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Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka dňa 14. júna 2016 

 

Prítomní:   
M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, P. Beňa, J. Korbel, A. Dyttertová 
Ospravedlnení: M. Lažo,  V. Chaloupka 
Neprítomný: P. Hochschorner 
Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 
Hostia a prizvaní: J. Lukáček, L. Špodová, A. Broszová, M. Radosa, E. Chlebec, J. Monsberger 
Začiatok rokovania:    15:30 hod. 
Ukončenie rokovania: 16:55 hod. 
Program: 
 

Návrh programu: 
1) Úvod a schválenie programu rokovania  
2) Stanovisko mestskej časti k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o používaní 

pyrotechnických výrobkov 
3) Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o 

školských obvodoch ZŠ 
4) Stanovisko MČ k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
5) Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 
6) Návrh na predĺženie prenájmu objektu ŠH Prokofievova pre Romana Šuláka a manželku, 

Tupolevova 14, 851 01 Bratislava 
7) Rôzne 

 
Priebeh rokovania: 

K bodu 
1) Úvod a schválenie programu rokovania  

Predseda komisie športu M. Vičan privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom 
a jeho doplnením o nový bod - Stanovisko mestskej časti k návrhu VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov. Prítomní členovia komisie program schválili.  
 

K bodu 
2) Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 
o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 
školách 

 
Rozprava: Materiál uviedol Mgr. Ing. Radosa, zástupca starostu Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, predkladateľ. Odôvodnil nutnosť podpory vzdelávania detí v súkromných 
materských školách poskytovaním finančného príspevku rodičom z dôvodu nedostatku miest v 23 
materských školách mestskej časti. Pripomenul, že je to dočasné riešenie, pokiaľ mestská časť 
dobuduje potrebné kapacity. Mestská časť má záujem v priebehu troch rokov vytvoriť približne 300 
nových miest v materských školách. 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 6/2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách 
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Hlasovanie:  
Prítomných: 6 
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 
3)  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o 

školských obvodoch základných škôl 
 
Rozprava: Predložený materiál komentoval J. Monsberger z oddelenia školstva a športu Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý konštatoval, že potreba zmeny VZN reaguje na 
zmluvu medzi mestskou časťou Bratislava-Rusovce a mestskou časťou Bratislava-Petržalka 
o zmene školských obvodov. Diskusiu otvorila poslankyňa A. Dyttertová a vyjadrila svoj názor na 
postup mestskej časti Bratislava-Rusovce k vyčleneniu ulíc do školského obvodu ZŠ Turnianska 10 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 
Petržalka schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 zo 
dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, P. Beňa 
Proti:   0  
Zdržal sa:  1  A. Dyttertová 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

K bodu 
4)  Stanovisko mestskej časti k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

 

Rozprava: Ing. L. Špodová z oddelenia životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka komentovala obsah návrhu stanoviska mestskej časti k návrhu VZN hlavného 
mesta SR Bratislavy o nakladaní s odpadom. Venovala sa najmä vecným pripomienkam k návrhu 
VZN, ktoré sú uvedené v texte materiálu. Diskusia prebehla najmä k bodu 4. o zbere olejov a tukov. 
 
Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s  komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy a o zmene 
a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 
12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta SR  Bratislavy v znení neskorších predpisov 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 
Za:   M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, P. Beňa, J. Korbel, A. Dyttertová 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 
5)  Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 
 

Rozprava: Záverečný účet mestskej časti za rok 2015 predstavil Ing. J. Lukáček, vedúci finančného 
oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Stručne zhodnotil jednotlivé 
kapitoly, pripomenul tiež časti v ktorých sú výsledky hospodárenia miestnych organizácii. 
 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť: 
1.  celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 bez výhrad 
2.  záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2015 
     -  prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa vo výške 1 972 415,09 € 
     -  záporný zostatok finančných operácii vo výške 487 739,82 € 
3.  Prevod  prebytku rozpočtu za rok 2015 vyčíslený podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný zostatok 
finančných operácii vo výške 487 739,82 € a nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté 
v roku 2015 v sume 522 520,97 do: 
     -  Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 920 541,94 € 
     - Konta zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 41 612,36 € 
4.  Použitie prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2015 na 
kapitálové výdavky a použitie ostatných peňažných mimorozpočtových fondov podľa ich účelu. 
5.  Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 
k 31.12.2015 – vykázanú stratu vo výške 11 822,03 € vysporiadať na ťarchu účtu 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
 

Hlasovanie:  
Prítomných: 7 
Za:   M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, P. Beňa, J. Korbel, A. Dyttertová 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 
6) Návrh na predĺženie prenájmu objektu ŠH Prokofievova pre Romana Šuláka a manželku, 
Tupolevova 14, 851 01 Bratislava 
 
Rozprava: Predložený materiál predložila Mgr. A. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s 
majetkom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá vysvetlila podstatu návrhu na 
prenájom športovej haly na 5 rokov, najmä nutnosť opravy strechy a kontinuálnu starostlivosť 
o budovu. 
 
Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 
Petržalka schváliť Návrh na predĺženie prenájmu objektu ŠH Prokofievova pre Romana Šuláka 
a manželku, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 
3 836,00 € ročne za podmienky investovania do strechy. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, P. Beňa 
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu  
7)  Rôzne 
 
V tomto bode vystúpil p. Pavol Sovič s príspevkom k projektu Bežecké dni Petržalky, kde 
konštatoval, že plánované podujatie dňa 18.6.2016 sa nepodarilo zorganizovať pre zaneprázdnenie 
hlavného organizátora p. P. Pukaloviča a z toho vyplývajúceho finančného zabezpečenia podujatia. 
Navrhol usporiadanie bežeckých podujatí v roku 2017 s tým, že do organizačného tímu sa zapoja aj 
členovia komisie športu. 
 
Na záver rokovania predseda komisie M. Vičan poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
         Michal Vičan, v. r. 
          predseda komisie 
 
 
 
V Bratislave 14. 06. 2016 
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


