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Zápisnica 

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

Bratislava-Petržalka dňa 25. novembra 2013 

 

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

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

Hostia a prizvaní: A. Broszová –oddelenie nakladania s majetkom (k bodu 7,8,10), J. Jecková 

– vedúca oddelenia životného prostredia (k bodu 6), Z. Kordošová – vedúca oddelenia 

územného rozvoja a dopravy (k bodu 3,4), J. Lukáček – vedúci finančného oddelenia 

(k bodu 1,2), V. Redechová – vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu (k bodu 5), 

M. Štefánik – prednosta MÚ (k bodu 10), B. Třísková – Miestna knižnica Petržalka 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:05 hod. 

Program: 

 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 

2016 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o dočasnom parkovaní  

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. ......../2013 zo dňa ............ 2013, 

ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 23. 

apríla 2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2008, ktorým s upravujú  niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Basketbalový klub Petržalka, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 31755810  

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Archenland, občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743  

8. Projekt: Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava  

9. Informačné materiály 

a) Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 24.9.2013 

a 22.10.2013 

b) Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte  ZŠ Budatínska61, 

851 06 Bratislava pre Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, 

851 01 Bratislava, IČO: 00 686 743  

c) Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.č. 4877/12 a parc.č. 4883 v areáli ZŠ 

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

nám.6, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405 

d) Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., M.C.Sklodowskej 1, 851 02 Bratislava, IČO: 

4546972 

e) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ 

Budatínska 
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f) Informácia o práci obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.(stav 

realizácie projektu plavárne) 

g) Informácia o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od 

minulého zasadnutia komisie 16.9.2013 

h) Vyhodnotenie Prioritných cieľov za rok 2013 

10. Rôzne 

 

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

členku komisie G. Belanovú, ako aj ostatných členov komisie a hostí, oboznámil ich 

s navrhovaným programom, ktorý členovia komisie schválili. 

 

 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 

2016 

 

Rozprava: 

Materiál uviedol J. Lukáček. Vo svojom vystúpení materiál skomentoval, členovia komisie 

nemali otázky. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s príjmami v čiastke 29 763 133 € 

a výdavkami v čiastke 29 763 133 € 

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov 

zobrali na vedomie 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 a 2016 

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016.návrh 

rozpočtu na rok 2014 

 

Hlasovanie o návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014, s výhľadom do 

roku 2016.  

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

 

 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

 

Rozprava: 

Materiál uviedol J. Lukáček. Vo svojom vystúpení materiál skomentoval, členovia komisie 

nemali otázky. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

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

rok 2013 nasledovne: 

- znížiť bežné výdavky v programe 7.3.2 o 15 000,- € 

- zvýšiť bežné výdavky v programe 6.4.2 o 15 000,- € 
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Hlasovanie o návrhu na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

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

 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o dočasnom parkovaní 

 

Rozprava: 

Materiál uviedla Z. Kordošová. Materiál skomentovala, objasnila, že materiál bude relevantný 

až po schválení VZN hlavného mesta Bratislavy, a preto ho odporúča komisii iba zobrať na 

vedomie. K návrhu VZN hl. mesta sa MČ Bratislava-Petržalka vyjadrila 25.6.2013 

s pripomienkami, ktoré boli zapracované a tento návrh bude predložený miestnemu 

zastupiteľstvu na decembrovom zasadnutí. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú predložený materiál na vedomie. 

 

Hlasovanie  

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

 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. ......../2013 zo dňa ............ 2013, 

ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 

23. apríla 2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

Rozprava: 

Úvodné slovo k materiálu a vysvetlenie stanoviska k výške a spôsobe platby predniesla 

V. Redechová, ktorá vysvetlila nutnosť úpravy platieb na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Odpovedala na otázky z pléna k výške a nutnosti úpravy. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. ......../2013 zo dňa 

............ 2013, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 

23. apríla 2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka tak, ako je uvedené v predloženom materiáli. 

