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Zápisnica 

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

Bratislava-Petržalka dňa 9. júna 2014 

 

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

M. Mračková, Ľ. Škorvaneková  

Neprítomní: G. Belanová, Ľ. Luhový 

Za oddelenie školstva, kultúry a športu: R. Schnürmacher 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:35 hod. 

Program: 

 

1. Návrh VZN, č. ....../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach na území Petržalky 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š. p. 

Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

3. Návrh Stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení čl. 36b ods. 2 štatútu 

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

a) Slovenská hokejbalová únia 

b) Hokejbalový klub Jokerit, o. z. 

c) OZ MŠK Iskra Petržalka 

5. Informačné materiály 

a) Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre 

plavecký klub ORCA SPORT 

b) Návrh na predĺženie prenájmu tenisového kurtu v areáli ZŠ Tupolevova pre Jozefa 

Vanču 

c) Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50 pre 

plavecký klub ORCA SPORT 

d) Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Holíčska 50 pre 

DANSOVIA s. r. o. 

e) Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 1634/1 a 1634/2 pre spoločnosť 

WINNEX s.r.o. 

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

Budatínska 

g) Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka 

h) Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 29.4.2014 

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

od  7.4.2014 

j) Informácia o projekte Dni Petržalky 

6. Rôzne 

 

 

Priebeh rokovania: 

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

a oboznámil ich s navrhovaným programom, ktorý členovia komisie schválili. 
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1. Návrh VZN č. ....../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach na území Petržalky  

Rozprava:  

Materiál uviedol v zastúpení spracovateľa R. Schnürmacher. S odvolaním sa na dôvodovú 

správu uviedol nutnosť nového VZN, ktoré reaguje na všetky zmeny a novelizácie a najmä na 

znenie zákona č. 101/2014 Z. z. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

Hlasovanie o návrhu VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

 

 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok na príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š. p. 

Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

 

Rozprava: 

Materiál uviedol v zastúpení spracovateľa R. Schnürmacher. S odvolaním sa na dôvodovú 

správu uviedol, že na žiadosť spoločnosti Farmárske trhy o zmenu miesta konania trhov referát 

predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností predkladá návrh zmeny VZN č. 4/2014. 

Zmena miesta je z areálu Závodiska, š. p. na priestor pred obchodno-prevádzkovou budovou 

spoločnosti TPD (na Farského 26) a na časti priľahlého parkoviska nachádzajúcich sa na 

pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti TPD.  

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...../2014 zo dňa 

...........2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu 

„Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š. p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

 

Hlasovanie o návrhu VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na 

príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Závodiska, š. p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

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

 

 

3. Návrh Stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení čl. 36b ods. 2 štatútu 

 

Rozprava: 
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Materiál uviedol R. Schnürmacher. V súlade s dôvodovou správou uviedol nutnosť zmeny 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení čl. 36b ods. 2 štatútu 

v dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových 

podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmeny 

štatútu vychádza z nového zákona č. 1/2014 a povinností, ktoré tento zákon obciam ukladá. 

Listom primátora zo dňa 16.5.2014 bola mestská časť Bratislava-Petržalka v zmysle čl. 103 

ods. 2 štatútu požiadaná o zaslanie stanoviska miestneho zastupiteľstva k predloženému 

návrhu. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení čl. 36b 

ods. 2 štatútu. 

 

Hlasovanie o návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 

sa mení čl. 36b ods. 2 štatútu 

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

 

 

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

a) Slovenská hokejbalová únia 

b) Hokejbalový klub Jokerit, o. z. 

c) OZ MŠK Iskra Petržalka 

 

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 miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť poskytnutie 

dotácie: 

1. Hokejovému klubu Jokerit, o. z. na projekt „Rozvoj hokejbalu v Petržalke“ vo výške 

2 000 EUR 

2. MŠK Iskra Petržalka, o. z. na rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže 

v žiackych a dorasteneckých oddieloch MŠKI vo výške 10 000 EUR 

B.) neodporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť poskytnutie 

dotácie: 

občianskemu združeniu Slovenská hokejbalová únia 

 

Hlasovanie o návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005  

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

 

 

5. Informačné materiály 

 

a) Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre 

plavecký klub ORCA SPORT  
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Členom komisie bol doručený materiál „Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna 

v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre plavecký klub ORCA SPORT “ v písomnej forme tak, ako je 

pripravovaný na zasadnutie MZ. K materiálu neboli otázky ani pripomienky. 

 

b) Návrh na predĺženie prenájmu tenisového kurtu v areáli ZŠ Tupolevova pre Jozefa 

Vanču  

Členom komisie bol doručený materiál „Návrh na predĺženie prenájmu tenisového kurtu 

v areáli ZŠ Tupolevova pre Jozefa Vanču “ v písomnej forme tak, ako je pripravovaný na 

zasadnutie MZ s krátkym komentárom. K materiálu neboli otázky ani pripomienky. 

