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Zápisnica 
zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 10. februára 2015 
 
Prítomní:  M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, P. Hochschorner, M. Lažo, V. Chaloupka 
Neprítomní: 0 
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: R. Schnürmacher 
Hostia a prizvaní: Mgr. Redechová, Ing. S. Kollárová, JUDr. E. Chlebec 
Začiatok rokovania:    15:00 hod. 
Ukončenie rokovania: 17:15 hod. 
Program: 
 

1. Slávnostné otvorenie činnosti komisie  
2. Členovia komisie športu – predstavenie 
3. Voľba podpredsedu komisie športu 
4. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o zeleni – návrh  
5. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb – návrh  

6. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach – návrh  

7. Obsah činnosti komisie športu, návrhy okruhov a tém na rokovania  
8. Termíny zasadnutí komisie v roku 2015 
9. Organizačný poriadok komisie 
10. Rôzne 

 
Priebeh rokovania: 
K bodu 
1. Slávnostné otvorenie činnosti komisie  
Predseda komisie športu M. Vičan privítal prítomných a oboznámil ich s navrhovaným 
programom, ktorý členovia komisie schválili.  
 
K bodu 
2. Členovia komisie športu – predstavenie 
M. Vičan predstavil osobitne každého člena komisie a vyjadril presvedčenie, že všetci sa do 
riešenia otázok nastolených na rokovaniach komisie športu aktívne zapoja. 
 
K bodu 
3. Voľba podpredsedu komisie športu 
Na funkciu podpredsedu komisie bol navrhnutý p. Miroslav Lažo. Kandidatúru prijal. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  4 
Za          :  4 
Členovia komisie zvolili za podpredsedu komisie Miroslava Laža. 
 
K bodu 
4. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o určení výšky príspevku a spôsobe 
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach – návrh  
Rozprava: Materiál uviedla V. Redechová, ktorá objasnila situáciu v mestskej časti v oblasti 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školách a v školských zariadeniach. 
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Vysvetlila podrobne navrhovanú úpravu výšky príspevku, dôvody zvýšenia aj dopad na 
konečnú výšku poplatku pre rodičov detí a ich porovnanie s ostatnými mestskými časťami. 
Medzi iným spomenula, že výška príspevku sa nemenila od roku 2008. Do diskusie sa zapojili 
aj viacerí členovia komisie. M. Vičan vyjadril súhlas s návrhom, jeho názor podporila aj Ľ. 
Škorvaneková a vyzdvihla iba malé zvýšenie príspevku. M. Radosa zdôraznil skutočnosť, že 
zvýšenie platby bude až od septembra 2015 a tiež že je zohľadnený počet súrodencov v škole 
znížením poplatku. 
 
Stanovisko prítomných členov komisie:  
Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 
Hlasovanie o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomných: 5   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
K bodu  
5. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb – návrh  
Rozprava: Materiál uviedol E. Chlebec, ktorý vysvetlil nutnosť reagovať na protest prokurátora 
na nezákonnosť niektorých statí a na uznesenie č. 9. Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v ktorom nevyhovelo protestu prokuratúre v časti zrušenia ohľadne 
ustanovenia § 8. Na základe tohto uznesenia návrh VZN vyhovuje v časti protestu ohľadne § 7 
ods. 3 a nevyhovuje zmeny v časti protestu ohľadne § 8, kde zmeny  nebudú vykonané. M. 
Radosa dodatočným vysvetlením problematiky v otázke otváracích hodín zariadení podporil 
návrh VZN. V. Chaloupka sa zaujímal o spôsob overenia údajov uvádzaných žiadateľom 
o otváracie hodiny v zariadení. V odpovedi E. Chlebec vysvetlil spôsob zisťovania skutočností 
pracovníkmi referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností. 
 
Stanovisko prítomných členov komisie:  
Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb 
 
Hlasovanie o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomných: 5   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 
6. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o zeleni – návrh  
Rozprava: Materiál uviedla S. Kollárová. V zdôvodnení návrhu VZN uviedla, že zmeny boli 
vynútené na základe protestu prokurátora, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 20.1.2015, ktoré prijali uznesenie č. 8, 
v ktorom v dvoch častiach vyhovelo protestu a v § 2, ods.2 vyhovelo čiastočne. V predloženom 
VZN sú zapracované pripomienky prokurátora v zmysle uvedeného uznesenia č. 8. 
 
Stanovisko prítomných členov komisie:  
Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o zeleni. 
 
Hlasovanie o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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Prítomných: 5   Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 

7. Termíny zasadnutí komisie v roku 2015 
Členovia komisie sa dohodli na termínoch zasadania komisie v roku 2015 nasledovne: 
12.3.2014 o 15,30 h (štvrtok) - mimoriadne na žiadosť predsedu 
21.4.2015 o 15,30 h (utorok) 
9.6.2015 o 15,30 h (utorok) 
27.8.2015 o 15,30 h (utorok) 
3.9.2015  (pozor streda) - prerokuje sa na najbližšom zasadaní komisie 
18.11.2015 (pozor streda) - prerokuje sa na najbližšom zasadaní komisie 
 
K bodu 

8. Obsah činnosti komisie športu, návrhy okruhov a tém na rokovania 
Členovia komisie sa po diskusii priklonili k názoru, že medzi hlavné témy, ktoré budú 
prerokovávané na zasadnutiach športovej komisie budú patriť okrem materiálov z operačnej 
porady starostu najmä koncepčné materiály zaoberajúce sa rozvojom športu v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka so zameraním na deti a mládež. Medzi týmito témami boli spomenuté 
obnovy verejných športových plôch a detských ihrísk, podpora budovania zariadení v oblasti 
športu – viacúčelová športová hala, bazén, športoviská v exteriéry (vonkajšie fitnes a 
posilňovne, hrazdové štúdiá pre verejnosť,...) a aj podpora aktivít súkromných investorov 
v oblasti budovania zázemia pre šport. Ďalej tiež podpora športových podujatí aj v netradičných 
a menej populárnych športoch, ktoré je treba verejnosti predstaviť a vzbudiť o športovanie 
záujem. Členovia komisie zdôraznili dôležitosť komunikácie so zástupcami športových klubov 
a žiadateľov o dotácie, ktorých budú aj príležitostne pozývať na zasadnutia komisie. 
 
K bodu 

9. Organizačný poriadok komisie 
Členovia komisie sa zoznámili s materiálom Rokovací poriadok komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a dohodli sa, že definitívne znenie pre 
športovú komisie schvália na budúcom rokovaní 12.3.2015. 
 
K bodu 

10. Rôzne 
Do bodu „Rôzne“ nikto z členov netvoril žiadnu tému. 
 
Na záver rokovania predseda komisie M. Vičan poďakoval prítomným za účasť. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude vo štvrtok 12.3.2015 o 15:30 h. 
  
 
 
         Michal Vičan, v. r. 
           predseda komisie 
 
V Bratislave 10. februára 2015  
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


