Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka dňa 13. júna 2017
Prítomní:
A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková, M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, ,
J. Korbel, P. Hochschorner
Neprítomný: P. Beňa
Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher
Hostia a prizvaní: S. Chanečková, J. Lukáček, S. Kollárová, M. Radosa, J. Monsberger, J. Barmoš,
J. Vasová, F. Polc
Začiatok rokovania: 15:30 hod.
Ukončenie rokovania: 17:55 hod.
Program:
1. Otvorenie rokovania, prerokovanie návrhu programu a schválenie
2. Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečení
ubytovania pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ
3. Záverečný účet, finančné vysporiadanie a vyhodnotenie prioritných cieľov za rok 2016
4. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017
5. Návrh novely VZN o poskytovaní soc. služieb (prepravná služba)
6. Návrh Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba)
7. Návrh Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná
služba)
8. Stanovisko MČ k návrhu VZN hlavného mesta o zeleni
9. Projekt „Naučiť lepšie, odmeniť viac“
10. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ
11. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Inter Bratislava a Bright Solutions, s.r.o. (hala
Macharova)
12. Projekt Pump Track, prezentácia
13. Rôzne
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) Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečení
ubytovania pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ
Rozprava: Materiál uviedol J. Monsberger z oddelenie školstva a športu. Vysvetlil situáciu
s nedostatkom pedagogických zamestnancov v MŠ a ZŠ a predložil navrhovanú možnosť ponúknuť
ubytovanie mimo bratislavským uchádzačom v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK.
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Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava
Petržalka zobrať na vedomie Memorandum Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti
Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečení ubytovania pre pedagogických zamestnancov
materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, ,
J. Korbel,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
3) Záverečný účet, finančné vysporiadanie a vyhodnotenie prioritných cieľov za rok 2016
Rozprava: materiál uviedol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Petržalka a informoval o východiskách záverečného účtu a vyhodnotení prioritných
cieľov za rok 2016
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka schváliť :
1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016
- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške
1 713 731,80 €
- záporný zostatok finančných operácií vo výške 59 373,58 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2016 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný
zostatok finančných operácií v sume 59 373,58 € a o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v roku 2016 v sume 206 037,27 € do Rezervného fondu mestskej
časti Bratislava-Petržalka v sume 1 448 320,95 €.
4. Použitie prostriedkov peňažných mimorozpočtových fondov mestskej časti BratislavaPetržalka v roku 2016 podľa ich účelu.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka
k 31.12.2016 – vykázaný zisk vo výške 16 702,76 €
- použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období v čiastke
15 407,41 €.
- ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu v čiastke 1 295,35 €.
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, ,
J. Korbel,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
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K bodu
4) Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017
Rozprava: materiál uviedol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Petržalka a informoval o navrhovaných zmenách v rozpočte na 2. polrok 2017.
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava
Petržalka schváliť návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017:
1. zvýšenie bežných príjmov o 150 618 €
2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 188 199 €
3. zvýšenie bežných výdavkov o 281 648 €
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 998 512 €
5. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 58 657 €
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, ,
J. Korbel,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
5) Návrh novely VZN o poskytovaní soc. služieb (prepravná služba)
Rozprava: materiál uviedla S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka (SSS).
Vysvetlila členom komisie potrebu zriadenia prepravenej služby a nutnosť pri zmene rozsahu
sociálnej služby zosúladiť zriaďovaciu listinu SSS, štatút SSS a VZN o poskytovaní sociálnych
služieb. V rozprave odznela požiadavka prehodnotiť po istom čase od zriadenia prepravnej služby
jej efektivitu.
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka
1. schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
2. splnomocniť starostu
vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb
Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2013,
VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č.5/2015, VZN č. 2/2016 , VZN č.6/2017 a v znení
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa 27.06.2017
(v úplnom znení),
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo,
J. Korbel,
Proti:
0
Zdržal sa: V. Chaloupka
Záver: Uznesenie bolo schválené.
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K bodu
6) Návrh Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba)
Rozprava: materiál uviedla S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka (SSS).
Vysvetlila členom komisie potrebu zriadenia prepravenej služby a nutnosť pri zmene rozsahu
sociálnej služby zosúladiť zriaďovaciu listinu SSS, štatút SSS a VZN o poskytovaní sociálnych
služieb. V rozprave odznela požiadavka prehodnotiť po istom čase od zriadenia prepravnej služby
jej efektivitu.
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka s ch v á l i ť Dodatok č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka s
pripomienkami.
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo,
J. Korbel,
Proti:
0
Zdržal sa: V. Chaloupka
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
7)
Návrh Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná
služba)
Rozprava: materiál uviedla S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka (SSS).
Vysvetlila členom komisie potrebu zriadenia prepravenej služby a nutnosť pri zmene rozsahu
sociálnej služby zosúladiť zriaďovaciu listinu SSS, štatút SSS a VZN o poskytovaní sociálnych
služieb. V rozprave odznela požiadavka prehodnotiť po istom čase od zriadenia prepravnej služby
jej efektivitu.
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka s ch v á l i ť Dodatok č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb
Petržalka.
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo,
J. Korbel,
Proti:
0
Zdržal sa: V. Chaloupka
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
8)
Stanovisko MČ k návrhu VZN hlavného mesta o zeleni
Rozprava: materiál uviedla S. Kollárová, oddelenie životného prostredia Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Petržalka. Vysvetlila, že o stanovisko požiadal primátor hl. mesta SR Bratislavy na
základe pre protestu prokurátora proti VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území
hlavného mesta SR Bratislavy.
