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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 9. októbra 2018 

 

Prítomní:  
A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, P. Beňa, J. Fischer, M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič 

Neprítomní: V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: A. Broszová 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 16:15 hod. 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu  

2. Návrh na prenájom  telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre  FC Petržalka družstvo  

3. Doplnenie dokumentu Transparentná Petržalka v oblasti účasti verejnosti na rozhodovaní 

samosprávy (E. Pätoprstá) - informácia 

4. Komunitná záhrada (L. Ovečková) Koza v háji – prenájom pozemku - informácia 

5. Rôzne 

Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1) 

Úvod a schválenie programu rokovania  

Rokovanie komisie viedol predseda komisie športu M. Vičan, ktorý privítal prítomných a oboznámil 

ich s návrhom programu. Členovia komisie program rokovania schválili.  

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, P. Beňa, J. Fischer, M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0  

 

K bodu 2) 
Návrh na prenájom  telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre  FC Petržalka družstvo  

 

Rozprava: materiál uviedol predseda komisie, ktorý oboznámil prítomných so žiadosťou FC 

Petržalka družstvo. Upriamil pozornosť na návrh uznesenia, v ktorom je uvedený prípad osobitného 

zreteľa vzhľadom na to, že ide o žiacke kategórie. Členovia komisie súhlasili s návrhom uznesenia. 

 

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 1.11.2018 do 31.03.2019, mimo školských prázdnin, 

celkom 9 ½ hodín týždenne za cenu 6,76 €/hod..  
Zmluva o nájme priestorov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

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

uznesenie stratí platnosť. 
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Hlasovanie: A. Dyttertová, P. Beňa, J. Fischer, M. Vičan, P. Hochschorner, P. Sovič 

 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3) 

Doplnenie dokumentu Transparentná Petržalka v oblasti účasti verejnosti na rozhodovaní 

samosprávy (E. Pätoprstá) - informácia 

 

Rozprava: o informačnom materiály sa len diskutovalo, ale neprijalo sa žiadne odporučenie. 

 

K bodu 4) 

Komunitná záhrada (L. Ovečková) Koza v háji – prenájom pozemku - informácia 

 

Rozprava: o informačnom materiály sa len diskutovalo, ale neprijalo sa žiadne odporučenie. 

 

K bodu 5) 

Rôzne 

Predseda Vičan poďakoval členom komisie športu za ich štvorročnú prácu v komisii a poprial im 

veľa úspechov v ďalšej činnosti v prospech mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

          Michal Vičan, v. r. 

          zástupca predsedu komisie 

V Bratislave 09.10.2018 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


