou zákona č. 528/2004 Z. z. sa v Zásadách navrhuje aj zvýšenie 

maximálnej kapacity vyhradených parkovacích miest z 10 % na 20 % (bod 1 Zásad). 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť uznesenie o VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach 

v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu 

parkovania sociálnych služieb Petržalka 

 

Prítomných: 8 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

 

 

5. Protest prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň 

 

Materiál uviedol predseda komisie V. Kovár. Skonštatoval, že predložený protest prokurátora 

proti VZN č. 5/2000 sa opiera o rozpor  so zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

s účinnosťou od 1.1.2003. Z dôvodu zmeny právnej úpravy sa viaceré ustanovenia dostali do 

rozporu s platným zákonom, čo sa podrobne uvádza v proteste prokurátora. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka vyhovieť protestu prokurátora a následne novelizovať VZN č. 5/2000 tak, 

aby zodpovedalo súčasnej legislatíve. 

 

Hlasovanie  proteste prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň 

 

Prítomných: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre 

Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie 

 

Rozprava: 

Úvodné slovo k materiálu mala vedúca Oddelenia nakladania s majetkom I. Strapcová. 

Uviedla, že návrh je predložený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, stručne charakterizovala mládežnícky školský klub FK 

Scorpions a okolnosti za akých o prenájom žiadajú. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  
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Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť uznesenie o prenájme pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 

01 Bratislava pre Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie v predloženom 

znení. 

 

Hlasovanie o návrhu na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre 

Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie  
 

Prítomných: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

7. Návrh na pridelenie dotácii z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN 2/2005 

 

Pred rokovaním komisie o jednotlivých žiadostiach mal predseda Rady MŠKI D. Svetík na 

vlastnú žiadosť krátke vystúpenie približujúce dôvody, pre ktoré MŠKI žiada o dotáciu.  

Potom predseda komisie V. Kovár skonštatoval, že k 31. marcu 2013 bolo na MÚ 

zaregistrovaných 9 žiadostí z oblasti športu so sumou vyššou ako 8 300 eur. Tiež pripomenul, 

že v zmysle uznesenia MZ č. 304 z 26.2.2013 bude MZ v roku 2013 na trikrát rozhodovať 

o pridelení dotácií v celkovej sume 50 000 €.  

Na základe predložených žiadostí k 31. marcu 2013 rozhodli členovia komisie o návrhu dotácii 

pre jednotlivých žiadateľov.  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava-Petržalka schváliť finančné dotácie pre žiadateľov takto: 

a) JOKERIT, hokejbalový klub – 0 € 

Odôvodnenie zamietnutia dotácie: 

Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov komisia účasť mužského tímu v Extralige 

nepodporila, pred dotovaním prípravy mládežníckych tímov U16 a U19 uprednostnila 

iných žiadateľov. 

b) MŠK Iskra Petržalka – 5 000 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie: 

Podpora činnosti žiackych a dorasteneckých mužstiev so širokou členskou základňou vo 

futbalovom, basketbalovom , volejbalovom a tenisovom oddiele (nákup športových potrieb 

a športového materiálu, účasť v súťažiach). 

c) Športový klub polície Bratislava – 0 € 

Odôvodnenie zamietnutia dotácie:  

Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov komisia športové prezentácie detských 

a mládežníckych družstiev ŠKP na ZŠ a MŠ a nákup 500 ks tričiek žiakom 

povzbudzujúcim svoje tímy nepodporila, pred dotovaním prenájmov športových hál pre 18 

detských a mládežníckych hádzanárskych tímov a organizácie letných kempov zameraných 

na loptové hry uprednostnila iných žiadateľov. 

d) Basketbalový klub Petržalka – 4 000 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie:  

Podpora tradícií dievčenského basketbalu v Petržalke (zdravotná prehliadka, doprava na 

zápasy, športové potreby a športový materiál) 

e) Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava  
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1.IX. Deň ústavy SR – 0 € 

Odôvodnenie zamietnutia dotácie:  

Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov športovo náročnú akciu bez účasti mládeže 

komisia nepodporila. 

