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Zápisnica 

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

Bratislava-Petržalka dňa 16. septembra 2013 

 

Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, V. Kovár, M. Mračková, Ľ. Škorvaneková  

Neprítomní: M. Buberník, P. Hochschorner, Ľ. Kačírek, Ľ. Luhový 

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

Hostia a prizvaní: K. Bergerová – riaditeľka MKP, E. Chlebec – vedúci referátu predbežnej 

právnej ochrany (k bodu 1, 2 ,3, 4), J. Jecková – vedúca oddelenia životného prostredia 

(k bodu 5), P. Litomerický – riaditeľ KZP, J. Lukáček – vedúci finančného oddelenia 

(k bodu 6), I. Strapcová – vedúca oddelenia nakladania s majetkom (k bodu 11), 

P. Úžek – občan (prizvaný k bodu 10) 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:45 hod. 

Program: 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012 zo 

dňa 13. 11. 2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom 

priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. zo dňa 

...., ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 4/2005, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Vígľašskej ul. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2010, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 7/2012 zo dňa 13. novembra. 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky 

služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

5. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 1/2008 z 06.02.2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka s účinnosťou od 21.02.2008 

6. a)   Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 

b)   Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

7. Vyhodnotenie projektu Dni Petržalky 2013 

8. Informácia o činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky za I. polrok 2013 

9. Informácia o činnosti Miestnej knižnice Petržalka za I. polrok 2013. 

10. Návrh na poskytnutie dotácii 

a) ŠK JUVENTA Bratislava, o.z. 

b) Kolkársky klub Spoje Bratislava 

c) FC Petržalka 1898, a.s. 

11. Informačné materiály z oddelenia nakladania s majetkom 

a) Návrh na prenájom pozemku parc. č. 3264/24 k.ú. Petržalka pre žiadateľa Športové 

zariadenia Petržalky, s.r.o. Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO47327286 

b) Návrh na prenájom nebytových priestorov, objektu bývalého LUDUS na 

Tupolevovej ul.č. 7a, Bratislava-Petržalka pre spoločnosť Prespor s.r.o. , Turbínova 

1, 831 04 Bratislava, IČO: 31340326 
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c) Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre 

Bratislavské združenie telesnej kultúry, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 

00223662 

d) Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava 

pre KICK-BOX DIM MAK TOPERCER TEAM Bratislava, Strečnianska 18, 851 

06 Bratislava, IČO: 36064637 

e) Návrh na prenájom objektu Pavilónu detských ihrísk na Furdekovej ulici č. 6a, 

Bratislava občianskemu združeniu KASPIAN, Ambroseho 15, 851 02 Bratislava, 

IČO: 42129681 

f) Návrh na prenájom časti areálu na parc.č. 4877/12 a na parc.č. 4883 v objekte ZŠ 

Nobelovo nám.6, 851 01 Bratislava pre TŠP - tenisovú školu Petržalka, Nobelovo 

nám.6, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405 

g) Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 

04 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 

45 469 725 

h) Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 

851 04 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, 

IČO: 45 469 725 

i) Návrh na schválenie dodatku č.2 k nájomnej zmluve č.4/2011 uzavretej medzi 

prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom Jednotka - 

tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO: 

30797047 

j) Návrh na prenájom priestorov bývalého školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2, 

851 02 Bratislava pre OZ CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 841 01 

Bratislava, IČO: 30814987 

12. Niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od minulého zasadnutia 

komisie 10.6.2013 

13. Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutia MZ dňa 25.6.2013 

14. Rôzne 

 

 

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 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 6/2012 zo dňa 13.11.2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh 

na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami 

Tupolevova a Jiráskova 

 

Rozprava: 

Materiál uviedol vedúci referátu predbežnej právnej ochrany E. Chlebec. Vo svojom vystúpení 

materiál skomentoval a odpovedal na niekoľko otázok členov komisie. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 6/2012 zo dňa 13.11.2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 
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príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami 

Tupolevova a Jiráskova v predloženom znení. 

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu súčasne odporúčajú umožniť zriadenie 

ambulantného predaja ovocia a zeleniny v tejto lokalite.  

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012 

zo dňa 13.11.2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom 

priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova 

v predloženom znení.  

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

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.... zo 

dňa ..., ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 4/2005, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

Vígľašskej ul. 

 

Rozprava: 

Materiál uviedol vedúci predbežnej právnej ochrany E. Chlebec. Materiál skomentoval 

a odpovedal na niekoľko otázok členov komisie. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č.... zo dňa ..., ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 4/2005, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný 

trh na Vígľašskej ul. v predloženom znení s odporučením zriadiť ambulantný predaj ovocia 

a zeleniny v tejto lokalite. 

