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Zápisnica  

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 15. mája 2018 

 

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

Neprítomní: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, V. Chaloupka, M. Lažo  

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

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

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:05 hod. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu  

2. Záverečný účet 

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

oblasti športu 

4. Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana Šuláka 

5. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový klub  Scorpions 

Bratislava o.z. 

6. Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

7. Rôzne 

Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1) 

Úvod a schválenie programu rokovania  

Predseda komisie športu M. Vičan privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom na doplnenie 

programu o materiál Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka. 

Členovia komisie program rokovania schválili.  

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

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0  

 

K bodu 2) 

Záverečný účet 

 

Rozprava: Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu záverečný účet a finančné 

usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 prezentoval J. Lukáček, vedúci 

finančného oddelenia.Členovia komisie nemali doplňujúce otázky. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  schváliť  

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 bez výhrad. 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 

- schodok 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 

1 221 167,96 € 



2 

 

- zostatok finančných operácií vo výške 2 736 315,09 €. 

3. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 2 736 315,09 € znížený o schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu vo výške 1 221 167,96 € a o čiastku nevyčerpaných účelovo určených 

prostriedkov poskytnutých v roku 2017 vo výške 185 861,75 € do Rezervného fondu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v sume 1 329 285,38 €. 

4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka 

k 31.12.2017 – vykázaný zisk vo výške 32 332,63 € ponechať organizácii ako prídel do jej 

Rezervného fondu . 

p o t v r d i ť 
použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a 

návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2017 zisteného podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

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

Za:   6 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3) 

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

oblasti športu 

 

Rozprava: materiál uviedol J. Bučan, zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Vysvetlil prečo je nutná zmena pre rok 2018 v § 12 ods 1, kde 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. 

 

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. 

 

K bodu 4) 
Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana Šuláka 

 

Rozprava: návrh uviedla A. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. Uviedla, že predĺženie prenájmu do 31.7.2019 je v súlade s 

plánmi  mestskej časti s prevádzkovaní športovej haly. V diskusii k schválenému uzneseniu č. 472, 

konštatovali, že odsek č.5 o zriadení komisie platí v prijatej dikcii, napriek tomu, že okrem p. 

Vičana nebol do nej  žiadny ďalší člen doplnený a teda zostáva v zložení z členov komisie športu. 
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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, predĺženie prenájmu objektu ŠH 

Prokofievova, postaveného na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3425, súpisné číslo 998, zapísaného 

na LV č. 1748, pre žiadateľa Romana Šuláka a manželku, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava za účelom 

ďalšieho prevádzkovania športovej haly do 31.07.2019, za cenu 3 836,00 € ročne. 

 

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

Za:   6 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5) 

 

Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový klub  Scorpions 

Bratislava o.z. 

Rozprava: návrh uviedla A. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vysvetlila, prečo je predĺženie prenájmu pre FK Skorpions 

vhodné ako prípad osobitného zreteľa.  

 

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 nájom časti pozemku parc.č. 4685 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

4050 m2 v k.ú. Petržalka , pre Futbalový klub Scorpions, Bratislava o.z., Hrobákova 10, 851 02 

Bratislava, IČO: 42256895 za účelom tréningového procesu a futbalových zápasov mládežníckeho 

futbalového klubu na dobu určitú od 01.05.2018 do 30.04.2023 za cenu 0,10 €/m2/rok celkovo za 

405,00 €/rok 
Hlasovanie: M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel  

Za:   6 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6) 

Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka 

Rozprava: materiál uviedol poslanec J. Hrčka, ktorý objasnil názory predkladateľov koncepcie 

regionálneho periodika členom komisie. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schvaľuje  

zámer aj naďalej informovať obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka prostredníctvom 

vlastných novín realizovaných verejným obstarávaním na celé dielo s pripomienkou zapracovať do 

podmienok súťaže aj čiastkové zložky celkovej ceny (tlač, distribúcia,...) 

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

Za:   5 

Proti:  0  

Zdržal sa:  1 (P. Beňa) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 7) 
Rôzne 

Do diskusie sa zapojil p. Sovič s informáciou o podujatí pre deti a žiakov ZŠ – Gepardíni, ktoré 

prebieha tento týždeň na petržalských školách. 

Tiež otvoril otázku plánovanej športovej haly na Šrobárovom nám., ktorá napokon nebude 

realizovaná a predložil myšlienku využiť tento priestor na multišportové ihrisko v prírode spojené 

s detským ihriskom.  

Členovia komisie požiadali o doručenie programu športových podujatí počas Dní Petržalky, zodp. 

R. Schnürmacher 

M. Vičan poďakoval členom komisie za účasť, prístup a prípravu na rokovanie. 

 

Nasledujúce zasadanie komisie športu je plánované na 12.6.2018 o 15,30 h v zasadačke na 8. 

poschodí v budove miestneho úradu na Kutlíkovej 17. 

 

 

          Michal Vičan, v. r. 

          predseda komisie 

V Bratislave 16. 05. 2018 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