f) Školský športový klub B.S.C. Bratislava – 4 000 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie:  

Podpora tradícií chlapčenského basketbalu (8 žiackych a mládežníckych družstiev) - 

doprava na zápasy, športové potreby a športový materiál. 

g) Jednotka – tenisová škola – 0 € 

Odôvodnenie zamietnutia dotácie:  

Žiadosť je v rozpore so zmluvou medzi MČ a žiadateľom o dobudovaní ihriska na vlastné 

náklady. 

h) Hockey club Petržalka 2010 – 1 500 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie:  

Podpora rozvoja ľadového športu v Petržalke (nákup hokejového výstroja a cvičebných 

pomôcok pre najmenších hráčok – chlapcov i dievčatá) 

i) FC Petržalka 1898, a. s. – 5 000 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie:  

Podpora mládežníckej časti futbalového klubu (autobusová doprava na zápasy). 

 

Celkový návrh na schválenie dotácii je na sumu 19 500 €. 

 

Hlasovanie o návrhu na pridelenie dotácii z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN 2/2005 

Prítomných: 8 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

8. Informácie a rôzne 

 

a) Južné mesto, zóna A, zóna AB, zastavovacia štúdia 

Zastavovaciu štúdiu predstavil J. Vasek z oddelenia územného rozvoja s dopravy, ktorý 

názorne na mape ukázal oblasť, o ktorú ide. Uviedol, že v tejto časti Južného mesta sa nepočíta 

s rezidenčným bývaním, je to zóna obchodno – kultúrna zóna s obchodnými prevádzkami 

a spoločensko-kultúrnymi objektami. Na východnom okraji bude konečná električiek 

s možnosťou napojenia sa na vlakové koľaje. Riaditeľka miestnej knižnice K. Bergerová sa 

zaujímala o možnosť vybudovania knižnice pre dospelých v priestoroch zóny A, prípadne AB.  

 

b) Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka 

Správu o projekte cyklotrás v MČ predniesol M. Raus z oddelenia územného rozvoja a dopravy 

MÚ. Opieral sa o pôvodný projekt cyklotrás vypracovaný na miestnym úradom v roku 2009, 

zrekapituloval stav cyklotrás v súčasnosti a zdôraznil najmä nové ponímanie cyklodopravy 

v MČ. Uviedol, že tento alternatívny spôsob dopravy má v Petržalke veľkú budúcnosť, 

vzhľadom k priaznivým geografickým podmienkam. V. Kovár podotkol, že oddelenie by sa 

tiež zaoberať stavom a perspektívami korčuliarskych možností.  

 

c) Projekt pre územné rozhodnutie – Športová hala Dudova ul., Bratislava-Petržalka  

K súčasnému stavu projektu sa vyjadril V. Kubovič, poradca starostu, ktorý uviedol, že 

investor akceptoval pripomienky MČ, projekt upravil, takže príprava výstavby športovej haly 
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s bazénom pokračuje podľa schváleného plánu. V súčasnosti sú už pripravené podklady na 

územné konanie a následne bude podaná aj žiadosť o stavebné povolenie. 

 

d) Prekládka jestvujúcej trasy VVN 110 kV nad vodnou plochou Veľký Draždiak 

M. Štefánik, prednosta MÚ, krátko informoval o možnostiach mestskej časti v problematike 

prekládky veľmi vysokého napätia (VVN 110 kV) nad jazerom Veľký Draždiak. Zdôraznil, že 

problematika je oveľa zložitejšia, oproti tomu, čo sa uvádza v médiách. Čiastka 430 tis. €, ktorú 

chce darovať na prekládku firma Dalkia, zďaleka nestačí na uhradenie všetkých nákladov na 

túto prekládku. Na preloženie vedenia po brehu nie sú k dispozícii vhodné pozemky, bolo by 

ich treba odkúpiť, s čím mnohí majitelia zásadne nesúhlasia. Prekládka cez „voľné“ pozemky 

by sa niekoľkonásobne predražila a odkúpenie pozemkov je aj tu problematické. Celá zmena 

vedenia VVN vyžaduje tiež zmenu územného plánu. 

