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Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 7. februára 2017 

 
Prítomní:   
M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo,  P. Beňa, J. Korbel  
Ospravedlnení: V. Chaloupka, P. Hochschorner 
Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 
Hostia a prizvaní: Redechová, J. Lukáček, Z. Kordošová 
Začiatok rokovania:    15:30 hod. 
Ukončenie rokovania: 17:30 hod. 
Program: 

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) OŠaŠ - Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 
o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

4) OŠaŠ - Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 
1. septembra 2018 

5) OŠaŠ - Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava 
vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. 
septembra 2018 

6) URaD - Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka 

7) Termíny zasadnutí komisie športu v roku 2017, informácia 
8) Rôzne 

a) bežecké podujatie Run Fest Petržalka 2017 
b) plavecká štafeta 

 
Priebeh rokovania: 
K bodu 
1) Úvod a schválenie programu rokovania  
Predseda komisie športu M. Vičan privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom.  
Prítomní členovia komisie program 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 

Rozprava: Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia miestneho úradu. Vysvetlil 
nutnosť úprav VZN každoročne a tiež dôvody zvýšenia normatívov v roku 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: 8 
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo,  P. Beňa, J. Korbel  
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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 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Rozprava: Predložený materiál uviedla Mgr. V. Redechová, vedúca oddelenia školstva a športu. 
Zdôvodnila nutnosť zmeny a doplnenia VZN č. 13/5015 a rozšírenie školského obvodu ZŠ 
Turnianska. Členovia komisie diskutovali o vzniknutej situácii, keď žiaci z mestskej časti 
Bratislava-Čunovo majú byť umiestnený do školského obvodu ZŠ Turnianska a tiež sa informovali 
o finančných dopadoch na mestskú časť. 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie v predloženom znení. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 8 
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo,  P. Beňa, J. Korbel  
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 
4)    Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava  

od 1. septembra 2018 
Rozprava: Predložený materiál uviedla Mgr. V. Redechová, vedúca oddelenia školstva a športu. 
Zdôvodnila nutnosť zriadenia materskej školy a tiež objasnila postup pri jej zriadení. Členovia 
komisie nemali otázky. 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie v predloženom znení. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 8 
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo,  P. Beňa, J. Korbel  
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 
5 )   Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej 

súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018 

Rozprava: Predložený materiál uviedla Mgr. V. Redechová, vedúca oddelenia školstva a športu. 
Zdôvodnila najmä zmenu termínu zriadenia MŠ na 1.9 2018 z dôvodu časového náročného procesu 
verejného obstarávania s dlhšími lehotami. Členovia komisie nemali otázky. 
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Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie v predloženom znení. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 8 
Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo,  P. Beňa, J. Korbel  
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 
6)   Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Rozprava: Materiál uviedla Ing. arch. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy. 
Vysvetlila nutnosť prijatia VZN o miestnom poplatku za rozvoj na základe zákona č, 447/2015 Z.z. 
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Členovia komisie 
diskutovali o výške poplatku, diferenciácii poplatkov za rôzne typy stavieb,  o spôsobe a 
relevantných podkladoch súvisiacich s vyrubovanim poplatkov uvádzanom v materiáli a pod.  
Po diskusii, a vzhľadom na závažnosť predloženého materiálu, komisia konštatovala, že by 
potrebovala podrobnejšiu analýzu a vysvetlenie zákona. 
Členovia komisie preto sformovali dve zásadné pripomienky: 
1) uvádzať iba jednotný poplatok za rozvoj a teda  vypustiť § 6, ods 1  
2) doplniť dôvodovú správu aj o tento variant a doplniť ju o informáciu zohľadňujúcu charakter 
zástavby územia podľa platného územného plánu (napr. percentuálne vyjadrenie jednotlivých 
druhov stavieb). 
 
Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie v predloženom znení s pripomienkami. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 8 
Za:, P. Sovič,  P. Beňa,  
Proti:   0  
Zdržal sa:  M. Vičan, J. Fischer, Ľ. Škorvaneková, A. Dyttertová, M. Lažo, J. Korbel 
 
Záver: Uznesenie nebolo schválené. 
 
K bodu 
7)   Termíny zasadnutí komisie športu v roku 2017, informácia 
Členovia komisie vzali na vedomie termíny zasadnutí komisie športu miestneho zastupiteľstva 
v roku 2017. 
 
K bodu 
8)   Rôzne 
 
a) bežecké podujatie Run Fest Petržalka 2017 
O organizácii nového bežeckého podujatia s názvom Run Fest Petržalka 2017 informovali 
zástupcovia komisie športu v organizačnom štábe – R. Schnürmacher a P. Sovič. Predložili členom 
komisie predbežný bulletin vypracovaný partnerom – Quinta Essentia, s.r.o. Termín podujatia bol 
určený na 3.6.2017. O ďalších rokovaniach organizačného štábu podujatia budú zástupcovia 
komisie športu informovať priebežne. 
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b) plavecká štafeta Petržalka v plavárni 
MČ organizuje v novootvorenej plavárni plavecké podujatie s názvom Petržalka v plavárni dňa 
13.5.2017. Na organizáciu podujatia bol vytvorený organizačný štáb zložený zo zástupcov 
plaveckých klubov pôsobiacich v Petržalskej plavárni, manažérky plavárne, zástupcov OŠaŠ, 
tlačovej tajomníčky MČ. R. Schnürmacher informoval o stave príprav a ďalších plánovaných 
stretnutiach. Rámcovo ide o 12 hodinovú plaveckú štafetu pre obyvateľov MČ, športovo-
propagačné podujatie.  
 
c)  informácia o zámeroch mestskej časti v roku 2017 
Predseda p. Vičan informoval o zámeroch MČ v budovaní športovej infraštruktúry v MČ – 
revitalizácia bežeckej dráhy na ZŠ Nobelovo, vybudovanie bežeckej rovinky na ZŠ Budatínska, 
cyklotrasy pozdĺž električkovej trasy, a iné. 
 
d)  podnety členov komisie: 
-  zaviesť do zasadačiek wi –fi kvôli možnosti pripojenia laptopov, telefónov 
- otváracie hodiny plavárne cez víkendy posunúť aspoň na 8,00 h, od 10,00 sú tam veľké nápory  

návštevníkov, pretože skorší termín cez víkendy nie je (podnet od občana) 
 
 
Najbližšie zasadnutie komisie športu je plánované na 14.3. 2017 o 15,30 h.  
 
 
 
 
         Michal Vičan, v. r. 
          predseda komisie 
 
 
 
V Bratislave 07. 02. 2017 
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


