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Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka dňa 12. septembra 2017 

 
Prítomní:   
A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková-Turčanová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel,  
P. Hochschorner 
Neprítomný: P. Beňa, J. Fischer 
Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 
Hostia a prizvaní: J. Lukáček, S. Kyselová, J. Bučan 
Začiatok rokovania:    15:30 hod. 
Ukončenie rokovania: 17:00 hod. 
Program: 
 

1. Otvorenie rokovania a schválenie návrhu programu  
2. Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017  
3. Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017  
4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2017 
5. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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, 
ktorý členovia komisie schválili.  
 
K bodu 
2) Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017  

Rozprava: Materiál uviedla S. Kyselová z oddelenia projektového riadenia. Informovala 
o zverejnenej výzve MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 
Uviedla, že na základe tejto výzvy podala Mestská časť Bratislava-Petržalka návrhy na rekonštrukciu 
hygienických zariadení a šatní pri telocvičniach tých ZŠ, ktoré sú v najviac nevyhovujúcom stave. 
 
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 
Petržalka  s ú h l a s i ť     
 
1. ZŠ Lachova 
a) So spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 4 500 €  na rozvojový projekt 

Rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní pri telocvični v pavilóne B3 na Základnej škole 
Lachova 1, Bratislava-Petržalka, čo predstavuje viac ako 10% z požadovaných finančných 
prostriedkov projektu. 
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b) So zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov na rozvojový projekt 
Rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní pri telocvični v pavilóne B3 na Základnej škole 
Lachova 1, Bratislava-Petržalka z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 
2. ZŠ Prokofievova 
a) So spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 5 500 € na rozvojový projekt 

Rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní pri telocvični v pavilóne B4 na Základnej škole 
Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka, čo predstavuje viac ako 10% z požadovaných finančných 
prostriedkov projektu. 

b)  So zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov na rozvojový projekt 
Rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní pri telocvični v pavilóne B4 na Základnej škole 
Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 
3. ZŠ Turnianska 
a) So spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 4 500 €  na rozvojový projekt 

Rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní pri telocvični v pavilóne B3 na Základnej škole 
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka, čo predstavuje viac ako 10% z požadovaných finančných 
prostriedkov projektu.  

b)  So zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov na rozvojový projekt  
     Rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní pri telocvični v pavilóne B3 na Základnej   škole 

Turnianska 10, Bratislava-Petržalka z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič, V. Chaloupka,    
J. Korbel,  
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 
3)  Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017  

Rozprava: materiál uviedol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a informoval o priebežnom plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a monitoringu programového rozpočtu, v súlade s plánom práce 
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Upozornil na skutočnosť, že táto 
povinnosť vyplýva mestskej časti zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Predkladaná správa pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2017,  
z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a z monitoringu programového 
rozpočtu. 
 
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 
Petržalka  zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu k 30.6.2017 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič, V. Chaloupka,   
J. Korbel,  
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Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 
4)    Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 rok 2017 
 
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 
Petržalka schváliť návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
nasledovne: 

- zvýšenie bežných príjmov o 157 879 € 
- zvýšenie bežných výdavkov o 178 798 €   
- zvýšenie kapitálových príjmov o 39 819 € 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 18 900 € 

a žiadať prednostu listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka 
rozpis upravených záväzných ukazovateľov na rok 2017 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 8 
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo,    
J. Korbel,  
Proti:   0  
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 
5)    Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka  

Rozprava: materiál uviedol autor materiálu, zástupca starostu Ján Bučan.  Predkladaný návrh VZN 
rozširuje existujúce nástroje finančných dotácií mestskej časti Bratislava-Petržalka (VZN č. 7/2015, 
resp. VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančných dotácií) o systém priamych dotácií, zameraných na 
podporu športu v Petržalke. Návrh VZN je reakciou na každoročný nápor žiadostí v oblasti športu 
a obmedzené finančné možnosti uspokojenia žiadateľov v tejto oblasti.  
 
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o poskytovaní priamych finančných dotácii pre oblasť športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 8 
Za: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková , M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo,    
J. Korbel,  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 



4 
 

K bodu 
6)  Rôzne 
- o chystanom podujatí Školský atletický míting informoval R. Schnürmacher a zároveň pozval 
členov komisie športu na návštevu tohto podujatia na ZŠ Tupolevova 26.9.2017 
- o pripravovanom projekte Gepardíni pre deti do 10 rokov, ktoré si kladie za cieľ pritiahnuť k 
športovaniu  deti z MŠ a I. stupňa ZŠ informoval P. Sovič. 
 
 
          Michal Vičan, v. r. 
          predseda komisie 
 
 
V Bratislave 12. 09. 2017 
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  
 