 

e) "Osud“ stanovísk (odporúčaní) komisie kultúry, mládeže a športu 

V zmysle rozhodnutia KKMŠ zo dňa 11.2.2013 [zabezpečovať informovanosť členov komisie 

o „osude“ stanovísk (odporúčaní), ktoré komisia zaujala na svojich zasadnutiach] zaslal 

predseda komisie V. Kovár členom komisie bezprostredne po zasadnutí MZ dňa 26.2.2013 

informáciu o relevantných uzneseniach MZ. K písomnému materiálu nemali členovia komisie 

žiadne pripomienky.  

 

f) Prenájom Ludus-u 

M. Štefánik, prednosta MÚ, k tejto téme uviedol, že bola vypísaná verejná súťaž, do ktorej bola 

doručená iba jedna ponuka. Nakoľko MČ chce zachovať kultúrno-spoločenský účel tohto 

zariadenia, je náročné nájsť investora, ktorý by investoval cca 2 mil. € do kompletnej 

rekonštrukcie a následne by prevádzkoval takéto zariadenie ako Komunitné centrum pre 

občanov Petržalky. Keďže výzva ISRMO, kde MČ poslala žiadosť na projekt Komunitného 

centra na Tupolevovej ul., bola v roku 2012 zrušená, nemá v súčasnosti MČ prostriedky na 

rekonštrukciu objektu. Zástupcovia MČ rokujú o zmluve s jediným záujemcom. 

 

g) Niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od minulého zasadnutia 

komisie (11.2.2013) 

Zamestnanci oddelenia školstva, kultúry a športu S. Kyselová a R. Schnürmacher konštatovali, 

že v období od posledného zasadania komisie 19.2.2013 neboli organizované žiadne podujatia 

okrem jedného – 5.4. bolo Veľkonočné stretnutie krúžkov pohybovej prípravy projektu 

Petržalka v pohybe, o ktorom referoval R. Schnürmacher.  

Riaditeľka MKP K. Bergerová informovala o novej aktivite – čítaní pre predškolákov 

v anglickom jazyku na MŠ Lietavská. Informovala tiež o pokračujúcej spolupráci MKP 

s Filozofickou fakultou UK Bratislava na propagácii histórie Petržalky (člen KKMŠ Ľ. Kačírek 

mal o tejto aktivite aj prednášku na zahraničnej konferencii). 

 

h) Dni Petžalky 2013 

Riaditeľ KZP P. Litomerický, ako aj R. Schnürmacher a S. Kyselová informovali členov 

komisie, že sa intenzívne pripravuje XVI. ročník podujatia Dni Petržalky, ktoré vyvrcholí 

galaprogramom 15.6.2013 v areáli Závodiska v Petržalke. Podrobnejšie informácie 

o jednotlivých akciách, ako aj o programe Dní Petržalky budú poskytnuté na budúcom 

zasadnutí komisie. 

 

i) Osobnosť Petržalky 2013 

S. Kyselová pripomenula členom komisie, že každoročnou súčasťou Dní Petržalky je aj 

vyhlasovanie Osobnosti Petržalky. Návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské 
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ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos, či výrazný ľudský čin, môžu neziskové 

združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní 

Petržalčania predkladať miestnej samospráve do utorka 30. apríla 2013. Po tomto termíne bude 

zvolané mimoriadne zasadnutie komisie (pravdepodobne v pondelok 13.5.2013), na ktorom sa 

posúdia doručené návrhy.  

 

j) Stav projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska 

Ľ. Škorvaneková informovala členov komisie o činnosti pracovnej skupiny na revitalizáciu 

športovísk a o výbere ihrísk touto pracovnou skupinou. Uviedla, že boli vybraté priamo 

4 ihriská (Mánesovo nám., Bradáčova, Medveďovej 32 a Topoľčiamska) a z ďalších troch 

(Lacova 18, Budatínska 25 a Jasovská 17) vyberie verejnosť hlasovaním na stránke 

www.petrzalka.sk ešte jedno. Týchto 5 ihrísk sa bude v roku 2013 revitalizovať z rozpočtu MČ.  

