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Zápisnica 
zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 9. júna 2015 
 
Prítomní:  M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, V. Chaloupka, P. Beňa, J. Fischer, P. Sovič, M. Lažo 
Neprítomní: P. Hochschorner,  
Ospravedlnení: J. Korbel 
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: R. Schnürmacher 
Hostia a prizvaní: J. Lukáček 
Začiatok rokovania:    15:30 hod. 
Ukončenie rokovania: 16:45 hod. 
Program: 
 

1. Úvod a schválenie programu rokovania  
2. Záverečný účet a Návrh na prerozdelenie rezervného fondu. 
3. Rôzne 

 
Priebeh rokovania: 
 
K bodu 

1. Úvod a schválenie programu rokovania  
Predseda komisie športu M. Vičan privítal prítomných a oboznámil ich s navrhovaným 
programom, ktorý členovia komisie schválili.  
 
K bodu 

2. Záverečný účet a Návrh na prerozdelenie rezervného fondu. 

Rozprava: materiál predstavil Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
 
Stanovisko prítomných členov komisie: Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu 
zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť Záverečný účet a Návrh na prerozdelenie 
rezervného fondu. 
 
Hlasovanie o záverečnom účte a Návrhu na prerozdelenie rezervného fondu. 
návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomných: 7   Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 

3. Rôzne 
 K materiálom „ Návrh na vypracovanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
7/2012,...“ a „Návrh na vypracovavánie informácie o plnení prioritných cieľov ......“ zastávajú 
členovia v diskusii názor zhodný so stanoviskom OPS k týmto materiálom. 
 K otázke plánovaného dotazníka pre žiakov – mládež v Petržalke informoval p. 
Chaloupka a p. Lažo, ktorí navrhli detailnejšie sa zaoberať dotazníkom v septembri, októbri 
2015, kedy predložia aj návrh znenia dotazníka. 
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 M. Lažo informoval aj o stretnutí neformálnej skupiny k športoviskám zvolanej 1. 
zástupcom starostu p. Bučanom, kde skonštatoval výbornú pripravenosť podkladov na riešenie 
športových areálov základných škôl v mestskej časti. 
R. Schnürmacher krátko informoval o práve prebiehajúcom týždni olympijských aktivít 
petržalských základných škôl – Olympijský festival nádejí Petržalka 2015. 
 
Na záver rokovania predseda komisie M. Vičan poďakoval prítomným za účasť. 
 
Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude v štvrtok 27.8.2015 o 15:30 h. 
  
 
 
 
 
 
         Michal Vičan, v. r. 
           predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 9. júna 2015  
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 


