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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e        

 

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

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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Dôvodová správa 

 

Na zabezpečenie možnosti poskytnutia dotácií v roku 2018 pre veľké kluby v oblasti športu 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na rok 2018 dňa 12.12.2017 vznikla 

potreba prechodne na rok 2018 upraviť niektoré ustanovenia tohto VZN. Nakoľko VZN nadobudlo 

účinnosť až dňa 01.01.2018 nie sú niektoré jeho ustanovenia v roku 2018 vykonateľné (retroaktivita 

nie je dovolená). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doložky: 

 

1. Doložka rozpočtová: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá žiadny finančný dopad na 

obecný rozpočet. 

 

2. Doložka finančná: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá finančný dopad na 

obyvateľov Petržalky. 

 

3. Doložka ekonomická: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá finančný dopad na 

hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

4. Doložka environmentálna: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nebude mať dopady na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
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Návrh  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ....../2018 z ...........2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 

2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 a § 15 ods. 2 písm. 

a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov a § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. § 12 odsek 1 znie: 

 

„(1)  V roku 2018 sa pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie neuplatní postup podľa § 7 ods. 3 a 6 

tohto nariadenia. V roku 2018 bude o žiadostiach o poskytnutie dotácie rozhodovať miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti na svojom zasadnutí samostatným uznesením. Mestská časť 

uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie do 60 dní od schválenie 

poskytnutia dotácie miestnym zastupiteľstvom mestskej časti.“ 

 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .........2018. 

 

 

 

 

                                                                                Vladimír  B a j a n 

                                                                                      starosta  
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Výpis z uznesení zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie konaného dňa 14. 05. 2018 

 

K bodu 2.:  

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií  pre veľké   kluby 

v oblasti športu. 

 

Prítomní: 

Prítomní:  5  Oľga Adamčiaková, Gabriela Janíková, Ivana Antošová, Roman 

 Masár, Miroslava Makovníková Mosná,  

 

Materiál uviedol zástupca starostu Ján Bučan. 

 

Diskusia: 

Členovia komisie po diskusii prijali k materiálu nasledujúce stanovisko. 

 

Uznesenie: 
Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

s ch v á l i ť 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017  

z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií  pre veľké   kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: 
prítomní: 5 Oľga Adamčiaková, Gabriela Janíková, Ivana Antošová, Roman 

Masár, Miroslava Makovníková Mosná, 

za:  5  Oľga Adamčiaková, Gabriela Janíková, Ivana Antošová, Roman 

Masár, Miroslava Makovníková Mosná, proti: 0 

zdržal sa:  0 

 

Záver: 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: 

Daniela Podolayová 

tajomníčka komisie 

 

Výpis z komisie ÚPVaD konanej dňa 14.05.2018 

 
Prítomní poslanci členovia komisie:    
J. Vydra-predseda – príchod 17:23 h 

A. Hájková, L. Ovečková, M. Jóna, Ľ. Kačírek, E. Pätoprstá 

Neprítomní poslanci: I. Antošová - neospravedlnená, T. Mikus – neospravedlnený 

 

Prítomní neposlanci členovia komisie: 

B. Sepši, T. Schlosser 

 

K bodu 4 
K návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-

Petržalka č.12/2017 z 12.decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu 
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z rozpočtu mestskej časti vzhľadom na neprítomnosť p. zástupcu Bučana bol tlmočený odkaz 

v nasledovnom znení: 

„V roku 2018 sa pri rozhodovaní o poskytnutí finančnej dotácie neuplatní lehota do 60 dní od 

schválenia poskytnutia dotácie na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-

Petržalka“. 

 

Uznesenie č. 24: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu prijať návrh VZN. 

Hlasovanie:                                                                                                                          

Prítomní: 6                                                                                                                                         

za:  3                                                                                                                                                        

proti:  1         

zdržal sa: 2                                                                                                                     

Uznesenie nebolo schválené. 