 

k) Verejné prerokovanie, petícia a stav projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka 

M. Štefánik, prednosta MÚ, k tejto problematike konštatoval, že práce okolo výstavby plavárne 

intenzívne pokračujú, v júni je dohodnuté podpísanie zmluvy medzi MČ Bratislava-Petržalka 

a Bratislavským samosprávnym krajom o spolupráci na výstavbe plavárne, prebiehajú 

rokovania o finančnom zabezpečení výstavby, na august sa plánuje vyhlásenie verejnej súťaže 

na zhotoviteľa.  

Vyjadril sa aj k petícii 746 občanov proti výstavbe plavárne v blízkosti objektu Ludus v lokalite 

Jiráskova – Markova podanej podľa zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov (z uvedeného počtu má bydlisko v dotknutej oblasti 342 obyvateľov). 

Vysvetľoval postoj mestskej časti na využitie spoločnej vôle MČ a BSK na úzku spoluprácu na 

vybudovaní plavárne, k lokalite, ktorá bola vybraná z viacerých ako najvhodnejšia. Viaceré 

navrhované lokality nie sú vhodné pre odmietnutie poslancami miestneho zastupiteľstva (areál 

Incheby), pre neúmerné predraženie (územie Janíkove role) atď. Vyzval na zváženie, či môže 

cca 350 občanov z danej lokality ohroziť plánovanú investíciu za viac ako 3,3 mil. €, ktorá má 

slúžiť 120-tisícovej Petržalke a mestu Bratislava. Doplnil tiež, že má vedomosť o existencii 

kontrapetičnej akcie za výstavbu plavárne v uvedenej lokalite za podmienky dobudovania 

potrebného počtu parkovacích miest.  

Odpovedal aj na otázku, prečo nie 50 m bazén? Vysvetlil, že za dokončenie je zodpovedná MČ 

a že pri variante 50 m bazén by sa investícia neúmerne predražila. Spomenul tiež, že prevádzku 

plavárne bude zabezpečovať novozaložená obchodná spoločnosť s účasťou MČ a BSK.  

M. Buberník oznámil členom komisie, že mladí Petržalčania združení okolo poslanca O. Kríža 

spustili ďalšiu petičnú akciu na podporu výstavby plavárne.  

 

l) Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy – 

rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most 

M. Štefánik, prednosta MÚ, k tejto problematike uviedol, že ide o staršiu záležitosť 

s magistrátom hl. mesta Bratislavy, kde MČ Bratislava-Petržalka žiada od magistrátu finančné 

vyrovnanie za investície do opravy objektu Mýtneho domčeka pri Starom moste. Domček bol 

zverený MČ na uskutočnenie rekonštrukcie s tým, že prostriedky budú preplatené magistrátom 

hl. m. Bratislava. 

 

m) Priebežné hodnotenie úrovne informovanosti poslancov MZ a neposlancov-členov KKMŠ 

o kultúrnych a športových akciách v Petržalke 

Členia komisie (poslanci i neposlanci) sa zhodli na tom, že informovanosť poslancov MZ, ako 

i neposlancov – členov komisie KMŠ o kultúrnych a športových akciách v Petržalke je 

v súčasnosti na dobrej úrovni.  

 

http://www.petrzalka.sk/


 

 9 

 

Na záver predseda komisie V. Kovár poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 

 

Najbližšie zasadnutie (mimoriadne) komisie kultúry, mládeže a športu bude pravdepodobne 

v pondelok 13. mája 2013o 15,30 hod. (k návrhom na Osobnosť Petržalky), riadne zasadnutie 

je potom naplánované na pondelok 10. júna 2013 o 15:30 hod. 