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .... zo 

dňa ..., ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 4/2005, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na Vígľašskej ul. 

v predloženom znení s odporučením zriadiť ambulantný predaj ovocia a zeleniny v tejto 

lokalite. 

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

 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2010, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82 

 

Rozprava: 

Materiál uviedol vedúci predbežnej právnej ochrany E. Chlebec. Materiál skomentoval 

a odpovedal na niekoľko otázok členov komisie. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
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Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 2/2010, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

Kopčianskej ceste č. 82 v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2010, ktorým sa 

vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82 v predloženom znení. 

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

 

 

4. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 7/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky 

služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Rozprava: 

Úvodné slovo k materiálu a vysvetlenie stanoviska mestskej časti predniesol E. Chlebec. 

Odpovedal tiež na niekoľko otázok členov komisie. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka  

1. schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 7/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja a času 

prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka v predloženom znení. 

2. splnomocniť starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka na vydanie úplného znenia 

nariadenia č. 7/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja a času 

prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení novely. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 7/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky 

služieb v mestskej časti Bratislava  

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

 

 

5. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 1/2008 z 06.02.2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka s účinnosťou od 

21.02.2008  

 

Rozprava: 

Úvodné slovo k materiálu a vysvetlenie stanoviska mestskej časti predniesla J. Jecková.  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka  
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1. protestu prokurátora proti VZN č. 1/2008 zo dňa 06.02.2008, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) vyhovieť protestu prokurátora proti VZN  č. 1/2008 týkajúceho sa ustanovení v  § 3 

ods. 5,  8 a 9 

b) nevyhovieť protestu prokurátora  v časti, ktorá sa  týka ustanovenia § 4 ods. 1 

písm. g) 

2. požiadať prednostu o predloženie zmeny VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle platnej právnej 

úpravy, v ktorom budú akceptované pripomienky prokurátora. 

 

Hlasovanie o proteste prokurátora proti VZN č. 1/2008 o podmienkach držania psov  

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

 

 

6. a) Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 

 

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 a návrh úpravy 

rozpočtu na rok 2013 predniesol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka zobrať na vedomie správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka k 30.6.2013 

 

Hlasovanie o Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 

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

 

b) Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

rok 2013 v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o Návrhu úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

Prítomných: 5   Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

 

7. Vyhodnotenie projektu Dni Petržalky 2013 

 

Úvodné slovo k materiálu predniesol riaditeľ KZP P. Litomerický. K informácii neboli zásadné 

pripomienky, najviac sa diskutovalo o bode 7 Návrhov k príprave a realizácii Galaprogramu 

a sprievodných podujatí v rámci 17. ročníka Dní Petržalky (Zvážiť možnosť výberu 

symbolického vstupného – 0,50-1€ – pre návštevníkov Galaprogramu, ktoré by bolo venované 

na charitatívne účely a časť na pokrytie nákladov na realizáciu Dní Petržalky).  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie informáciu o projekte Dni 

Petržalky 
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Hlasovanie o Vyhodnotení projektu Dni Petržalky 2013 

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

 

 

8. Informácia o činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky za I. polrok 2013 

 

Úvodné slovo k materiálu predniesol riaditeľ KZP P. Litomerický. K informácii neboli zásadné 

pripomienky. Pre členov komisie zostala otvorená možnosť diskutovať niektoré detaily 

informácie s riaditeľom KZP.  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie informáciu o činnosti 

miestneho podniku Kultúrne zariadenia Petržalky.  

 

Hlasovanie o Informácii o činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky  

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

 

 

9. Informácia o činnosti Miestnej knižnice Petržalka za I. polrok 2013 

 

Úvodné slovo k materiálu predniesla riaditeľka MKP K. Bergerová. Osobitne pripomenula, že 

knižnici sa podarilo skvalitniť priestorové podmienky presťahovaním pobočky z Ambroseho 4 

(pivničné nebytové priestory) do ZŠ Dudova 2 (teda priblížiť knižnicu deťom, mládeži 

i pedagógom) a súčasne revitalizovať detský knižný fond tejto pobočky.  

K informácii neboli zásadné pripomienky. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú na vedomie informáciu o činnosti 

miestneho podniku Miestna knižnica Petržalka. 

 

Hlasovanie o Informácii o činnosti Miestnej knižnice Petržalka  

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

 

 

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

VZN č. 2/2005 

a) ŠK JUVENTA Bratislava, o.z. 

b) Kolkársky klub Spoje Bratislava 

c) FC Petržalka 1898, a.s. 

