Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 7. apríla 2014
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: K. Bergerová – riaditeľka MKP, S. Chanečková – riaditeľka Strediska
sociálnych služieb Petržalka (k bodu č. 1.), K. Plačková – referát predbežnej právnej
ochrany a podnikateľských činností (k bodu č. 2 a 3)
Začiatok rokovania: 15:00 hod.
Ukončenie rokovania: 16:35 hod.
Program:
1. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,
Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka
Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka
2. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/1998 zo dňa 23.06.1998, ktorým sa upravujú
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006
3. Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske
trhy“ v areáli Závodiska, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005
a) OZ Slovakia karting club
b) OZ Basketbalový klub Petržalka
c) OZ Školský športový klubu B.S.C. Bratislava
d) OZ MŠK Iskra Petržalka
e) OZ Športový klub polície Bratislava
5. Informačné materiály
a) Osobnosť Petržalky
b) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ
Budatínska
c) Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka
d) Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 25.02.2014
e) Informácia o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili
od minulého zasadnutia komisie 10.02.2014
f) Informácia o prenájme časti NP v objekte Gercenova 8/F pre V-FIT- športovorelaxačné centrum pre deti, mládež a ženy
g) Informácia o stave projektu Možnosti športovania a turistiky v Petržalke sprievodca
6. Rôzne

