Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka dňa 1. marca 2015
Prítomní:
M. Vičan, J. Fischer,P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, Ľ. Škorvaneková
Ospravedlnení: P. Beňa, J. Korbel
Neprítomný: P. Hochschorner
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: R. Schnürmacher
Hostia a prizvaní: J. Lukáček, J. Jecková
Začiatok rokovania: 16:00 hod.
Ukončenie rokovania: 17:55 hod.
Program:
Návrh programu:
1) Úvod a schválenie programu rokovania
2) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia
3) PHSR – informácia
4) Termíny zasadnutí komisie športu v roku 2016
5) Rôzne
a) Dni Petržalky 2016 – Bežecké podujatia pre obyvateľov Petržalky, informácia
b) Veľkonočné stretnutie žiakov ZŠ, informácia
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, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia
Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Objasnil nutnosť zmeny VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia. Členovia prijali návrh jednomyselne.
Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia.
Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, Ľ. Škorvaneková
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
1

K bodu
3) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – informácia
Rozprava: J. Jecková, vedúca oddelenia projektového riadenia Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Petržalka informovala o prehľade stretnutí počas tvorby materiálu a výsledku. Členovia
komisie vzali materiál na vedomie.
Uznesenie: členovia komisie športu berú na vedomie informáciu o tvorbe PHSR bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za:
M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, Ľ. Škorvaneková,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: materiál bol vzatý na vedomie
K bodu
4) Termíny zasadnutí komisie športu v roku 2016
Rozprava: Materiál členovia komisie prerokovali a schválili termíny zasadnutí komisie v roku 2016
Uznesenie: členovia komisie športu schválili termíny zasadnutia komisie športu v roku 2016
nasledovne: 19.4., 14.6., 6.9., 11.10., 29.11. vždy o 15,30 h.
Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za:
M. Vičan, J. Korbel, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, Ľ. Škorvaneková
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
5) Rôzne
a)
Dni Petržalky 2016, informácia o programe Dní Petržalky 2016 a špeciálne o príprave
bežeckých podujatí pre obyvateľov Petržalky – Petržalské Bežecké Dni.
Na základe priloženého materiálu p. Sovič informoval o rokovaní s p. Jozefom Pukalovičom
a príprave bežeckých podujatí pre obyvateľov Petržalky s cieľom získať ich pre pravidelnú telesnú
aktivitu. Predložený materiál prezentoval 3 podujatia, ktoré sa budú konať 1.6., 16.6. a 18.6.
Členovia komisie materiál vzali na vedomie a deklarovali pomoc pri organizácii a realizácii
podujatí pod gesciou komisie športu.
b) Veľkonočné stretnutie žiakov ZŠ, informácia
O projekte Petržalka v pohybe určenom žiakom petržalských ZŠ ročníkov 1. – 4. informoval p.
Schnürmacher. Objasnil ciele, formy a metódy projektu a tiež informoval o jednotlivých
podujatiach ktoré do projektu patria – Veľkonočné (1.4.) a Mikulášske stretnutia (2.12.). Členovia
komisie vzali na vedomie termín 1.4.
Na záver rokovania predseda komisie M. Vičan poďakoval prítomným za účasť.

Michal Vičan, v. r.
predseda komisie
V Bratislave 1. 03. 2016
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie
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