 

Hlasovanie o  VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Prítomných: 8   Za: 5   Proti: 2  Zdržal sa: 1 
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5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2008, ktorým s upravujú  niektoré podmienky držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Rozprava 

Materiál uviedla J. Jecková. Materiál skomentovala a uviedla genézu zmien návrhu VZN 

v zmysle protestu prokurátora a s prihliadnutím k dvom následným zmenám legislatívy 

v 2. polroku 2013, ktoré menili predchádzajúci zákonný stav. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka tak, ako je uvedené v predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2008, ktorým s upravujú  niektoré podmienky držania psov na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

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

 

 

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Basketbalový klub Petržalka, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 31755810 

 

Rozprava 

Úvodné slovo k materiálu predniesla A. Broszová. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť prenájom nebytových priestorov: 

- telocvične, miestnosť č. 7 o výmere 448,49 m
2
, 

- šatne, miestnosť č. 22 o výmere 25,65 m
2
 

- šatne, miestnosť č.15 o výmere 28,5 m
2
 

 nachádzajúcich sa v objekte Domu kultúry Lúky, súp. č. 3247,zapísaný na LV č.1748 na 

pozemku parc. č. 2306 v k. ú. Petržalka, Vígľašská 1, 851 02 Bratislava, pre Basketbalový klub 

Petržalka, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 31755810 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa §9a),ods.9písm.c), zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  na dobu 

určitú odo dňa 01.01.2014 do 30.4.2014 za cenu 15,-€/hod,vrátane energií a služieb podľa 

rozvrhu hodín nasledovne:  

pondelok, streda, štvrtok : od 17,30 hod. do 19,00 hod. 

utorok : od 16,00 hod. do 19,00 hod. 

piatok : od 16,30 hod. do 18,00 hod. ,  

čo celkovo za  9 hodín týždenného nájmu predstavuje sumu vo výške  135,-€/týžd. 

 

Hlasovanie  o návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Basketbalový klub Petržalka, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 31755810 

Prítomných: 5   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Archenland, občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743 

 

Rozprava 

Úvodné slovo k materiálu predniesla A. Broszová. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť prenájom nebytových priestorov: 

- telocvične, miestnosť č. 7 o výmere 448,49 m
2
, 

- šatne, miestnosť č. 22 o výmere 25,65 m
2
 

- šatne, miestnosť č.15 o výmere 28,5 m
2
 

 nachádzajúcich sa v objekte Domu kultúry Lúky, súp. č. 3247,zapísaný na LV č.1748 na 

pozemku parc. č. 2306 v k. ú. Petržalka, Vígľašská 1, 851 02 Bratislava, pre Archenland, 

občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa §9a),ods.9písm.c), zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  na dobu určitú odo dňa 01.01.2014 do 30.6.2014 za cenu 15,-€/hod,vrátane energií 

a služieb podľa rozvrhu hodín nasledovne:  

pondelok, štvrtok : od 14,30 hod. do 17,30 hod. 

utorok : od 14,30 hod. do 16,00 hod. 

piatok : od 15,00 hod. do 16,30 hod.,  

čo celkovo za  9 hodín týždenného nájmu predstavuje sumu vo výške 135,-€/týžd. 

 

Hlasovanie o návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Archenland, občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743  

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

 

 

8. Projekt: Športové hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava 

 

Úvodné slovo k materiálu predniesol R. Schnürmacher. Informoval o prípravách na otvorenie 

športovej triedy so zameraním na hokej v 5. ročníku na ZŠ Dudova 2. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

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

hokejové triedy pri Základnej škole Dudova 2, Bratislava 

 

Hlasovanie  

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

 

 

9. Informačné materiály 

 

a) Informácia o niektorých bodoch programu na zasadnutí MZ dňa 24.9.2013 a 22.10.2013  

K písomnému materiálu predniesol úvodné slovo V. Kovár, pripomenul, že na zasadnutí MZ 

dňa 24.9.2013 v bode 1 (voľba poslankyne do komisie MZ) uznesením č. 370 MZ vyhovelo 

záujmu novej poslankyne Gabriely Belanovej a zvolilo ju za členku komisie kultúry, mládeže 

a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňom 24.9.2013. Vo 

väčšine bodov rokovania MZ prijali poslanci uznesenia v zhode so stanoviskami KKMŠ. 
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Výraznejšia zmena bola v bode 36 (Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

v zmysle VZN č. 2/2005), kde MZ prijalo uzn. č. 404, ktorým schválilo  

a) presunutie 2.000,- € na poskytnutie dotácií z rozhodovacej právomoci miestnej rady do 

rozhodovacej právomoci miestneho zastupiteľstva,  

b) poskytnutie dotácie pre FC Petržalka l898 a.s. vo výške 29 500,- €.  

Stanovisko KKMŠ je uvedené v zápisnici zo zasadnutia KKMŠ dňa 16.9.2013 (bod 10). 