 

Zapísala: Z. Kordošová 

Overil:   J. Vydra 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 14.5.2018 

 

Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Jančovičová, Puliš 

Neprítomní: Gallo, Fiala 

 

K bodu 2/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre 

veľké kluby v oblasti športu 

K uvedenému materiálu úvodné slovo uviedol M. Radosa, zástupca starostu. Konštatoval, že ide len 

o novelu, ktorá sa týka prechodného ustanovenia pre rok 2018, za účelom upresnenia termínov 

poskytnutie dotácie. Po krátkej diskusii  prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :    10 

Za:               10  

Proti :          0 

Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Bratislava  14. 05. 2018 

Zapísala:  A. Broszová 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 14.5.2018 

 

Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Jančovičová, Puliš 

Neprítomní:  Gallo, Fiala 

 

K bodu 2/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre 

veľké kluby v oblasti športu 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   6 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Cmorej Peter v.r. 

V Bratislave 14.5.2018                                                    predseda komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konaného dňa 15.05.2018 

 

Prítomní:  
M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel  

 

K bodu 3 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v 

oblasti športu 

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 záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel  

Za:   6 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

                Michal Vičan, v.r. 

             predseda komisie športu 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností  

konaného dňa 16.05.2018 

 

Prítomní:  

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Ing. Eduard 

Demel, Judr. Milan Vetrák 

 

K bodu č. 3 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

K materiálu prebehla diskusia. Prítomní boli informovaní o drobnej zmene v texte materiálu, ktorá 

im bola zasielaná pre komisiou.   

 

Uznesenie k bodu 3 
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Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v  á l i ť 

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

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie:  

Za: 1- Ing. Eduard Demel 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková,PhD,  Ing. Jozef Vydra,  JUDr. 

Milan Vetrák, 

 

Materiál nebol schválený. 

 

Za správnosť 

Mgr. Jana Jecková 

 

Výpis  uznesenia z 23. zasadnutia školskej komisie  

 

Uznesenie č. 3/23/2018 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby 

v oblasti športu  

 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť Všeobecne záväzné 

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

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií 

pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Prítomní v čase hlasovania: 8 

PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková,  

Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian  

Hlasovanie     za:  8          proti:  0   zdržal sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené   

 

Za správnosť výpisu:     

Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie                           V Bratislave 16.05.2018 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže konaného dňa 16. 05. 2018 

 

Prítomní: Milan Vetrák, Oľga Adamčiaková, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, Daniela 

Palúchová, Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus, Ivan Lučanič  

Ospravedlnení: Miroslava Makovníková Mosná 
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K bodu: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké 

kluby v oblasti športu 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní 

dotácií pre veľké kluby v oblasti športu 

 

Hlasovanie: (Milan Vetrák, Oľga Adamčiaková, Lýdia Ovečková, Alexandra Petrisková, Daniela 

Palúchová, Marek Kovačič, Jarmila Gonzales Lemus, Ivan Lučanič) 

Prítomných: 8 

Za:   4 O. Adamčiaková, A. Petrisková, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus  

Proti:   0  

Zdržal sa:  4 L. Ovečková, M. Vetrák, D. Palúchová, I. Lučanič  

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 

 

Za správnosť: Alena Greksa 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku   

konaného dňa 17.5.2018 

 

Prítomní: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola, PhDr. 

Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Turčanová, Michal Baranovič, Ing. Miloš Šaling, RNDr. Gabriel 

Gaži M.P.A, Mgr. Daniela Lengyelová PhD. 

Neprítomní: Ing. Matej Malaga, Mgr. Kateřina Chajdiaková 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 

z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka    

s ch v á l i ť 

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

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Hlasovanie: 

Prítomných:    7 

Za:  Ľ. Homola, Ľ. Farkašovská, Ľ. Turčanová, M. Šaling, D. Lengyelová,E. Pätoprstá 

Proti:   0  

Zdržal sa:  A. Hájková  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Zapísala dňa: 18. 5. 2018 

Ing. Lenka Špodová 

 