 

Rozprava: 

Predseda komisie V. Kovár skonštatoval, že k 13. septembru 2013 boli na MÚ zaregistrované 

3 žiadostí z oblasti športu s požadovanou 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 odporučili členovia komisie návrhy dotácii pre jednotlivých 

žiadateľov.  

 

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

Bratislava-Petržalka schváliť finančné dotácie pre žiadateľov takto: 

a) ŠK Juventa Bratislava, o.z. – 3 000  EUR  

Dotácia je určená na ubytovanie a stravu pre 30 detí, ktoré sa ako Majstri Slovenska 

zúčastnia na ME 2013 v show dance v Petrohrade.  

 

b) Kolkársky klub Spoje Bratislava, o.z. -  0,-  EUR  

V zmysle VZN 2/2005 nie je možné poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky 

 

c) FC Petržalka 1898, a. s. -  0,-  EUR 

Odôvodnenie zamietnutia/poskytnutia dotácie:  

Nebola zúčtovaná predchádzajúca dotácia vo výške 20 000 EUR, ktorú MZ poskytlo 

organizácii v máji 2013 

 

Celkový návrh na schválenie dotácii je na sumu 3 000.- EUR. 

 

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

Prítomných: 5   Za: 3   Proti: 1  Zdržal sa: 1 

 

11. Informačné materiály z oddelenia nakladanie s majetkom 

 

Rozprava: 

Materiály predniesla I. Strapcová, vedúca oddelenia nakladanie s majetkom MÚ v poradí: 

a) Návrh na prenájom pozemku parc. č. 3264/24 k. ú. Petržalka pre žiadateľa Športové 

zariadenia Petržalky, s.r.o. Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO47327286 

b) Návrh na prenájom nebytových priestorov, objektu bývalého LUDUS na Tupolevovej ul. 

č 7a, Bratislava-Petržalka pre spoločnosť Prespor s.r.o. , Turbínova 1, 831 04 Bratislava, 

IČO: 31340326 

c) Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre Bratislavské 

združenie telesnej kultúry, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 00223662 

d) Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre 

KICK-BOX DIM MAK TOPERCER TEAM Bratislava, Strečnianska 18, 851 06 

Bratislava, IČO: 36064637 

e) Návrh na prenájom objektu Pavilónu detských ihrísk na Furdekovej ulici č. 6a, Bratislava 

občianskemu združeniu KASPIAN, Ambroseho 15, 851 02 Bratislava, IČO: 42129681 

f) Návrh na prenájom časti areálu na parc. č. 4877/12 a na parc. č. 4883 v objekte ZŠ 

Nobelovo nám.6, 851 01 Bratislava pre TŠP - tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám.6, 

851 01 Bratislava, IČO: 42131405 

g) Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725 

h) Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725 

i) Návrh na schválenie dodatku č.2 k nájomnej zmluve č.4/2011 uzavretej medzi 

prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom Jednotka - tenisová 

škola, občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO: 30797047 

j) Návrh na prenájom priestorov bývalého školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 

Bratislava pre OZ CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 841 01 Bratislava, IČO: 

30814987 

 

V diskusii odzneli pripomienky k  
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- dĺžke prenájmu objektu bývalého LUDUS-u (v bode 11 b) 

- výške prenájmu šatní futbalovým klubom FC Petržalka 1898 v ZŠ Pankúchova (v bode 

11 g) 

- výške prenájmu telocvične futbalovým klubom FC Petržalka 1898 v ZŠ Pankúchova 

(v bode 11 h) 

- dĺžke prenájmu bývalého bazéna v ZŠ Dudova (v bode 11 j) 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu vzali na vedomie informáciu o jednotlivých 

materiáloch z oddelenia nakladanie s majetkom. 

 

Hlasovanie o Informačných materiáloch z oddelenia nakladanie s majetkom 

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

 

 

12. Niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od minulého 

zasadnutia komisie 10.6.2013 

 

R. Schnürmacher informoval členov komisie, že od minulého zasadnutia komisie sa v oblasti 

športu a kultúry uskutočňovali prednostne aktivity spojené s Dňami Petržalky (pozri bod 7). Na 

jazere Veľký Draždiak od 27.6. – 31.8.2013 MČ zabezpečila vodnú záchrannú službu DM 