MZ tiež neschválilo dva návrhy 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: 30 814 987 

- nebytových priestorov - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre FC 

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

 

b) Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte  ZŠ Budatínska61, 851 06 

Bratislava pre Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, 851 01 

Bratislava, IČO: 00 686 743 

Materiál uviedla A. Broszová, ktorá zhrnula dôvody, prečo je navrhovaný prenájom hodnotený 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle v zmysle §9a ods.9,písm.c) zák.č.138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov. Návrh odporúčania je uzavrieť nájom na dobu určitú od 

01.01.2014 do 31.12.2019 za cenu 10,-€/m2/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných 

priestorov. Celkový ročný nájom predstavuje sumu 1005,60 €/rok. 
 

c) Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.č. 4877/12 a parc.č. 4883 v areáli ZŠ 

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

851 01 Bratislava, IČO: 42131405 

A. Broszová vysvetlila, že prenájom sa posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodov, že nájomca od roku 2008 preinvestoval z vlastných prostriedkov 

cca. 633.200,- € na revitalizáciu a rekonštrukciu areálu ZŠ, stará sa o ich údržbu a prevádzku, 

a má záujem pokračovať ďalej s revitalizáciou školského areálu. 

 

d) Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 

pre FC Petržalka 1898, a.s., M.C.Sklodowskej 1, 851 02 Bratislava, IČO: 4546972 

A. Broszová predniesla dôvody, pre ktoré je možné považovať prenájom za prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu klubu a záujem školy a zriaďovateľa podporovať 

záujmovú činnosť detí vo voľnom čase, sa navrhuje prenájom častí pozemkov na dobu určitú 

od 01.12.2013 do 30.11.2018 za cenu 1,-€/rok. 

Škola podporovala a chce i naďalej podporovať prácu klubu s mladými futbalovými talentami. 

Súčasťou podpory nie je len poskytovanie priestorov, ale aj vytváranie individuálnych 

podmienok pre žiakov základnej školy-futbalistov ich vzdelávaním podľa individuálneho 

študijného plánu. Spolupráca medzi klubom a školu prebieha už od roku 2001 a stále sa rozvíja.  

 

e) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska  

O stave revitalizácie športovísk informovala Ľ. Škorvaneková, ktorá uviedla, že skupina pre 

revitalizáciu športových plôch MZ sa stretla 24.10.2013 a zaoberala sa odpočtom za rok 2013 

(5 revitalizovaných ihrísk pre staršiu mládež) a prípravou obnovy ihrísk v roku 2014. Členovia 

skupiny vytypovali na základe obhliadky 18 športových plôch, z ktorých konečný počet 

navrhnú na revitalizáciu v roku 2014 na základe schváleného rozpočtu na rok 2014.  
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f) Informácia o práci obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. (stav 

realizácie projektu plavárne) 

M. Štefánik informoval členov komisie o príprave výstavby mestskej plavárne na Tupolevovej 

ul. Dozorná rada miestneho podniku Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. nechala zapracovať 

do projektovej dokumentácie pripomienky a návrhy z verejnej diskusie k problematike 

plavárne. Následne bol spracovaný projekt, podaná žiadosť o územné rozhodnutie a táto bola aj 

schválená. V súčasnosti je podaná žiadosť o stavebné povolenie a vybavujú sa potrebné 

dokumenty od správcov energetických sietí, vodární, kanalizácie,..... Bola tiež vyhlásená súťaž 

na zhotoviteľa plavárne, prichádzajú ponuky. 

 

g) Informácie o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od 

minulého zasadnutia komisie 16.9.2013 

Informáciu z kultúrnej oblasti predložila S. Kyselová, v oblasti športu informoval 

R. Schnürmacher o podujatiach: 

- 30.9. porada k projektu OFNP 2014 s učiteľmi účastníckych ZŠ 

- 3.10. prevzatie revitalizovaných športových plôch na Jasovskej, Topoľčianskej, 

Medveďovej, Bradáčovej a Mánesovom nám. 

- 14.10. stretnutie so zástupcami o.z. Ulita k problematike dokončenia športovej plochy pre 

deti z Kopčianskej ul. a okolia 

- Príprava podkladov k výberu športových plôch na revitalizáciu v roku 2014 v spolupráci 

s investičným referátom  pre skupinu poslancov pre revitalizáciu športových plôch MZ 

- 24.10. zasadnutie skupiny poslancov pre revitalizáciu športových plôch MZ 

- 27.10 cyklokros pre žiakov ZŠ v Petržalke v spolupráci s o.z. Budúcnosť nádejí 

- 5.11. odovzdanie ocenení v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci prevzali zástupcovia MŠ 

