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Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 06. septembra 2016 
 

Prítomní:  
M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, , J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. Chaloupka 

Ospravedlnení: P. Beňa 

Neprítomný: P. Hochschorner 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: J. Lukáček, J. Vasek, A. Broszová, D. Emeljanovová, J. Karman 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:55 hod. 

Program: 
 

1) Úvod a schválenie programu rokovania  

2) Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

3) Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016  

4) Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične v ZŠ Turnianska 10, 

851 07 Bratislava pre Školský športový klub VIVUS pri ZŠ Turnianska 

5) Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy (Matador) 

6) Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017 

7) Koncepcia rozvoja športu v  mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 

8) Rôzne: 

a) informácia „Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalky 2016“ 

b) informácia „Koncepcia rozvoja kultúry s výhľadom do roku 2020“ 

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 - Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

a vypustenie bodu 8/c Komplexná informácia o prekládke vysokého napätia nad Draždiakom v 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá bude prednesená až na Miestnom zastupiteľstve dňa 

20.9.2016. Prítomní členovia komisie program schválili.  
 

K bodu 

2)    Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

Rozprava: Materiál uviedol Ing. Ján Karman, poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, predkladateľ. Vysvetlil zámer návrhu na transparentnosť vo verejných 

financiách zverejňovaním miezd, platov, odmien alebo platových pomerov poslancov miestneho 

zastupiteľstva, starostu, zástupcov starostu a prednostu miestneho úradu. V diskusii odzneli návrhy 

na doplnenie: odmeny uvádzať rozdelené za jednotlivé funkcie, ktoré volení zástupcovia vykonávajú 

na základe svojho mandátu, zvážiť zverejňovanie v dlhších ako mesačných intervaloch. 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť s pripomienkami uznesenie v navrhnutom znení. 

 

Hlasovanie:  
Prítomných: 8 

Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. 

Chaloupka 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 

3)  Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016  

 

Rozprava: Predložený materiál komentoval J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý konštatoval, že stav plnenia rozpočtu za 1. polrok 

2016 je v súlade s plánom čerpania rozpočtu na rok 2016 a v očakávanej výške (cca 50 % 

z celoročného rozpočtu) 

 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka zobrať na vedomie predložený materiál Správa o plnení rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016. 

 

Hlasovanie:  
Prítomných: 8 

Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. 

Chaloupka 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

K bodu 
4)  Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične v ZŠ Turnianska 10, 

851 07 Bratislava pre Školský športový klub VIVUS pri ZŠ Turnianska 
 

Rozprava: materiál uviedla Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na otázku člena komisie o prenájmoch 

telocviční v mestskej časti prisľúbila, že doručí členom komisie zoznam aktuálnych prenájmov 

všetkých telocviční ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava- Petržalka schváliť v predloženom znení. 

 

Hlasovanie:  
Prítomných: 8 

Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. 

Chaloupka 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 

5 )  Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy (Matador) 
 

Rozprava: Návrh podnetu pre  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy komentoval Ing. J. Vasek 

z oddelenia územného rozvoja a dopravy mestskej časti Bratislava- Petržalka, objasnil prítomným 

podstatu podnetu na zmeny v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Matador. 
 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava- Petržalka schváliť návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy (Matador)v predloženom znení. 
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Hlasovanie:  
Prítomných: 8 

Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. 

Chaloupka 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 

6)   Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017 

 

Rozprava: Predložený materiál uviedla D. Emeljanovová z oddelenia kultúry Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá vysvetlila podstatu projektu spolupráce s Prahou 5. 

Odpovedala na otázky členov komisie ktoré sa týkali najmä histórie spolupráce s mestskou časťou 

Praha 5 a priamo programu stretnutia, kde navrhli doplniť do programu pobytu delegácie pracovné 

časť a navrhnúť okruhy otázok na riešenie. 

 

Uznesenie: Členovia komisie športu zobrali na vedomie informáciu o návrhu projektu spolupráce 

s Prahou 5 a odporúčajú doplniť do programu pobytu delegácie pracovné časť a navrhnúť okruhy 

otázok na riešenie. 

 

Hlasovanie:  
Prítomných: 8 

Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. 

Chaloupka 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 

7)  Koncepcia rozvoja športu v  mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 

 

Rozprava: Predložený materiál komentoval R. Schnürmacher z oddelenia školstva a športu, ktorý 

stručne zhrnul obsah cieľ a vízie do budúcnosti v oblasti športu v Mestskej časti Bratislava-

Petržalka. Materiál bol predložený ako informačný a mal za cieľ informovať a podnietiť členov 

komisie k prípadným návrhom na dopracovanie pred predložením Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rokovanie.  

 

Záver: Členovia komisie športu vzali na vedomie predložený materiál s tým, že môže byť  ešte 

dopracovaný na základe ich písomných vyjadrení k textu. 

 

8) Rôzne 

 

a) Informácia „Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalky 2016“ 

Informáciu podala D. Emeljanovová z oddelenia kultúry, ktorá stručne zhodnotila celý blok 

podujatí s názvom Dni Petržalky. Konštatovala, že „ všetky sprievodné podujatia a Galaprogram 

boli po organizačnej, personálnej, priestorovej a materiálno-technickej stránke pripravené 

a realizované na vysokej úrovni. Pri organizácii ďalších ročníkov budeme naďalej realizovať 

tradičné podujatia súčasne rozširovať ponuku o ďalšie nové atraktívne akcie“. 
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b) informácia „Koncepcia rozvoja kultúry s výhľadom do roku 2020“ 

Informáciu podala D. Emeljanovová z oddelenia kultúry, kde zhrnula obsah materiálu odvolajúc sa 

na predloženú písomnú verziu. Napriek  konštatovaniu, že na rozvoj kultúry niet dostatok peňazí 

upriamila pozornosť prítomných na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele uvedené 

v predloženom materiáli.  

 

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

 

Najbližšie zasadnutie komisie športu je naplánované na 11.10.2016 o 15,30 h na miestnom úrade, 

Kutlíkova 17 v Bratislave.  

 
 

 

 

         Michal Vičan, v. r. 

          predseda komisie 

 

 

 

V Bratislave 07. 09. 2016 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