Resustic, s.r.o. Ich činnosť sledovali pracovníci MÚ, bolo uskutočnených 6 kontrol činnosti, 

ktoré boli bez závad. Koncom júna aktéri projektu Servus Pontis symbolickým prestrihnutím 

pásky slávnostne otvorili cyklotrasu, ktorá prepojila Rakúsko so Slovenskom (trasa vedie 

bratislavskými mestskými časťami Rusovce a Petržalka, prechádza do rakúskeho Kittsee 

a pokračuje sieťou cyklotrás v obciach Deutsch Jahrndorf, Pama, Edelstal, Gattendorf, 

Zurndorf, Nickelsdorf v Rakúsku). Počas mesiacov jún – august boli obnovené ihriská pre 

staršiu mládež na ul. – Medveďovej, Jasovská, Topoľčianska, Bradáčova a Mánesovo nám. 

v celkovej hodnote 120 000 EUR, ktoré boli vybrané pracovnou skupinou MZ pre športoviská 

vedenou J. Bučanom. 

V. Kovár tiež pripomenul, že z návrhu komisie na Osobnosť Petržalky 2013 starosta akceptoval 

aj M. Skrakovú, pracovné povinnosti však menovanej neumožnili prevziať si ocenenie na 

Galaprograme Dní Petržalky (starosta, aj za prítomnosti predsedu KKMŠ, jej ho slávnostne 

odovzdal na miestnom úrade až po jej návrate zo zahraničia). 

 

 

13. Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutia MZ dňa 25.6.2013  

 

Členovia komisie hneď po zasadnutí MZ obdržali písomný materiál o „osudoch“ stanovísk 

(odporúčaní) komisie kultúry, mládeže a športu, ktorý vypracoval V. Kovár. V. Kovár osobitne 

pripomenul, že MZ uznesením č. 342 schválilo aj založenie obchodnej spoločnosti formou 

spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom ŠPORTOVÉ ZARIADENIA 

PETRŽALKY, SPOL. S R. O. za účelom realizácie projektu plavárne a za účelom správy 

a využívania športovísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka, a majetkovú účasť vo výške 

2 500 000,- EUR formou vkladu do kapitálového fondu spoločnosti. 

V ďalšej časti uvedeného uznesenia MZ schválilo orgány spoločnosti v nasledovnom zložení:  

1. konateľ spoločnosti: Ing. Matúš Hrádela (zamestnanec miestneho úradu) 

2. dozorná rada v zložení: 

• Ing. Miroslav Štefánik (prednosta miestneho úradu) 

• Ing. Roman Masár (predseda klubu Smer) 
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• Mgr. Ján Bučan (predseda klubu SDKÚ) 

• Ing. Alica Hájková (predsedníčka klubu SaS) 

• Ing. Vladimír Kovár, PhD. (predseda KKMŠ) 

• Mgr. Ivana Brezinská (podpredsedníčka KKMŠ) 

MZ tiež požiadalo prednostu miestneho úradu zabezpečiť organizačne a administratívne postup 

potrebný pre zaistenie úloh vyplývajúcich z uvedeného uznesenia. 

V. Kovár tiež pripomenul materiál schválený miestnym zastupiteľstvom (ktorým sa však 

KKMŠ nezaoberala) – prenájom pozemku o výmere 104 m
2
 v lokalite Veľký Draždiak, na 

ktorom mala firma GAZZI, prevádzkujúca v bezprostrednej blízkosti pozemku stánok rýchleho 

občerstvenia, záujem vybudovať na vlastné náklady bezplatnú prírodnú posilňovňu pre širokú 

verejnosť vytvorenú z prevažne prírodných materiálov, opraviť oplotenie a udržiavať územie 

v čistote. R. Schnürmacher doplnil, že doposiaľ sa táto aktivita nerealizovala. 

 

 

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky. 

 

 

14. Rôzne 

a) Informovanosť členov komisie o dianí v oblasti kultúry a športu v Petržalke 

Členovi komisie hodnotili svoju informovanosť ako dostatočnú. V. Kovár pripomenul 

pravidlá posielania mailových oznamov členom komisie KMŠ – informáciu posiela len 

jeho zdroj (KZP, MKP, OŠKaŠ), informácie teda nie je potrebné preposielať. 

b) Prepojenie cyklotrás – podnet občana 

R. Schnürmacher informoval členov komisie, že na starostu MČ sa obrátil I. Kolenič 

s podnetom na doasfaltovanie krátkeho úseku pri ČOV medzi cyklotrasou od Antolskej 

(popri Chorvátskom ramene) a cyklotrasou na hrádzi Dunaja. Po prešetrení situácia bola 

I. Koleničovi zaslaná odpoveď, že túto cyklotrasu spravuje STARZ a podľa informácie 

K. Szaboovej, námestníčky riaditeľa, sa musia najprv vysporiadať majetkové vzťahy 

s vlastníkmi. 

c) Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 

K. Bergerová pripomenula, že v piatok dňa 27.9.2013 o 10:00 hod. bude v CC Centre, 

Jiráskova 3 slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka 

Urbánka 2013. V. Kovár za z dôvodu pracovných povinností z uvedenej akcie ospravedlnil. 

d) Personálne otázky 

V. Kovár informoval členov komisie, že nová poslankyňa MZ G. Belanová (šéfredaktorka 

Petržalských novín) prejavila záujem o prácu a zaradenie do komisie kultúry, mládeže 

a športu. O zaradení poslankyne rozhodne MZ. 

