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Zápisnica zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 28. novembra 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, Z. Kordošová, E. Chlebec 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:30 hod. 

 

Program: 

 

1) Úvod a schválenie programu rokovania 

2) Návrh rozpočtu 

3) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach 

4) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy 

5) Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

6) Upozorneniu prokurátora  na porušovanie  VZN č. 7/2015  z 22. septembra 2015 o 

poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

7) Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania č. 4 ako „Zmena 

územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho obstarávania“ 

8) Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania č. 6 ako „Návrh 

postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna Petržalka“, „Sad Janka 

Kráľa“ a „Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním 

územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 

5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu 

zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, 

Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most)    

9) Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V 

10) Rôzne  

Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1) 

Úvod a schválenie programu rokovania  

Predseda komisie športu M. Vičan privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom. 

Členovia komisie program rokovania schválili.  

 

K bodu 2) 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s výhľadom do roku 2020 

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

časti Bratislava-Petržalka. Informoval o východiská na spracovanie rozpočtu, charakterizoval 

príjmovú a výdavkovú časť. V diskusii vyzvali členovia komisie p. Lukáčka, či by bolo možné 
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doplniť materiál o tabuľku s poslaneckými prioritami na rok 2018 a zaslať ju členom komisie. Túto 

pripomienku žiadali zapracovať do uznesenia z tohto bodu rokovania. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  s c h v á l i ť  s rozšírením o priority poslancov na rok 2018 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s príjmami a výdavkami v čiastke 

35 928 082 EUR 

b) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové 

opatrenia na rok 2018 : 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na 

konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov 

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy 

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR 

a medzi podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR, 

4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti 

alebo prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR 

c) poslanecké priority, ktoré budú zapracované v rámci prerozdelenia prebytku rozpočtu za rok 

2017 v nasledovnom znení: 

- rekonštrukcia základných a materských škôl – 300 000 € 

- pokračovanie rekonštrukcie DK Lúky – 70 000 € 

z o b r a ť  n a  v e d o m i e 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019 a 2020 

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

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 3) 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach 

Rozprava: materiál uviedol E. Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej ochrany 

a podnikateľských činností. Uviedol stručnú históriu VZN o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovanie služieb na trhových miestach. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2017 zo 

dňa 12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 zo dňa 30. septembra 2014. 

Hlasovanie:  
Prítomných: 8 

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

Fischer 

Proti:  0  
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Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4) 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a 

príležitostné trhy 

Rozprava: materiál uviedol E. Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej ochrany 

a podnikateľských činností. Uviedol stručnú históriu VZN o podmienkach kreovania trhových 

poriadkov pre trhoviská a príležitostné trhy v mestskej časti. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2017 zo dňa 12. 

decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti   Bratislava-Petržalka 

č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky  pre trhoviská a príležitostné trhy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie:  
Prítomných: 8 

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

Fischer 

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 predseda komisie p. Vičan. Skonštatoval, že predchádzajúce stretnutie 

zástupcov klubov a poslancov MZ ukázala podporu návrhu VZN o dotáciách v športe. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácii pre veľké kluby 

v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

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

Fischer 

Proti:  0  

Zdržal sa:  V. Chaloupka 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6)  

Upozorneniu prokurátora  na porušovanie  VZN č. 7/2015  z 22. septembra 2015 o poskytovaní 

finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

Rozprava: materiál uviedol predseda komisie p. Vičan. Objasnil podstatu upozornenia prokurátora 

na porušovanie  VZN č. 7/2015  z 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava. Skonštatoval, že okrem komisie športu nedodržiavali ostatné komisie 

podmienky VZN na rozdelenie finančných dotácii pre športové kluby v časti bodového hodnotenia 

klubov. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka vypustiť bodové hodnotenie žiadostí Všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2015 o poskytovaní finančných dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 



4 

 

 

Hlasovanie:  
Prítomných: 8 

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

Fischer 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7) 

Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania č. 4 ako „Zmena 

územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho obstarávania“ 

Rozprava: protest prokurátora vysvetlila Z. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja 

a dopravy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré bolo prijaté nad rámec 

zákonných kompetencií miestneho zastupiteľstva. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka vyhovieť protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka číslo 328, prijatému dňa 27.06.2017 pod bodom rokovania č. 4 ako „Zmena 

územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“ a začatie jeho obstarávania“, a z dôvodov 

uvedených v proteste a   r u š í  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 27.06.2017 v celom 

rozsahu. 

Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

Za: P. Hochschorner 

Proti:  0  

Zdržal sa: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Vičan, P. Sovič, M. Lažo, J. Korbel, J. Fischer,V. 