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Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka schváliť stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami uvedenými
v prílohe.
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo,
J. Korbel,
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
9) Projekt „Naučiť lepšie, odmeniť viac“
Rozprava: materiál uviedol M. Radosa, zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Zhodnotil fungovanie projektu na petržalských školách, priblížil aj názory učiteľov, zdieľanie
skúseností formou otvorených hodín, kladné reakcie žiakov škôl. Po dobrých skúsenostiach navrhol
pokračovanie projektu aj v nasledujúcom školskom roku.
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka súhlasí s pokračovaním projektu „Naučiť lepšie, odmeniť viac v školskom
roku 2017/2018.
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková, M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, M. Lažo, J. Korbel, P.
Hochschorner
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
10) Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ
Rozprava: materiál uviedol M. Radosa, zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Konštatoval, že situácia s nedostatkom miest v materských školách pretrváva aj tento školský rok
a jedným z riešení sa ukázalo poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí
v súkromných MŠ. Preto odporúča pokračovať v plnení výzvy aj v roku 2017/2018.
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka prijať
a) výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných
materských školách;
b) pre školský rok 2017/2018 poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí
v súkromných materských školách maximálne pre 40 žiadateľov;
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková, M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, M. Lažo, J. Korbel, P.
Hochschorner
Proti:
0
5

Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
10) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Inter Bratislava a Bright Solutions, s.r.o.
Rozprava: materiál uviedol M. Radosa, zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Upriamil pozornosť na nedostatočný stav športovísk v mestskej časti, najmä športových hál.
K projektu športovej haly na Macharovej ul. vyslovil podporné stanovisko aj M. Barmoš, prezident
o.z. Inter Bratislava, ktoré je spolužiadateľom dlhodobého prenájmu pozemkov na Šrobárovom
nám. A Macharovej ul. Z rozpravy vyplynula podpora návrhu s pripomienkami, aby dohoda
o prenájme pozemkov medzi mestskou časťou a majiteľom športovej haly obsahovala okrem iného
aj:
- možnosť využívať športovisko športovcami a najmä deťmi z Petržalky
- záväzok zabezpečiť dostatočnú kapacitu parkovacích miest aj pri väčších podujatiach v hale
- záväzok umožniť využitie parkovacích miest pre osobné automobily obyvateľom okolitých
domov
- možnosť, aby športovú halu mohli využívať aj žiaci okolitých materských a základných škôl
- záväzok, aby športová hala slúžila pre podujatia organizované mestskou časťou bezodplatne
podľa vopred dohodnutého ročného plánu podujatí medzi majiteľom a mestskou časťou
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9 písm.c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom pozemkov
registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 4580/8 o výmere 2937 m2, ostatná plocha, parc. č.
4580/9 o výmere
266 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4580/10 o výmere 659 m2, ostatná plocha, parc. č.
4580/11 o výmere 1083 m2, ostatná plocha a parc. č. 4580/12 o výmere 1995m2 spolu o celkovej
výmere 6 940 m2, zapísané na LV č. 2159, pre žiadateľov INTER Bratislava, o.z., Hrachová 63,
821 05 Bratislava, IČO: 31 787 975 a BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o., Medená 23 , 811 02
Bratislava, IČO: 43 980 830, na dobu 25 rokov za cenu 0,26 €/m2/ročne, celkovo za 1804,40 € na
účel výstavby verejnosti prístupnej viacfunkčnej haly so zázemím.
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková, M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, M. Lažo, J. Korbel, P.
Hochschorner
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu
11) Projekt Pump Track, prezentácia
Rozprava: prezentáciu členom komisie predstavil Filip Polc, majster sveta série City Downhill
World Tour - seriál mestských zjazdov. Predstavil ponuku na odbornú pomoc a poskytnutie knowhow na výstavbu Pump Trackovej dráhy pre bicykle, kolobežky, BMX-ky,.... na vybranom mieste
v mestskej časti. Spolu s Janou Vasovou, manažérkou projektu Pump Track, odpovedali na
množstvo otázok týkajúcich sa výstavby, prevádzky, skúseností s takouto dráhou na Zochovej
chate, atď. Po bohatej diskusii sa členovia komisie športu dohodli na podpore zaradenia tohto
projektu do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018.
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K bodu
12) Rôzne
- o bežeckých podujatiach uplynulého obdobia informoval P. Sovič. Spomenul vydarené podujatie
Run Fest Petržalka, ktoré sa uskutočnilo v Sade J. Kráľa 3.6.2017 a tiež podujatie pre deti, ktoré
zaujalo viac ako 40 „škôlkárov“, ktorí bez akéhokoľvek nátlaku a s nadšením sa venovali behu pod
vedením skúsených bežeckých odborníkov. Na základe tejto skúsenosti navrhuje pripraviť podobný
beh pre deti petržalských MŠ aj na budúci rok v projekte Dni Petržalky 2018.
- o vydarenom projekte Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 informoval R. Schnürmacher,
ktorý vyzdvihol najmä vysoký počet zúčastnených žiakov petržalských základných škôl a podporu
z projektu EÚ Sport4Citizens.

Michal Vičan, v. r.
predseda komisie
V Bratislave 14. 06. 2017
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie
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