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Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka dňa 13. októbra 2015 

 
Prítomní:  M. Vičan, J. Korbel, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, P. Beňa 
Neprítomní: P. Hochschorner,  
Ospravedlnení: Ľ. Škorvaneková 
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: R. Schnürmacher 
Hostia a prizvaní: V. Redechová J. Lukáček, Z. Kordošová, J. Jecková, D. Podolayová 
Začiatok rokovania:    15:30 hod. 
Ukončenie rokovania: 17:45 hod. 
Program: 
 
1) Úvod a schválenie programu rokovania  
2) Návrh VZN o zriadení Materskej školy Nobelovo nám 6 
3) Návrh VZN o zriadení Materskej školy Holíčska 50 
4) Návrh VZN o zriadení Materskej školy Gessayova 2 
5) Návrh VZN o zriadení Materskej školy Tupolevova 20 
6) Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o nájme bytov 
7) Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o dani z nehnuteľností 
8) Stanovisko mestskej časti k zmene Štatútu – verejný poriadok 
9) Stanovisko mestskej časti k zmene Štatútu – parkovanie 
10) Prerokovanie protestu prokurátora (zmena meny) 
11) Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 
12) Projekt hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
13) Návrhy na dotácie z rozpočtu mestskej časti 
14) Rôzne  
 

Priebeh rokovania: 
 

K bodu 
1. Úvod a schválenie programu rokovania  

 

Predseda komisie športu M. Vičan privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom, 
ktorý členovia komisie schválili.  
 

K bodu 
2. Návrh VZN o zriadení Materskej školy Nobelovo nám. č. 6 

 

Rozprava: materiál predstavila V. Redechová, vedúca Oddelenia školstva Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Vysvetlila potrebu vyradenia elokovaných pracovísk v zmysle zákona 
a ich zmenu na materské školy. Stavy tried/detí zostávajú zachované Členovia komisie krátko 
diskutovali, bez návrhov a pripomienok. 
 
Stanovisko komisie:  
Hlasovanie  
Prítomných: 6   Za: 6    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 
3. Návrh VZN o zriadení Materskej školy Holíčska 50 

 

Rozprava: materiál predstavila V. Redechová, vedúca Oddelenia školstva Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Vysvetlila potrebu vyradenia elokovaných pracovísk v zmysle zákona 
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a ich zmenu na materské školy. Stavy tried/detí zostávajú zachované Členovia komisie krátko 
diskutovali, bez návrhov a pripomienok. 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava 
Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o  zriadení 
Materskej školy Holíčska 50 
Hlasovanie  
Prítomných: 6    Za: 6    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 
4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej školy Gessayova 2 

 
Rozprava: materiál predstavila V. Redechová, vedúca Oddelenia školstva Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Poukázala, že ide o novozriadenú materskú školu s dvoma triedami po 20 
detí. Na otázku, či je to bude mať dopad na rozpočet mestskej časti odpovedala predkladateľka že 
samozrejme áno, ale v rozpočte sa s tým počíta. 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava 
Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o  
zriadení Materskej školy Gessayova 2  
Hlasovanie  
Prítomných: 6    Za: 6    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 

K bodu 
5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej školy Tupolevova 20 
 
Rozprava: materiál predstavila V. Redechová, vedúca Oddelenia školstva Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Vysvetlila potrebu vyradenia elokovaných pracovísk v zmysle zákona 
a ich zmenu na materské školy. Stavy tried/detí zostávajú zachované Členovia komisie krátko 
diskutovali, bez návrhov a pripomienok. 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava 
Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o  
zriadení Materskej školy Tupolevova 20  
Hlasovanie  
o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej školy Tupolevova 20 
Prítomných: 6    Za: 6    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
6. Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o nájme bytov  
Rozprava: materiál predstavila  p. D. Podolayová, vedúca Bytového oddelenia Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Odpovedala na niekoľko otázok týkajúcich sa materiálu, bez 
pozmeňujúcich návrhov. 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava 
Petržalka neschváliť návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov, prechodnom 
ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí  
Hlasovanie  
Prítomných: 7    Za: 7    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 
7. Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o dani z nehnuteľnosti 
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Rozprava: materiál predstavil Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Objasnil postoj mestskej časti voči VZN Hlavného mesta SR Bratislavy 
o dani z nehnuteľnosti. Diskusia sa niesla duchu nespokojnosti s riešením zvýšenia dane o 100 %, p. 
Sovič poukázal na to, že pre drobných živnostníkov je toto opatrenie likvidujúce, predseda p. Vičan 
navrhol postupnú úpravu – zvýšenie dane v súlade so zvyšovaním životnej úrovne obyvateľov. 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava 
Petržalka schváliť Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k VZN hlavného mesta č.12/2014 
o dani z nehnuteľnosti s pripomienkou na úpravu Dôvodovej správy v zmysle pôvodného 
neskráteného textu. 
Hlasovanie  
o stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o dani z nehnuteľnosti 
Prítomných: 7    Za: 6    Proti: 0   Zdržal sa: 1 (Beňa) 
 