Bzovícka a ZŠ Turnianska za najaktívnejšie školy na Slovensku v projekte SOV – 

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska. Ocenenie najaktívnejší organizátor prevzal 

z rúk predsedu SOV Františka Chmelára zamestnanec MČ Bratislava-Petržalka 

R. Schnürmacher. 

 

h) Vyhodnotenie Prioritných cieľov za rok 2013 

M. Štefánik sa vo vyhodnotení Prioritných cieľov MČ na rok 2013 sústredil najmä na oblasť 

kultúry a športu, kde spomenul: 

- Prebehol prenájom objektu bývalého Ludusu pre investora, ktorý chce vybudovať 

bowlingové centrum do októbra 2014 s kolaudáciou v roku 2015 

- S investorom Petržalka City je uzatvorená zmluvná dohoda o revitalizácii Chorvátskeho 

ramena a vybudovaní oddychových zón 

- MČ pokračuje v spolupráci na dobudovaní futbalového štadióna na Sklodowskej ul. Bola 

vybudovaná jedna tribúna v spolupráci s FC Petržalka 1898, a.s. a pripravuje sa budovanie 

druhej tribúny. Predstavitelia MČ bedlivo sledujú zmeny vlastníckych vzťahov v klube a na 

základe ich vyhodnotenia sa budú v ďalšej spolupráci angažovať. 

- Na výstavbe plavárne bola uzavretá spolupráca s BSK  

- Permanentne prebieha podpora žiakov ZŠ v športovej činnosti pomocou viacerých podujatí 

v priebehu roka (cca 8 – 10 podujatí) 

- Rozšírila sa sieť pobočiek miestnej knižnice o odbočku na ZŠ Dudova 2 a pripravujú sa 

ďalšie. 

- Kultúrne zariadenia Petržalky zatraktívňujú svoju aktivity cestou ponuky lístkov cez 

Tiketportal, novou programovou náplňou (Ooops – Malachovský, Štúr) 

- Zlepšenie kvality prostredia na Veľkom Draždiaku sa uskutočňuje letnou inštaláciou 

prenosných toaliet, sprísnenými podmienkami pre nájomcov stánkov, vybudovaním 
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bežeckých tratí okolo Draždiakov,... Nie je však v silách MČ uskutočniť pôvodne  

plánovanú prekládku vedenia vysokého napätia (tento cieľ sa nepodarí splniť). 

- Na revitalizáciu vnútroblokov nebola vydaná žiadna výzva a tak je túto úlohu spolu 

s cyklotrasami možné realizovať iba v rámci rozpočtu MČ 

 

8. Rôzne 

- S. Kyselová podrobne informovala členov komisie o príprave projektu Vianočná Petržalka 

2013 a o podujatiach, ktoré sa v rámci tohto projektu uskutočnia (Mikulášska kvapka krvi 

2.12. v DC Gercenova 8, Slávnostné otvorenie vianočných trhov s kultúrnym programom 

6.12. od 16:15 hod. na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene Tupolevova – 

Jiráskova, Rozprávka na ľade, 21.12. na zimnom štadióne na Sklodowskej ul. 1, Petržalské 

Vianoce - Vianoce pre všetkých = Podávanie vianočnej kapustnice, koláčikov a darčekov 

ľuďom v núdzi, 24.12. v dopoludňajších hodinách v OD TESCO, ...) 

- M. Buberník informoval prítomných členov komisie o pripravovanom podujatí „Petržalská 

zabíjačka“. Podujatie sa uskutoční v sobotu 30.11.2013 od 9:00 h na Mlynarovičovej ul. 

- M. Buberník tiež avizoval na 8.12.2013 od 13,00 h podujatie Motomikuláš v uliciach 

Petržalky s ukončením na Petržalských trhoch okolo 15:00 h. 

- G. Belanová upozornila na pekné podujatie „Daj – ber deň“, ktoré sa uskutoční 3.12.2013 

v DK Zrkadlový háj. 

Na všetky podujatia sú členovia komisie srdečne vítaní! 

 

- Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v roku 2013 
Predseda komisie požiadal tajomníka komisie, aby do budúceho zasadnutia KKMŠ 

vypracoval návrh správy o činnosti komisie v roku 2013. 

 

 

Na záver rokovania predseda komisie V. Kovár poďakoval prítomným za účasť a vzhľadom na 

to, že išlo o posledné zasadnutie komisie v roku 2013, poďakoval členom i tajomníkovi 

komisie, ako aj stálym hosťom (riaditeľom MKP a KZP) za ich prácu v roku 2013 a poprial im 

príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku zdravie a dostatok elánu pre prácu 

v prospech obyvateľov Petržalky v oblasti kultúry, mládeže a športu v poslednom roku 

funkčného obdobia (komunálne voľby sa uskutočnia 22.11.2014). 