Chaloupka 

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 8) 

Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ pod bodom rokovania č. 6 ako „Návrh 

postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna Petržalka“, „Sad Janka 

Kráľa“ a „Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného 

plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a v 

časti bodu D), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka 

Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta 

(Starý most)    

Rozprava: protest prokurátora vysvetlila Z. Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja 

a dopravy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré bolo prijaté nad rámec 

zákonných kompetencií miestneho zastupiteľstva. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka vyhovieť protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka číslo 222, prijatému dňa 20.09.2016 pod bodom rokovania č. 6 ako „Návrh 

postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a 

„Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v 

lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), 

ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie 
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vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most), a z 

dôvodov uvedených v proteste a r u š í  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 222 zo dňa 20.09.2016 v časti 

bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, 

územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a včasti bodu D), ktorým poverilo prednostu 

obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami 

Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most). 

Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

Za: P. Hochschorner 

Proti:  0  

Zdržal sa: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Vičan, P. Sovič, M. Lažo, J. Korbel, J. Fischer,V. 

Chaloupka 

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 9) 

Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V 

Rozprava: v zastúpení spracovateľ objasnil M. Vičan podstatu práce  prísediacich na súde 

a mechanizmus ich navrhovania. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka zvoliť v súlade so zákonom NR SR č. 385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvoliť  na obdobie rokov 2018 - 2021 za prísediacich 

Okresného súdu Bratislava V: 

 

1. Bašťovanská Patrícia 

2. Benkovičová Marta, Mgr. 

3. Cisár Miroslav, Mgr. 

4. Dilhof Černíková Zdenka, Mgr. 

5. Divincová Janka, Mgr. 

6. Dvonč Jaroslav 

7. Dzurdzik Anton, Mgr. 

8. Ďurica Richard 

9. Ďurigová Zuzana, Mgr. 

10. Ďurišová Zuzana 

11. Emeljanovová Daniela 

12. Gavenčianková Ľubica 

13. Gogová Judita, Ing. 

14. Guľová Jana, Mgr.,  

15. Halčáková Alena, Mgr. 

16. Hanzalová Soňa, Mgr. 

17. Hlavenka Alojz, JUDr. 

18. Hodžová Anna 

19. Homolová Eva 

20. Homová Viera 

21. Hrdličková Viera 

22. Chlebcová Darina 

23. Illáš Ivan, JUDr. 

24. Jankovičová Miluše 

25. Karešová Dagmar 

26. Katonová Mária 
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27. Korentová Eleonóra, Mgr.,  

28. Koričová Anna 

29. Kostková Katarína 

30. Kostková Katarína, Mgr. 

31. Kvasnicová Marta 

32. Lieskovský Vladimír 

33. Liptáková Gabriela, JUDr. 

34. Machálková Alena 

35. Pavlíková Katarína 

36. Podhradská Ivica, Bc. 

37. Poláková Elena, Mgr. 

38. Poláková Lýdia 

39. Pumová Veronika, PhDr. 

40. Rešetka Milan, Ing. 

41. Ružičková Mária, Ing. 

42. Sedlárová Beata 

43. Staneková Ľubov, Ing. 

44. Stanová Tatiana, Mgr. 

45. Šipošová Helena 

46. Špodová Lenka, Ing. 

47. Tafferner Miroslav, Mgr. 

48. Tökölyová Soňa, Ing. 

49. Vargová Eva 

50. Vnenčák Dušan, Mgr. 

51. Vrančíková Vlasta 

52. Žovinka Milan, JUDr.  

Hlasovanie:  
Prítomných: 9 

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

Fischer, V. Chaloupka 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10) 

 

Zamestnanec miestneho úradu z oddelenia školstva a športu R. Schnürmacher informoval členov 

komisie športu o chystaných podujatiach: 

-  2.12. Liga mestských častí v bowlingu, ktoré sa uskutoční v Petržalskom bowlingovom centre, 

- 2.12. Petržalský zimný akvatlon, ktorý sa uskutoční v Petržalskej plavárni na Tupolevovej 7/B 

a na ZŠ Tupolevova a okolo Chorvátskeho ramena 

-  8.12. o 10,00 h sa uskutoční Mikulášske stretnutie projektu Petržalka v pohybe v športovej hale 

na Prokofievovej ul. 2 

- 5.12. sa stretne organizačný štáb, ktorý pripravuje nové podujatie pre materské školy v mestskej 

časti, ktoré je plánované na jar 2018 (zúčastní sa aj p. Pavol Sovič, člen komisie športu) 

Prednesené informácie vzali členovia komisie na vedomie. 

 

 

          Michal Vičan, v. r. 

          predseda komisie 

V Bratislave 17. 10. 2017 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


