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Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 17. októbra 2017 

 

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

P. Hochschorner, J. Fischer 

Neprítomný: P. Beňa  

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: J. Lukáček, M. Hrádela, A. Broszová 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:00 hod. 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania  

2. Prerokovanie návrhu programu a schválenie. 

3. VZN o miestnych daniach  

4. Návrh na ďalšie využitie ŠH Prokofievova  

5. Návrh na prenájom NP - telocvične v ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka družstvo  

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) 

Prerokovanie návrhu programu a schválenie. 

Členovia komisie schválili všetkými hlasmi.  

K bodu 3) 

VZN o miestnych daniach   

Rozprava: materiál uviedol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a informoval o zmene znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach tak, že sa upravuje daň za psa u osamelého 

dôchodcu, alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím pre všetky psi bez rozdielu výšky 

v kohútiku na 17 EUR ročne. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 

o miestnych daniach v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení 

Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

Za: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel, P. 

Hochschorner, J. Fischer 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 4) 
Návrh na ďalšie využitie ŠH Prokofievova  

Rozprava: materiál uviedol Ing. M. Hrádela, konateľ spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, 

s.r.o. Vzhľadom na nevyhovujúci stav objektu sa mestská časť rozhodla riešiť súčasný stav 

uznesením miestneho zastupiteľstva č. 307/2017 a požiadala Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. 

(ŠZP) o návrh riešenia situácie. V spolupráci s vecne príslušnými oddeleniami miestneho úradu 

pripravila ŠZP predložený návrh riešenia. V tomto návrhu sú uvedené dve možnosti riešenia: prvou 

je prevádzkovanie vo vlastnej réžii, druhým je prenechanie objektu do prenájmu tretej osobe, 

v súlade so zákonom o majetku obcí formou prípadu hodného osobitného zreteľa, alebo formou 

verejnej obchodnej súťaže, so záväzkom nájomcu preinvestovať financie potrebné na rekonštrukciu 

objektu. Do rozpravy sa zapojil Ing. Chalupka a vyjadril pochybnosť o rentabilite oboch návrhov 

a navrhol objekt odpredať. V diskusii viacero členov podporilo tento návrh, doplnili ho o možnosť 

znaleckého posudku objektu, ktorý by zhodnotil súčasnú cenu objektu a zároveň by do úvahy vzal 

aj súčasný stavebný stav športovej haly. Tiež trvali na zachovaní súčasnej funkcie priestoru pre 

šport v súlade s územným plánom. Odporučili, aby sa náklady za znalecký posudok premietli do 

ceny vysúťaženej za objekt. P. Lažo upozornil na fakt, že vysúťažená suma sa bude deliť 

s vlastníkom objektu, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, čo prítomní členovia komisie vzali na 

vedomie. 
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka nechať vypracovať znalecký posudok súčasného stavu a ceny objektu športovej haly na 

Prokofievovej ul. č. 2 so zámerom prípadného predaja. 

 

Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

Za: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel, P. 

Hochschorner, J. Fischer 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5) 

Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka družstvo  

 

Rozprava: materiál uviedol predseda komisie p. Vičan. Skonštatoval, že žiadateľ žiada o prenájom 

telocvične v zimných mesiacoch od 1.11. 2017 do 30.3.2018 pre mladých futbalistov  FC Petržalka 

družstvo.   

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) 

zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – telocvične, blok 

A3 o výmere 292 m2 v objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka 

družstvo, Klincova 35, 821 01 Bratislava, IČO: 50847392, na dobu určitú od 1.11.2017 do 

30.03.2018, za cenu 6,67 €/hod., celkom 13 hodín týždenne.  

Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

Za: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel, P. 

Hochschorner, J. Fischer 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 6) Rôzne 

- o chystanom podujatí Marsilius – Rodinný beh informoval p. Sovič. Zdôraznil najmä myšlienku 

nielen súťaže v behu, ale aj sadenie mladých platanov v mestskej časti, 

- o pripravovanom projekte Run Fest Petržalka referoval R. Schnürmacher a P. Sovič. Dňa 

16.10.2017 sa uskutočnilo prvé stretnutie organizačného štábu petržalského behu, ktorý v roku 

2017  pritiahol do Sadu J. Kráľa okolo 400 bežcov a bežkýň. MČ sa rozhodla organizovať II. 

ročník v priestoroch Veľkého a Malého Draždiaka, rozšíriť program o nové kategórie bežcov 

a podmienky upraviť tak, aby sa z tohto behu stalo v budúcnosti masové podujatie. 

- Prednesené informácie vzali členovia komisie na vedomie. 

 

 

          Michal Vičan, v. r. 

          predseda komisie 

 

 

V Bratislave 17. 10. 2017 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  

 