 

Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude v 2014 bude oznámené ihneď po 

rozhodnutí o termínoch zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Štandardný rokovací deň zostáva 

pondelok o 15:30 hod. 

 

 

 

V Bratislave 26. novembra 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  26.11.2013 

 

 

K bodu: Návrh rozpočtu na rok  2014 

 

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť  

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s príjmami v čiastke 29 763 133 € 

a výdavkami v čiastke 29 763 133 € 

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov 

berie na vedomie 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 a 2016 

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016.návrh 

rozpočtu na rok 2014 

 

 

Hlasovanie o návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014, s výhľadom do 

roku 2016.  

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

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2013 

 

 

K bodu: Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013  

 

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka  

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliťnávrh na úpravu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 nasledovne: 

- znížiť bežné výdavky v programe 7.3.2 o 15 000,- € 

- zvýšiť bežné výdavky v programe 6.4.2 o 15 000,- € 

 

 

Hlasovanie o návrhu na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 

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

 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2013 

 

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

o dočasnom parkovaní 

 

 

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu berú predložený materiál na vedomie. 

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnomk parkovaní 

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

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2013 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. ......../2013 zo dňa ............ 2013, 

ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 

2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

 

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. ......../2013 zo dňa 

............ 2013, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 

23. apríla 2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka tak, ako je uvedené v predloženom materiáli. 

 

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. ......../2013 zo dňa ............ 

2013, ktorým sa mení VZN č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 23. 

apríla 2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

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

 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2013 

 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2008, ktorým s upravujú  niektoré podmienky držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka tak, ako je uvedené v predloženom materiáli.  

 

 

Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2008, ktorým s upravujú  niektoré podmienky držania psov na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  

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

 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2013 

 

 

K bodu: Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Basketbalový klub Petržalka, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 31755810  

 

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť prenájom nebytových priestorov: 

- telocvične, miestnosť č. 7 o výmere 448,49 m
2
, 

- šatne, miestnosť č. 22 o výmere 25,65 m
2
 

- šatne, miestnosť č.15 o výmere 28,5 m
2
 

 nachádzajúcich sa v objekte Domu kultúry Lúky, súp.č. 3247,zapísaný na LV č.1748 na 

pozemku parc.č. 2306 v k.ú. Petržalka, Vígľašská 1, 851 02 Bratislava, pre Basketbalový klub 

Petržalka, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 31755810 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa §9a),ods.9písm.c), zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  na dobu 

určitú odo dňa 01.01.2014 do 30.4.2014 za cenu 15,-€/hod,vrátane energií a služieb podľa 

rozvrhu hodín nasledovne:  

pondelok, streda, štvrtok : od 17,30 hod. do 19,00 hod. 

utorok : od 16,00 hod. do 19,00 hod. 

piatok : od 16,30 hod. do 18,00 hod. , čo celkovo za  9 hodín týždenného nájmu predstavuje 

sumu vo výške  135,-€/týžd. 

 

 

Hlasovanie o návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Basketbalový klub Petržalka, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 31755810 

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

 

 

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2013 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  26.11.2013 

 

 

K bodu: Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre  

Archenland, občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743                         

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,  

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť prenájom nebytových priestorov: 

- telocvične, miestnosť č. 7 o výmere 448,49 m
2
, 

- šatne, miestnosť č. 22 o výmere 25,65 m
2
 

- šatne, miestnosť č.15 o výmere 28,5 m
2
 

 nachádzajúcich sa v objekte Domu kultúry Lúky, súp.č. 3247,zapísaný na LV č.1748 na 

pozemku parc.č. 2306 v k.ú. Petržalka, Vígľašská 1, 851 02 Bratislava, pre Archenland, 

občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa §9a),ods.9písm.c), zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  na dobu určitú odo dňa 01.01.2014 do 30.6.2014 za cenu 15,-€/hod,vrátane energií a 

služieb podľa rozvrhu hodín nasledovne:  

pondelok, štvrtok : od 14,30 hod. do 17,30 hod. 

utorok : od 14,30 hod. do 16,00 hod. 

piatok : od 15,00 hod. do 16,30 hod. , čo celkovo za  9 hodín týždenného nájmu predstavuje 

sumu vo výške 135,-€/týžd. 

 

 

Hlasovanie o návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Archenland, občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743                         

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

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.11.2013 

 

 