 

c) Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50 pre plavecký 

klub ORCA SPORT 

Členom komisie bol doručený materiál „Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna 

v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre plavecký klub ORCA SPORT “ v písomnej forme tak, ako je 

pripravovaný na zasadnutie MZ. K materiálu neboli otázky ani pripomienky. 

 

d) Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Holíčska 50 pre 

DANSOVIA s. r. o.  

Členom komisie bol doručený materiál „Návrh na predĺženie prenájmu nebytových 

priestorov v objekte ZŠ Holíčska 50 pre DANSOVIA s. r. o  “ v písomnej forme tak, ako je 

pripravovaný na zasadnutie MZ s krátkym doplňujúcim komentárom. K materiálu neboli 

otázky ani pripomienky. 

 

e) Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 1634/1 a 1634/2 pre spoločnosť 

WINNEX s.r.o.  

Členom komisie bol doručený materiál „Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov parc. 

č. 1634/1 a 1634/2 pre spoločnosť WINNEX s.r.o., Kopčianska 92,  IČO:36389323“ 

v písomnej forme tak, ako je pripravovaný na zasadnutie MZ. V. Kovár doplnil materiál 

o informáciu, že uvedená spoločnosť už pred rokom predložila žiadosť o predĺženie 

prenájmu pozemkov (vtedy o 30 rokov). KKMŠ sa touto žiadosťou zaoberala na svojom 

zasadnutí dňa 10.6.2013, pričom neodporučila miestnemu zastupiteľstvu žiadosti vyhovieť 

(žiadosť následne nebola predložená na zasadnutie MZ). Hlavnými dôvodmi negatívneho 

stanoviska KKMŠ bola obava členov komisie z precedensu pri zaberaní školských 

pozemkov trvalými stavbami súkromných firiem, ako aj 4-ročná nečinnosť spoločnosti pri 

plnení si záväzkov týkajúcich sa zveľaďovania školského areálu, ktoré vyplývali z platnej 

zmluvy č. 5/2009 (z tohto dôvodu ani vtedajšia riaditeľka ZŠ neodporúčala zmluvu 

predĺžiť). Za pozornosť stojí aj to, že v novom návrhu spoločnosť rozšírila svoje 

požiadavky na zabratie ďalších ihrísk (asfaltové basketbalové ihriská), kde mieni 

vybudovať parkovisko. Ďalšie otázky v diskusii k tomuto materiálu sa týkali časového 

rozvrh prípravy a samotnej stavby, tiež dĺžky prenájmu – 10 rokov. 

 

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

R. Schnürmacher a V. Kovár, členovia Rady MŠKI zastupujúci mestskú časť, informovali 

prítomných o stave prác v areáli ZŠ Budatínska (dokončená je studňa a zapojenie osvetlenia 

na zdroj elektrickej energie), ako aj o problémoch, ktoré pre MŠKI vyvstali pri 

požiadavkách majiteľa pozemkov na výšku nájomného (nútený predaj budovy?). Napriek 

rôznym problémom chce vedenie MŠKI areál ZŠ Budatínska dokončiť tento rok kompletne 

t. j. dobudovať malé ihrisko a tenisové kurty a začať ich prevádzkovať v roku 2015. 

 

g) Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka  
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Členom komisie bol v písomnej forme doručený materiál „Informácia vo veci postupu 

realizácie výstavby objektu Plavárne na území mestskej časti Bratislava-Petržalka“, ktorý 

spracoval konateľ obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. M. Hrádela 

pre zasadnutie MZ 7.4.2014. Materiál doplnil najnovšími informáciami V. Kovár (ohradený 

pozemok, na ktorom bude stáť plaváreň – začiatok reálnej výstavby). K materiálu neboli 

otázky ani pripomienky. 

 

h) Informácia o niektorých bodoch programu zasadnutí MZ dňa 29.4.2014 

Materiál spracoval predseda komisie V. Kovár, bol písomne predložený a prítomní nemali 

k nemu otázky, ani pripomienky. V. Kovár doplnil informáciu o „osud“ stanoviska KKMŠ 

zo dňa 5.5.2014 (návrhy na Osobnosť Petržalky 2014) – z prvých piatich navrhnutých 

(M. Kližan, J. Nodžák, V. Belovics, Š. Slachta, J. Karáč) starosta MČ akceptoval štyroch 

(M. Kližan, J. Nodžák, Š. Slachta, J. Karáč). Piatou ocenenou bude pracovníčka KD 

Zrkadlový háj A. Donthová. Starosta MČ ocení vybrané osobnosti na slávnostnom zasadnutí 

MZ dňa 10.6.2014.  

