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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 22. januára 2019 

 

Prítomní:  
J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

Neprítomní: P. Hochschorner 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: A. Broszová, J. Lukáček, M. Raus, J. Monsberger 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:30 hod. 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu  

2. Návrh rozpočtu MČ na rok 2019 

3. Návrh zámeru VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

4. Návrh na prenájom NP - šatní v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava pre  MŠK ISKRA 

Petržalka, o.z. 

5. Návrh na prenájom NP – školského bazéna v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava pre  Happy 

Kids o.z. 

6. Koncepcia pešieho pohybu (Petržalka – Dvory), rozvojový dokument 

7. Schválenie navrhnutých termínov zasadaní komisie športu v roku 2019 

8. Rôzne 

Priebeh rokovania: 

 

K bodu 1) 

Úvod a schválenie programu rokovania  

Rokovanie komisie viedol predseda komisie športu J. Fischer, ktorý privítal prítomných a oboznámil 

ich s návrhom programu. Členovia komisie program rokovania schválili.  

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo,  

Prítomných:  3 

Za:   0 

Proti:  0  

 

K bodu 2) 

Návrh rozpočtu MČ na rok 2019 

Rozprava: materiál uviedol Ing. J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia, ktorý oboznámil 

prítomných s východiskami predloženého rozpočtu mestskej časti (MČ) na rok 2019. 

Členovia komisie dali podnety na niekoľko zmien v plánovanom rozpočte pre šport v roku 2019. 

Odzneli výhrady k nedostatočnej výške prostriedkov na obnovu, resp. výstavbu verejných 

športovísk, nezaradenie výstavby – rekonštrukcie športových areálov v základných školách (ZŠ 

Holíčska, ZŠ Lachova,...). Osobitne bola prednesená členmi komisie žiadosť o zaradenie  riešenia 

situácie okolo ŠH Prokofievova, ktorú má mestská časť prevziať od nájomcu p. Šuláka v júni 2019. 

Bude potrebné pripraviť riešenia, ktoré by mali obsahovať a) prevzatie športovej haly do správy 

MČ vrátane komplexnej rekonštrukcie, alebo b) vyhlásenie súťaže na prevádzkovanie ŠH 

súkromným prevádzkovateľom na základe nájomnej zmluvy s MČ. 
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Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  zobrať na vedomie návrh rozpočtu MČ na rok 2019 a požadujú navýšenie rozpočtu MČ 

v podprograme 6.4: Podpora športu, najmä s dôrazom na riešenie športovej haly na Prokofievovej 

ul. č. 2. 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3) 

Návrh zámeru všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa dopĺňajú VZN o 

školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

Rozprava: materiál uviedol jeden z autorov novely VZN PaedDr. J. Monsberger, ktorý objasnil 

potrebu zmeny školských obvodov na základe listu MČ Bratislava-Čunovo zo dňa 16.1.2019 

v ktorom sa obracia na MČ Bratislava-Petržalka so žiadosťou o spoluprácu pri riešení plnenia 

povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým bydliskom v MČ Bratislava-Čunovo.  

 

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. 2/2017 z 28.2.2017 a 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 

zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4) 

Návrh na prenájom NP - šatní v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava pre  MŠK ISKRA 

Petržalka, o.z. 

 

Rozprava: návrh  na prenájom nebytových priestorov pre  MŠK ISKRA Petržalka, o.z. predložila 

Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Uviedla, že dĺžka návrhu nájmu 

je navrhnutá s prihliadnutím na skúsenosti z minulého obdobia do 31.12.2024. Členovia komisie 

mali otázky smerom k výške nájomného, p. Uhlár navrhol úpravu na 15 €/ m2 /rok, ktorá pri 

hlasovaní členov komisie nebola odsúhlasená.  

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 nebytových priestorov – šatní, prízemie, trakt B3, miestnosť č.125 

a č.127, spolu o výmere 83,8 m2 v objekte Základnej školy Budatínska 61, 851 06 Bratislava pre 

Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o.z. Údernícka 20, 851 01 Bratislava, IČO: 00686743, na dobu 

určitú od 01.02.2019 do 31.12.2024, mimo školských prázdnin, za cenu 10,00 €/m2 /rok, zvýšenú o 20% 

za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1005,60 €/rok  
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Zmluva o nájme časti pozemku bude nájomcom 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.  

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

Prítomných:  4 

Za:   3 

Proti:  0 

Zdržali sa:  1 (I. Uhlár) 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5) 

Návrh na prenájom NP – školského bazéna v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava pre 

Happy Kids o.z. 

 

Rozprava: návrh  na prenájom nebytových priestorov pre  Happy Kids o.z. predložila Mgr. Alžbeta 

Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Uviedla, že dĺžka návrhu nájmu je navrhnutá 

s prihliadnutím na žiadosť žiadateľa do 27.06.2019. Členovia komisie mali otázky smerom k výške 

nájomného, p. Uhlár navrhol úpravu na 6 €/ m2 /rok, ktorá pri hlasovaní členov komisie nebola 

odsúhlasená.  