Priebeh rokovania:
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.
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1. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,
Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka
Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka
Rozprava:
Materiál uviedla S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka. Vo svojom
vystúpení materiál skomentovala, uviedla dôvody novelizácie VZN, ako aj dodatku
k zriaďovacej listine SSSP a Štatútu SSSP. Na otázku, kto určuje zaradenie do stupňa
odkázanosti odpovedala S. Chanečková, že podmienky určuje zákon a zisťuje a overuje ich
poverený odborný pracovník SSSP. Ďalšie otázky neboli.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka
A)
1. schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady
za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
2. splnomocniť starostu
vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované
Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Petržalka č. 5/2013 z 23.4.2013, v znení Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2013 z 25.6.2013 a v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváleného dňa 29.04.2014 (v úplnom
znení)
B)
schváliť
Dodatok č. 2. k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka.
C)
schváliť
Dodatok č. 3. k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka.
Hlasovanie o návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrad za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka, Dodatku č. 2. k Štatútu Strediska
sociálnych služieb Petržalka a Dodatku č. 3. k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb
Petržalka:
Prítomných: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/1998 zo dňa 23.06.1998, ktorým sa upravujú
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006
Rozprava:
Materiál uviedla K. Plačková. Vo svojom vystúpení materiál skomentovala, objasnila potrebu
zmeny VZN č. 2/1998. K materiálu neboli otázky, ani pripomienky.
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Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1998 zo dňa 23.06.1998, ktorým sa
upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006
Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení VZN č.2/1998 zo dňa 23.06.1998, ktorým sa
upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske
trhy“ v areáli Závodiska, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Rozprava:
Materiál uviedla K. Plačková, objasnila potrebu VZN, ktorým sa vydáva trhového poriadok na
príležitostné „Farmárske trhy“. K materiálu neboli otázky, ani pripomienky.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový
poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852
69 Bratislava
Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým
sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p.
Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005
a) OZ Slovakia karting club
b) OZ Basketbalový klub Petržalka
c) OZ Školský športový klubu B.S.C. Bratislava
d) OZ MŠK Iskra Petržalka
e) OZ Športový klub polície Bratislava
Rozprava:
Materiál uviedol a rozpravu viedol predseda komisie V. Kovár. Členovia komisie sa podrobne
zaoberali každou žiadosťou, ktorej riešenie komisii kultúry, mládeže a športu prislúcha.
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu
a) odporúčajú Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť poskytnutie dotácie:
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Občianskemu združeniu Slovakia karting club na účasť motokárového jazdca
Simona Suchovského na majstrovstvách SR v triede Rotax max junior vo výške
500 EUR.
b) odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť poskytnutie
dotácie:
1. Občianskemu združeniu Basketbalový klub Petržalka na projekt „Zdravá mládež –
zdravá budúcnosť“ vo výške 5 000 EUR
2. Školskému športovému klubu B.S.C. Bratislava na projekt „30.rokov mládežníckeho
basketbalu v Petržalke“ vo výške 5 000 EUR
3. Občianskemu združeniu MŠK Iskra Petržalka na rozvoj pohybových a športových
aktivít detí a mládeže v žiackych a dorasteneckých oddieloch MŠKI vo výške
10 000 EUR
4. Občianskemu združeniu Športový klub polície Bratislava na rozvoj loptových hier
v Petržalke vo výške 3 000 EUR
Hlasovanie o návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005
Prítomných: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
5. Informačné materiály
a) Osobnosť Petržalky
O projekte informoval V. Kovár a vyzval členov komisie na aktívne zapojenie sa do
procesu navrhnutia osobností, ktoré by mohli byť ocenené. Sám spomenul dvoch
Petržalčanov - doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc. a Jozefa Nodžáka. Členovia komisie
prijali tento návrh s podporným porozumením. Návrhy treba posielať v písomnej podobe na
adresu: sona.kyselova@petrzalka.sk
b) Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska
K stavu revitalizácie športového areálu ZŠ Budatínska informoval R. Schnürmacher
v zmysle listu predsedu MŠKI zo dňa 24.3.2014, v ktorom D. Svetík konštatoval významný
posun, pretože zástupcovia stavebného úradu Bratislava-Staré Mesto (J. Hladná), ako aj
stavebného úradu Bratislava-Petržalka (M. Franzová) konštatovali, že “Rozhodnutie platí
dva roky od nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ sa začalo s využitím
územia a určený účel, alebo bolo požiadané o vydanie stavebného povolenia na umiestnené
objekty stavby“. Zároveň M. Franzová skonštatovala, že dotknuté stavebné objekty
nepodliehajú kolaudácii.
c) Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka
Dňa 7.4.2014 sa zúčastnili dvaja členovia komisie KMŠ (I. Brezinská, V. Kovár)
zasadnutia Dozornej rady Športové zariadenia Petržalky, spol. s r.o. Konateľ spoločnosti
informoval členov DR o plánoch spoločnosti, najmä o plánovanej výstavbe mestskej
plavárne v Petržalke. Výstavba plavárne sa začne po vysúťažení dodávateľa a ukončiť by sa
mala v I. polroku 2015. Ďalšie informácie budú členom komisie KMŠ poskytované
priebežne, tak ako budú zverejňované.
d) Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 25.02.2014
Materiál spracoval predseda komisie V. Kovár, bol písomne predložený a prítomní nemali
k nemu otázky, ani pripomienky.
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e) Informácia o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili
od minulého zasadnutia komisie 10.02.2014
Pravidelnú informáciu z oblasti kultúry a športu predložili S. Kyselová a R. Schnürmacher.
S. Kyselová zdôraznila úsilie širokého pracovného tímu multižánrového festivalu na čele
s vedením MČ na príprave projektu Dni Petržalky 2014 a galaprogramu DP 14.6.2014.
Prebehli už tri stretnutia štábu organizátorov, prvé v októbri 2013. Pracovný tím bude
pravidelne zasadať až do konania Galaprogramu. V súčasnosti sa pracuje na konečnom
výbere interpretov. Členom komisie bude po schválení materiálov v OPS zaslaná
informácia.
Z oblasti športu informoval R. Schnürmacher o nasledovných aktivitách:
- Príprava revitalizácie ZŠ Tupolevova 20
- Prípravné stretnutia s organizátormi Olympijského festivalu nádejí Petržalka (OFNP) –
ZŠ Budatínska, ZŠ Turnianska,
- Riešenie opravy multifunkčných ihrísk na ZŠ Holíčska a ZŠ Gessayova
- 31.3. Prednáška zamestnancov MÚ na FTVŠ – možnosti získavania grantov z EÚ a SR
- 4.4. Petržalka v pohybe – Veľkonočné stretnutie žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ
f) Informácia o prenájme časti NP v objekte Gercenova 8/F pre V-FIT- športovo-relaxačné
centrum pre deti, mládež a ženy
Členom komisie bol doručený materiál „Návrh na prenájom časti nebytových priestorov
v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F Bratislava pre občianske združenie V-FIT-športovorelaxačné centrum pre deti, mládež a ženy, IČO: 42 180 287“ v písomnej forme tak, ako
bude prednesený na MZ. K materiálu neboli otázky ani pripomienky.
g) Informácia o stave projektu Možnosti športovania a turistiky v Petržalke - sprievodca
O projekte informoval R. Schnürmacher, ktorý predostrel zámer a predstavil časť
zozbieraného materiálu, ktorý by projekt mal obsahovať. Podrobnejšie informácie poskytne
členom komisie po schválení I. časti materiálu na OPS.
Na záver rokovania tajomník komisie R Schnürmacher v zastúpení predsedu V. Kovára
poďakoval prítomným za účasť.
Najbližšie riadne zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu sa bude konať v pondelok
9.6.2014 o 15:30 hod. v areáli vodných športov v Čunove.
Mimoriadne zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude dňa 5.5.2014 o 15,30 h,
miestnosť č. 816 (k podujatiu Osobnosť Petržalky 2014 )