 

 

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

 

Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude v pondelok 25. novembra 2013 

o 15:30 hod. 

 

 

 

V Bratislave 16. septembra 2013     Vladimír Kovár, v. r. 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie        predseda komisie 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  16.9.2013 

 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

6/2012 zo dňa 13.11.2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a 

Jiráskova 

 

Prítomní: I. Brezinská,  Z. Ďurišová, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní:, P. Hochschorner, Ľ. Luhový, M. Buberník, Ľ. Kačírek 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 6/2012 zo dňa 13.11.2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova 

v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012 

zo dňa 13.11.2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom 

priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova 

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

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.9.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  16.9.2013 

 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.... 

zo dňa ..., ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 4/2005, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

Vígľašskej ul. 

 

Prítomní: I. Brezinská,  Z. Ďurišová, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní:, P. Hochschorner, Ľ. Luhový, M. Buberník, Ľ. Kačírek 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka č.... zo dňa ..., ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2005, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na 

Vígľašskej ul. v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .... zo 

dňa ..., ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

4/2005, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na Vígľašskej ul. 

v predloženom znení s odporučením zriadiť ambulantný predaj ovocia a zeleniny v tejto 

lokalite. 

 

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

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.9.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  16.9.2013 

 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

2/2010, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 

82 

Prítomní: I. Brezinská,  Z. Ďurišová, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní:, P. Hochschorner, Ľ. Luhový, M. Buberník, Ľ. Kačírek 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

2/2010, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82 

v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2010, ktorým sa 

vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82 v predloženom znení. 

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

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.9.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  16.9.2013 

 

 

K bodu: Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 7/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja a času 

prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Prítomní: I. Brezinská,  Z. Ďurišová, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní:, P. Hochschorner, Ľ. Luhový, M. Buberník, Ľ. Kačírek 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 7/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja 

a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka v predloženom znení. 

Hlasovanie o predloženom návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 7/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky 

služieb v mestskej časti Bratislava  

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

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.9.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  16.9.2013 

 

 

K bodu: Protest prokurátora proti VZN č. 1/2008 zo dňa 06.02.2008, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

 

Prítomní: I. Brezinská,  Z. Ďurišová, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní:, P. Hochschorner, Ľ. Luhový, M. Buberník, Ľ. Kačírek 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka protestu prokurátora proti VZN č. 1/2008 zo dňa 06.02.2008, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) vyhovieť protestu prokurátora proti VZN  č. 1/2008 týkajúceho sa ustanovení v  § 3 ods. 

5,  8 a 9   

b) nevyhovieť protestu prokurátora  v časti, ktorá sa  týka ustanovenia § 4 ods. 1 písm. g) 

 

Hlasovanie o proteste prokurátora proti VZN č. 1/2008 o podmienkach držania psov  

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

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.9.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  16.9.2013 

 

 

K bodu: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 a návrh 

na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

 

Prítomní: I. Brezinská,  Z. Ďurišová, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní:, P. Hochschorner, Ľ. Luhový, M. Buberník, Ľ. Kačírek 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka zobrať na vedomie správu o plnení rozpočtu a schváliť návrh  na úpravu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 v predloženom znení. 

 

Hlasovanie o Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 

a návrhu na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 1   Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.9.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  16.9.2013 

 

 

K bodu: Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v zmysle VZN č. 2/2005 

 

Prítomní: I. Brezinská,  Z. Ďurišová, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková 

Neprítomní:, P. Hochschorner, Ľ. Luhový, M. Buberník, Ľ. Kačírek 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava-Petržalka schváliť finančné dotácie pre žiadateľov takto: 

ŠK Juventa Bratislava, o.z. – 3000.- EUR, Kolkársky klub Spoje Bratislava, o.z. – 0.- EUR  

FC Petržalka 1898, a. s. – 0.- EUR 

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

Za: 3   Proti: 1  Zdržal sa: 1   Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.9.2013 

 

 