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 nebytových priestorov – školského bazéna v objekte Základnej 

školy Budatínska 61, 851 06 Bratislava pre Happy Kids o.z., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, IČO: 

42151783 za účelom plaveckého výcviku detí na dobu určitú od 04.02.2019 do 27.06.2019, 3 dni v 

týždni (utorok, streda štvrtok) v čase od 17.00hod. do 19.00 hod., mimo školských prázdnin, za cenu 

10,00 €/hod.  

Zmluva o nájme časti pozemku bude nájomcom 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.  

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

Prítomných:  4 

Za:   3 

Proti:  0 

Zdržali sa:  1 (I. Uhlár) 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6) 
 Koncepcia pešieho pohybu (Petržalka – Dvory)  

 

Rozprava: materiál – koncepciu predstavil Ing. M. Raus, poverený oddelením územného rozvoja 

a dopravy, ktorý stručne zhodnotil históriu vzniku koncepčného materiálu a vyzdvihol jeho potrebu 

pre ďalší koordinovaný rozvoj mestskej časti Bratislava-Petržalka. Členovia komisie sa živo 

zaujímali o rôzne otázky spomenuté v predloženom materiály. 

Uznesenie: členovia komisie športu vzali na vedomie Koncepciu pešieho pohybu (Petržalka -

Dvory). 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

Prítomných:  4 

Za:   0 
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Proti:  0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7) 
 Schválenie navrhnutých termínov zasadaní komisie športu v roku 2019 

 

Rozprava: členom komisie bol predložený materiál z operatívnej porady starostu s termínmi zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a na základe týchto termínov sa členovia 

rozhodli, že za termín zasadnutí komisie športu zvolia utorok. V prílohe zápisnice sú uvedené všetky 

schválené termíny na rok 2019. 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, I. Uhlár 

Prítomných:  4 

Za:   0 

Proti:  0 

 

Záver: termíny zasadaní komisie športu na rok 2019 boli schválené. 

 

K bodu 8) 

Rôzne 

 

a) Prezentácia Mak Football Arena 

Projekt predstavil členom komisie pán R. Mak st., vysvetlil jeho cieľ  - prispieť k lepšiemu 

využitiu voľného času detí, zlepšiť podmienky pre telesnú výchovu na petržalských školách, 

poskytovať kvalitnú športovú prípravu deťom, ale aj možnosti športovania verejnosti 

v Petržalke. Na predvedenom projekte poukázal na kompletné hradenie z prostriedkov 

spoločnosti Makfootballarena, s.r.o. a tiež zabezpečenie prevádzky touto spoločnosťou bez 

spoluúčasti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

b) Vzhľadom na nutnosť predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh na poskytnutie 

dotácii v zmysle VZN 13/2017 zvolal predseda komisie športu členov komisie a pozval tiež 

dotknuté športové kluby, ktoré splnili všetky podmienky na pridelenie dotácie na rok 2019 na 

prezentáciu žiadateľov, ktorá sa bude konať 29.1.2019 o 17,30 h v budove Technopolu na 

Kutlíkovej 17, 8. poschodie, miestnosť 816 podľa priloženého harmonogramu: 

Harmonogram prezentácie jednotlivých žiadateľov: 
17:30 - 17:40 B.S.C Bratislava 

17:40 - 17:50 MŠKI 

17:50 - 18:00 FC Petržalka 

18:00 - 18:10 Rekreačný beh 

18:10 - 18:20 ŠKP 

18:20 - 18:30 Danubia 

18:30 - 18:40 Gymnastické centrum 

18:40 - 18:50 HC Petržalka 

18:50 - 19:00 Juventa 

19:00 - 19:10 Snipers 

 

Zodpovedný za pozvanie žiadateľov: J. Fischer 

Termín: 29.1.2019 
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c) Na zabezpečenie možnosti poskytnutia dotácií v roku 2019 pre veľké kluby v oblasti športu 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle schváleného všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2017 z 12. decembra 2017 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2018 vznikla potreba upraviť niektoré ustanovenia tohto VZN. Táto potreba vznikla 

vzhľadom na zmeny v koeficiente športu, ktorý je súčasťou vzorca pre výpočet dotácií, ako 

aj vzhľadom na voľby do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré mali dopad na splnenie 

termínov stanovených predmetným VZN. Na splnenie tejto podmienky je potrebné iniciovať 

na vedení mestskej časti predloženie novely VZN č. 12/2017 o o poskytovaní dotácií pre 

veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2018 

Zodpovedný: J. Bučan 

Termín: 29.1.2019 

d) Členovia komisie sa dohodli, že počas neprítomnosti predsedu komisie na rokovaní komisie 

preberie jeho kompetencie člen komisie Mgr. Ján Bučan, ako zástupca predsedu komisie.  

 

Záver 

 

Predseda J. Fischer poďakoval členom komisie športu za účasť na rokovaní komisie. 

 

 

 

          Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

               predseda komisie 

 

 

V Bratislave 22.1.2019 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