8. Stanovisko mestskej časti k zmene Štatútu – verejný poriadok 
 
Rozprava: bolo prečítané stanovisko vedúcej právneho referátu JUDr. Rožánkovej, ktorá sa 
nezúčastnila rokovania komisie.  Po krátkej diskusii členov komisie bolo o stanovisku hlasované 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava Petržalka nesúhlasiť s navrhovanou zmenou Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
doplnením čl. 28 ods. 2 písm. k) a čl. 29 ods. 2 písm. k) 
Hlasovanie  
Prítomných: 7    Za: 7    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
                                                                                                                                                                                               
9. Stanovisko mestskej časti k zmene Štatútu – parkovanie 
 
Rozprava: materiál bol stiahnutý z rokovania po konzultáciách zástupcov mestskej časti Bratislava-
Petržalka na magistráte hlavného mesta na dopracovanie. 
 
10. Prerokovanie protestu prokurátora (zmena meny) 
Rozprava: materiál predstavil Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Objasnil postoj mestskej časti voči protestu prokurátora k VZN č. 9/2008. 
Diskusia bola krátka, bez konkrétnych návrhov. 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava 
Petržalka nevyhovieť protestu prokurátora k VZN 9/2008 
Hlasovanie  
Prítomných: 7    Za: 7    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
11.  Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 
 
Rozprava: materiál predstavil Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Vysvetlil techniku zostavovania rozpočtu a zároveň upozornil, že 
definitívny rozpočet bude upravený podľa aktuálnych podkladov v závere roka 2015. 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava 
Petržalka zobrať na vedomie Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na rok 2016 
Hlasovanie o Východiskách  pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 
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Východiskách pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 
Prítomných: 7    Za: 7    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
12. Projekt hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 
Rozprava: materiál predstavila Mgr. J. Jecková, vedúci Oddelenia projektového riadenia Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hovorila o východiskách k tvorbe Plánu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka, objasnila postupné kroky pri tvorbe plánu 
a doplnila materiál o prehľadnú tabuľku, ktorá členom komisie názorne predviedla štruktúru 
strategického rámca PHSR mestskej časti. V diskusii sa členovia komisie pýtali na napĺňanie 
jednotlivých cieľov cez zásobník projektov, odpoveďou im bola výzva na navrhovanie projektov, 
ktoré by sa v PHSR  mohli použiť. 
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava 
Petržalka zobrať na vedomie Návrh strategického rámca Projekt hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023. 
Hlasovanie o Návrh strategického rámca Projekt hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na roky 2016 – 2023. 
Prítomných: 7    Za: 7    Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
13. Návrh dotácie z rozpočtu mestskej časti 
 
Rozprava: materiál predstavil predseda komisie na základe predložených podkladov, nakoľko 
materiál nebol pred zasadnutím komisie k dispozícii členom komisie (bol dodatočne doplnený)                                                                      
 
Stanovisko komisie: členovia komisie športu o materiáli nahlasovali, nakoľko ho nemali 
k dispozícii na naštudovanie pred rokovaním komisie. 
 
14. Rôzne  
Členovia komisie neotvorili už žiadnu novú diskusiu. 

 
Na záver rokovania predseda komisie M. Vičan poďakoval prítomným za účasť. 
 

 
Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude v stredu 18.11.2015 o 15:30 h. 
 
 
 
 
 
         Michal Vičan, v. r. 
          predseda komisie 
 
V Bratislave 13. 10 2015  
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