 

 

 

Vladimír Kovár, v. r. 

              predseda komisie 

 

 

 

 

V Bratislave 8. apríla 2013 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  8.4.2013 

 

 

K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní: P. Hochschorner  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu zmeny VZN č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  
 

Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasovali :0 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8.4.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  8.4.2013 

 

 

K bodu: Návrh VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava  

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní: P. Hochschorner  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa ruší Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava 

 

Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasovali :0 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8.4.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  8.4.2013 

 

 

K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2012 zo dňa 25.9.2012 o 

poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka  

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní: P. Hochschorner  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2012 zo dňa 25.9.2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka 

 

Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 2   Nehlasovali :1 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8.4.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  8.4.2013 

 

 

K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach 

v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu 

parkovania 

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní: P. Hochschorner  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť uznesenie o VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach 

v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu 

parkovania sociálnych služieb Petržalka 

 

Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 2   Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8.4.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  8.4.2013 

 

 

K bodu: Protest prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň 

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní: P. Hochschorner  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka vyhovieť protestu prokurátora a následne novelizovať VZN č. 5/2000 tak, 

aby zodpovedalo súčasnej legislatíve. 

 

Hlasovanie  proteste prokurátora vo veci VZN č. 5/2000 o starostlivosti o verejnú zeleň 

 

Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8.4.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  8.4.2013 

 

 

K bodu: Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre 

Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie 

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní:, P. Hochschorner  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť uznesenie o prenájme pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 

01 Bratislava pre Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie v predloženom 

znení. 

 

Hlasovanie o návrhu na prenájom pozemku v areáli ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava pre 

Futbalový klub Scorpions Bratislava, občianske združenie  
 

Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8.4.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  8.4.2013 

 

 

K bodu: Návrh na pridelenie dotácii z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN 2/2005 

 

Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový, 

K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní: P. Hochschorner,  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava-Petržalka schváliť finančné dotácie pre žiadateľov takto: 

a) JOKERIT, hokejbalový klub – 0 € 

Odôvodnenie zamietnutia dotácie: 

Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov komisia účasť mužského tímu v Extralige 

nepodporila, pred dotovaním prípravy mládežníckych tímov U16 a U19 uprednostnila 

iných žiadateľov. 

b) MŠK Iskra Petržalka – 5 000 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie: 

Podpora činnosti žiackych a dorasteneckých mužstiev so širokou členskou základňou vo 

futbalovom, basketbalovom , volejbalovom a tenisovom oddiele (nákup športových potrieb 

a športového materiálu, účasť v súťažiach). 

c) Športový klub polície Bratislava – 0 € 

Odôvodnenie zamietnutia dotácie:  

Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov komisia športové prezentácie detských 

a mládežníckych družstiev ŠKP na ZŠ a MŠ a nákup 500 ks tričiek žiakom 

povzbudzujúcim svoje tímy nepodporila, pred dotovaním prenájmov športových hál pre 18 

detských a mládežníckych hádzanárskych tímov a organizácie letných kempov zameraných 

na loptové hry uprednostnila iných žiadateľov. 

d) Basketbalový klub Petržalka – 4 000 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie:  

Podpora tradícií dievčenského basketbalu v Petržalke (zdravotná prehliadka, doprava na 

zápasy, športové potreby a športový materiál) 

e) Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava  

1.IX. Deň ústavy SR – 0 € 

Odôvodnenie zamietnutia dotácie:  

Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov športovo náročnú akciu bez účasti mládeže 

komisia nepodporila. 

f) Školský športový klub B.S.C. Bratislava – 4 000 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie:  

Podpora tradícií chlapčenského basketbalu (8 žiackych a mládežníckych družstiev) - 

doprava na zápasy, športové potreby a športový materiál. 

g) Jednotka – tenisová škola – 0 € 

Odôvodnenie zamietnutia dotácie:  

Žiadosť je v rozpore so zmluvou medzi MČ a žiadateľom o dobudovaní ihriska na vlastné 

náklady. 

h) Hockey club Petržalka 2010 – 1 500 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie:  

Podpora rozvoja ľadového športu v Petržalke (nákup hokejového výstroja a cvičebných 

pomôcok pre najmenších hráčok – chlapcov i dievčatá) 
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i) FC Petržalka 1898, a. s. – 5 000 € 

Odôvodnenie poskytnutia dotácie:  

Podpora mládežníckej časti futbalového klubu (autobusová doprava na zápasy). 

 

Celkový návrh na schválenie dotácii je na sumu 19 500 €. 

 

 

Hlasovanie o návrhu na pridelenie dotácii z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN 2/2005 

 

Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8.4.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