Vladimír Kovár, v. r.
predseda komisie

V Bratislave 8. apríl 2014
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 07.04.2014
K bodu: Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrad za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka, návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej
listine SSS a návrh Dodatku č. 2 k Štatútu SSS Petržalka
Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,
G. Belanová, I. Brezinská
Neprítomní: Ľ. Luhový, P. Hochschorner
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka
A)
1.
s ch v á l i ť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
2.
splnomocniť s t a r o s t u
vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom
sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 5/2013 z 23.4.2013, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Petržalka č. 6/2013 z 25.6.2013 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka, schváleného dňa 29.04.2014 (v úplnom znení)
B)
s ch v á l i ť
Dodatok č. 2. k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka.
C)
s ch v á l i ť
Dodatok č. 3. k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka.
Hlasovanie o návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrad za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka, Dodatoku č. 2. k Štatútu Strediska
sociálnych služieb Petržalka a Dodatoku č. 3. k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych
služieb Petržalka:
Prítomných: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 8.04.2014
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 07.04.2014
K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.2/1998 zo dňa 23.06.1998, ktorým sa
upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006
Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,
G. Belanová, I. Brezinská
Neprítomní: Ľ. Luhový, P. Hochschorner
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1998 zo dňa 23.06.1998, ktorým sa
upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006
Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení VZN č.2/1998 zo dňa 23.06.1998, ktorým sa
upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v znení novely č. 5/2006 zo dňa 28.03.2006
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 8.04.2014
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 07.04.2014
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli
Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, M. Mračková, Ľ. Škorvaneková,
G. Belanová, I. Brezinská
Neprítomní: Ľ. Luhový, P. Hochschorner
Stanovisko prítomných členov komisie:
Členovia komisie kultúry, mládeže a športu
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Trhový
poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p. Starohájska 29, 852
69 Bratislava
Hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým
sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š.p.
Starohájska 29, 852 69 Bratislava
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 8.04.2014
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie kultúry, mládeže a športu komisie zo dňa 7.4.2014
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005
Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, M. Mračková, Ľ. Škorvaneková, G. Belanová, I. Brezinská
Neprítomní: Ľ. Luhový, P. Hochschorner
Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 02.04.2014, prihlásených 0 obyvateľov
jeden občan
Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam:
Žiadateľ
Účel dotácie
Požadovaná
suma
na účasť motokárového jazdca Simona Suchovského na
7 000 €
O.z. Slovakia
majstrovstvách SR v triede Rotax max junior
karting club

a 0 OZ, losovanie neprebehlo z dôvodu, že sa neprihlásil ani
Odporúčaná
suma
500 €

Zdôvodnenie

Činnosť má verejnoprospešný charakter a je
zameraná na mládež, voľnočasové pohybové
aktivity.
Nadštandardná spolupráca s MČ - organizácia
športových podujatí projektu Dni Petržalky
a pomoci MČ pri realizácii projektu Petržalka
v pohybe, Penalta a aj iných projektoch MČ
Zabezpečenie celoročného tréningového procesu
žiackych a mládežníckych družstiev, spolupráca
s MČ na projekte Penalta
Podpora na zabezpečenie prezentácii športových
loptových hier na ZŠ a MŠ v MČ v roku 2014

O.z. Basketbalový
klub Petržalka

projekt „Zdravá mládež – zdravá budúcnosť“

14 700 €

5000 €

Školskému
športovému klubu
B.S.C. Bratislava,
Holíčska 50, BA
MŠK Iskra
Petržalka,
Údernícka 20, BA
O.z. Športový klub
polície Bratislava

projekt „30.rokov mládežníckeho basketbalu v Petržalke“

12 800 €

5000 €

na rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže
v žiackych a dorasteneckých oddieloch MŠKI

40 000 €

10 000 €

na rozvoj loptových hier v Petržalke

9 700 €

3000 €

Za : 8

Proti : 0

V Bratislave, dňa: 8.4.2014

podpora účasti talentovaného športovca
v motokárovom športe na majstrovstvách SR

Zdržali sa : 0 Nehlasovali : 0
Za správnosť : R. Schnürmacher
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