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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 11. septembra 2018 

 

Prítomní:  
A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, M. Vičan, J. Korbel 

Neprítomní:, P. Hochschorner, P. Sovič, V. Chaloupka 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: A. Broszová, J. Lukáček, L. Milincký 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 16:48 hod. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu  

2. Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  o dodržiavaní čistoty a poriadku  

3. Návrh VZN, ktorým sa  sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov 

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018 

5. Návrh na bezodplatný prevod kamerového systému Hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislava pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke 

6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre KMG 

DANUBIA o.z. 

7. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre TŠP-tenisová škola Petržalka 

8. Rôzne 

Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1) 

Úvod a schválenie programu rokovania  

Rokovanie komisie viedol zástupca predsedu komisie športu M. Lažo, ktorý privítal prítomných 

a oboznámil ich s návrhom programu, v ktorom z pôvodného návrhu bol vypustený bod č. 5 - Petícia 

obyvateľov ul. Sklodowskej za zmenu v projekte „ Účko“, z dôvodu, že išlo o informáciu na MZ 

a nie materiál na rokovanie komisií. Členovia komisie upravený program rokovania schválili.  

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0  

 

K bodu 2) 

Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  o dodržiavaní čistoty a poriadku  

 

Rozprava: materiál uviedol Ing. L. Milincký, referent na oddelení životného prostredia Mietsneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vysvetlil, že navrhované VZN mení a dopĺňa VZN č. 

2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a vychádza 

z povinností určených zákonom č. 106/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2018. Členovia prijali novelu 

bez ďalších pripomienok. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  schváliť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  
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mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 

25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  mestskej časti Bratislava Petržalka  

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, M. Vičan 

Prítomných:  7 

Za:   7 

Proti:  0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3) 

Návrh VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov 

 

Rozprava: materiál uviedol Ing. L. Milincký, referent na oddelení životného prostredia Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vysvetlil, že navrhované VZN upravuje niektoré 

podmienky držania psov v zmysle 1. novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Členovia komisie mali k zneniu niekoľko otázok, najmä konštatovali, že 

niektoré nariadenia ohľadne držania psov navrhované novým VZN sú v priamom rozpore so 

zaužívanou praxou a vnášajú do tejto problematiky zmätok. Ing. Milincký reagoval informáciou, že 

sa očakáva novela, resp. nový zákon, ktorý bude tieto sporné otázky riešiť. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  neschváliť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa  

upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, M. Vičan 

Prítomných:  7 

Za:   0 

Proti:  7 

 

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 4) 

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018 

 

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

časti Bratislava-Petržalka. Informoval o plnení rozpočtu za I. polrok 2018. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava Petržalka  

k 30.6.2018 

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, M. Vičan 

Prítomných:  7 

Za:   7 

Proti:  0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 5) 

Návrh na bezodplatný prevod kamerového systému Hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislava pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke 

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

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá informovala o stručnej histórii vzniku kamerového 

systému v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tiež vysvetlila dôvody pre ktoré chce mestská časť 

po výpožičke celého systému v roku 2016 teraz uskutočniť bezplatný prevod kamerového systému 

na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Členovia komisie nemali v diskusii otázky.   

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

bezodplatný prevod kamerového systému vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej 

nadobúdacej hodnote 24 787,12 €, ktorý je umiestnený na strechách a fasádach obytných domov na 

Vavilovovej 1, súpisné číslo 1143, Fedinovej 8, súpisné číslo 1111, Romanovej 1, súpisné číslo 1654 a 

na DK Lúky - Vígľašská 1, súpisné číslo 3898, Hlavnému mestu Slovenskej republiky pre potreby 

Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke v rámci plnenia prioritného cieľa mestskej časti 

„Podporiť rozšírenie kamerového systému a jeho priame napojenie na mestskú políciu“. 

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, M. Vičan 

Prítomných:  7 

Za:   7 

Proti:  0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6) 

Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre KMG 

DANUBIA o.z. 

Rozprava: materiál uviedla Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom 

miestneho úradu. Uviedla, že klub modernej gymnastiky pôsobí v ZŠ Černyševského už viac ako 10 

rokov a veľmi ochotne spolupracuje s mestskou časťou na zabezpečovaní programov a vystúpení 

svojich členov bez nároku na odmenu. Členovia komisie po krátkej diskusii s návrhom súhlasili. 

 

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 nebytového priestoru - malá telocvičňa, pavilón A2 v objekte ZŠ 

Černyševského 8, 851 01 Bratislava o výmere 170,20 m2 pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, 

Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498 za účelom tréningového procesu moderných 

gymnastiek klubu na dobu určitú od 10.09.2018 do 21.06.2019 v čase pondelok, utorok, štvrtok od 

16,30 hod. do 19,00 hod., za cenu 3,05 €/hod..  

Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, M. Vičan 

Prítomných:  7 

Za:   7 

Proti:  0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 7) 

Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre TŠP-tenisová škola Petržalka 

Rozprava: materiál uviedla Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom 

miestneho úradu. Uviedla, že Tenisová škola Petržalka pôsobí na ZŠ Nobelovo nám. viac ako 10 

rokov, investovala do areálu ZŠ a tiež spolupracuje s mestskou časťou na organizovaní športových 

podujatí v rámci Dní Petržalky. V diskusii spomenuli členovia komisie, že v predchádzajúcom 

období bolo hlásené obyvateľmi okolitých domov konanie členov TŠP, ktoré im znepríjemňovalo 

bývanie a poškodzovalo životné prostredie ( dym z otvoreného ohňa). Bolo tiež konštatované, že 

toto konanie sa už ďalej po sťažnostiach obyvateľov nevyskytuje. Tiež bola vyslovená požiadavka, 

aby nájomná zmluva s nájomcom TŠP obsahovala článok, ktorý deklaruje, že športový areál školy 

je ucelenou súčasťou ZŠ Nobelovo nám č. 6, bude jeho integrovanou súčasťou a meniť, dobudovať, 

doplniť o nové objekty sa môže iba a len po schválení zriaďovateľom ZŠ.  

 

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 pozemkov parc.č.4877/12-zastavané plochy a nádvoria o výmere 

4009 m2 a parc.č.4883-zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 , spolu o výmere 4103 m2 v k.ú. 

Petržalka , pre TŠP- tenisová škola Petržalka, Nobelovo nám.č.6, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405 za 

účelom výkonu športovej činnosti zameranej na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej športovej 

verejnosti Petržalky na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2039 za cenu 0,20 €/m2/rok celkovo za 

820,60 €/rok  

Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, M. Vičan 

Prítomných:  7 

Za:   6 

Proti:  1 (Beňa) 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8) 

Rôzne 

 V bode rôzne sa nikto do diskusie neprihlásil. 

 

Predsedajúci rokovaniu p. M. Lažo poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní. 

 

Posledné zasadanie komisie športu je plánované na 16.10.2018 o 15,30 h v zasadačke na 8. 

poschodí v budove miestneho úradu na Kutlíkovej 17. 

 

 

          Michal Vičan, v. r. 

                      predseda komisie 

V Bratislave 11. 09. 2018 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