 

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

od 7.4.2014 

Materiál spracoval tajomník komisie R. Schnürmacher, bol písomne predložený a prítomní 

nemali k nemu otázky, ani pripomienky. Kultúrne i športové aktivity v uvedenom období 

súviseli najmä s Dňami Petržalky 2014.  

 

j)  Informácia o projekte Dni Petržalky 

Členom komisie bol doručený bulletin „Dni Petržalky 2014“ s kompletným programom 

sprievodných kultúrnych a športových podujatí festivalu Dni Petržalky a aj programom 

galaprogramu 14.6.2014, spracovateľ KZP a kolektív prípravného štábu DP 2014. 

 

 

6. Rôzne 

 

V bode Rôzne sa členovia komisie zaujímali o stav projektu Možnosti športovania a turistiky 

v Petržalke – sprievodca, stav projektu cyklistické trasy v Petržalke, stav projektu Multifunkčná 

športová hala Dudova, stav prestavby bývalého divadla Ludus na bowlingové centrum, stav 

projektu Outdoorový fit-kútik pri Veľkom Draždiaku.  

Keďže I. Brezinská sa ku koncu mesiaca vysťahováva aj s rodinou do USA a toto zasadnutie 

KKMŠ bolo jej posledné, rozlúčila sa s členmi komisie.  

V. Kovár poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým členom príjemné dovolenkové 

obdobie. Osobitne poďakoval I. Brezinskej za doterajšiu prácu v komisii a vyjadril nádej, že 

svoje poznatky z poslaneckej práce bude vedieť zúročiť aj na novom pôsobisku.  

P. Hochschorner pozval po skončení rokovania prítomných na prehliadku Areálu vodných 

športov v Čunove.  

 

Najbližšie riadne zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu sa bude konať v utorok 

16.9.2014 o 15:30 hod. v budove Technopolu na Kutlíkovej 17 v Bratislave. 

 

 

 

V Bratislave 10. júna 2014      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  09.06.2014 

 

K bodu: Návrh VZN č. ....../2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach na území Petržalky  

Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, M. Mračková, Ľ. Škorvaneková, , 

 I. Brezinská, P. Hochschorner 

Neprítomní: Ľ. Luhový, G. Belanová 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

Hlasovanie o návrhu VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 9.06.2014 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  09.06.2014 

 

K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, 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, , 

 I. Brezinská, P. Hochschorner 

Neprítomní: Ľ. Luhový, G. Belanová 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ...../2014 zo dňa 

...........2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na príležitostnom trhu 

„Farmárske trhy“ v areáli Z8vodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

 

Hlasovanie o návrhu VZN, , ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2014 zo dňa 29.04.2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok na 

príležitostnom trhu „Farmárske trhy“ v areáli Z8vodiska, š.p. Starohájska 29, 852 69 Bratislava 

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

 

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 9.06.2014 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  09.06.2014 

 

K bodu: Návrh Stanoviska mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení čl. 36b ods. 2 štatútu 

 

Prítomní: M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, M. Mračková, Ľ. Škorvaneková, , 

 I. Brezinská, P. Hochschorner 

Neprítomní: Ľ. Luhový, G. Belanová 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu  

odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť  

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení čl. 36b 

ods. 2 štatútu. 

 

Hlasovanie o návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 

sa mení čl. 36b ods. 2 štatútu 

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

 

 

 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 

 

 

 

V Bratislave, dňa 9.06.2014 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie kultúry, mládeže a športu komisie zo dňa  9.5.2014 

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, I. Brezinská, P. Hochschorner 

Neprítomní: Ľ. Luhový, G. Belanová 

Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 04.06.2014, prihlásených 0  obyvateľov  a  0  OZ,   losovanie neprebehlo z dôvodu, že sa 

neprihlásil ani jeden občan 

Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam: 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

Zdôvodnenie 

O.z. Slovenská 

hokejbalová 

únia 
 

Medzinárodný turnaj Majstrovstvá sveta 

juniorov v hokejbale 

5 000 € 0 € Podujatie sa nekoná v Petržalke, sídlo 

SHU nie je na území Petržalky 

O.z. 

Hokejbalový 

klub Jokerit 

projekt „Rozvoj hokejbalu v Petržalke“  

 

8 000 € 2000 € Činnosť má verejnoprospešný charakter 

a je zameraná na mládež,  voľnočasové 

pohybové aktivity. 

MŠK Iskra 

Petržalka, 

Údernícka 20, 

BA 

na rozvoj pohybových a športových aktivít detí 

a mládeže v žiackych a dorasteneckých 

oddieloch MŠKI  

 

15 000 € 10 000 € Zabezpečenie celoročného tréningového 

procesu žiackych a mládežníckych 

družstiev, spolupráca s MČ na projekte 

Penalta 

 

Za : 8  Proti : 0 Zdržali sa : 0 Nehlasovali : 0 

 

V Bratislave, dňa: 9.6.2014            Za správnosť : R. Schnürmacher 

 


