Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 29. novembra 2016
Prítomní:
M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo, V. Chaloupka, P.
Hochschorner
Ospravedlnení: P. Beňa, J. Korbel
Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher
Hostia a prizvaní: J. Lukáček, Z. Kordošová, K. Mikušová (BSK)
Začiatok rokovania: 15:30 hod.
Ukončenie rokovania: 17:35 hod.
Program:
1) Úvod a schválenie programu rokovania
2) Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2017
3) Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy o dočasnom parkovaní a pripomienky mestskej časti k návrhu VZN o dočasnom
parkovaní
4) Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Petržalka
5) Návrh na schválenie podpory projektu Vybudovanie Národného centra rýchlostnej
kanoistiky a veslovania
6) 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 dodatočne doručené materiály - Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka
k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní a pripomienky
mestskej časti k návrhu VZN o dočasnom parkovaní a Návrh VZN mestskej časti BratislavaPetržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Prítomní členovia komisie doplnený program schválili.
K bodu
2) Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2017
Rozprava: Materiál uviedol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia miestneho úradu. Vysvetlil
zámer a východiská návrhu rozpočtu na rok 2017. Po krátkej diskusii komisia schválila materiál.
Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie v predloženom znení.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo, P. Hochschorner
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
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K bodu
3) Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy o dočasnom parkovaní a pripomienky mestskej časti k návrhu VZN o dočasnom
parkovaní
Rozprava: Predložený materiál komentovala Z. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a
dopravy miestneho úradu, ktorá konštatovala, že návrh nezohľadnil všetky pripomienky mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava- Petržalka:
a) súhlasiť s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články
73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu za predpokladu rešpektovania pripomienok
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, , A. Dyttertová, M. Lažo, P. Hochschorner
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Ľ. Škorvaneková
b) schváliť pripomienky k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, , A. Dyttertová, M. Lažo, P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
4) Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Petržalka
Rozprava: Predložený materiál komentovala Z. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a
dopravy miestneho úradu, s tým, že prípadné otázky a návrhy je možné posielať na adresu:
zuzana.kordosova@petrzalka.sk
Uznesenie: Členovia komisie športu berú na vedomie Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
na území MČ Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo, V. Chaloupka,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
5 )
Návrh na schválenie projektu Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a
veslovania
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Rozprava: Predložený materiál komentovala A. Dyttertová, poslankyňa a Z. Mikušová (za autorov),
s tým, že objasnila cieľ projektu a súčasný stav. V diskusii boli vznesené otázky na vyjadrenie
ministerstva životného prostredia v súvislosti s mierou ohrozenia okolitej prírody v CHKO
a požiadavka na kompletný rozpočet celého projektu.
Uznesenie: Členovia komisie odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka súhlasiť s podporou projektu Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky
a veslovania s požiadavkou na doloženie kompletného rozpočtu projektu a vyjadrení dotknutých
orgánov v súvislosti s ochranou prírody a krajiny a zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo, V. Chaloupka,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
6) Rôzne
Členovia komisie diskutovali o systéme dotácii pre podporu športových organizácii
a športovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Prijali názor, že je potrebné vyčleniť do
zvláštneho režimu niektoré vybrané športové organizácie a riešiť ich dotácie na základe ich
projektu, ktorý predložia komisii športu miestneho zastupiteľstva v zmysle VZN 7/2015
o poskytovaní finančných dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Do diskusie
prispeli svojimi návrhmi najmä p. Lažo, Chaloupka, Vičan. Definitívne riešenie zatiaľ neprijali.
členovia bol doručený návrh termínov zasadnutí MR a MZ v roku 2017. Po jeho schválení
na MZ budú poslané aj konkrétne termíny zasadnutí komisie športu v roku 2017. Zasadací deň bude
po dohode členov komisie aj v roku 2017 utorok.
Na záver rokovania predseda komisie M. Vičan poďakoval prítomným za účasť.
Najbližšie zasadnutie komisie športu je plánované v januári 2017.

Michal Vičan, v. r.
predseda komisie

V Bratislave 29. 11. 2016
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie
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