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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 12. marca 2019 

 

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

Ospravedlnený: P. Hochschorner 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: zástupcovia pozvaných oddelení podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:    15,30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:15 hod. 

Program: 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu 

2. VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach 

3. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

4. VZN o poskytovaní dotácií 

5. Metodické usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného majetku 

6. Návrh na prenájom časti NP v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F Bratislava pre občianske 

združenie V-FIT-športovo-relaxačné cebtrum pre deti, mládež a ženy 

7. Centrálna rozvojová os 

8. Rôzne:  Informácia o ropovode 

9. Záver 

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 programom zasadania komisie. Prítomní členovia komisie športu schválili 

program. 

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

Prítomných:  3 

Za:   3 

Proti:  0 

 

K bodu 2) 

VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach 

Rozprava: materiál – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia 

č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 predstavil R. Schnürmacher, poverený 

oddelením školstva a športu. Návrh na úpravu výšky príspevkov zákonných zástupcov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na rokovanie orgánov 

mestskej časti z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na 

originálne kompetencie – pokrytie bežných výdavkov v MŠ, ŠKD a režijných nákladov v ŠJ MŠ a ŠJ 

ZŠ, okrem iného aj z dôvodu zvyšovania kapacít MŠ, zvyšovania počtu žiakov v ZŠ a ŠKD. 

Členovia nemali doplňujúce otázky. 
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Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka 

a) schváliť Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a 

všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, 

b)   splnomocniť 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v 

znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a 

všeobecne záväzného nariadenia schváleného dňa 26.03.2019 

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

Prítomných:  3 

Za:   3 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3) 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia 

Rozprava: materiál – VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia predstavil J. Lukáček, vedúci 

finančného oddelenia. Poslancom predstavil systém dotovania škôl a školských zariadení Petržalka, 

ktoré spravuje 24 materských škôl. V normatíve na dieťa materskej školy sú započítané podielovo 

aj náklady na činnosť Strediska služieb školám a školským zariadeniam. Školské kluby detí 

a školské jedálne sú zriadené pri každej z jedenástich základných škôl v pôsobnosti našej mestskej 

časti. Centrá voľného času so športovým zameraním sú zriadené pri ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. 

V krátkej rozprave členovia komisie športu položili niekoľko otázok na ktoré p. Lukáček 

odpovedal. 

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. 8/2009 zo dňa 

15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

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

Prítomných:  3 

Za:   3 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4) 

VZN o poskytovaní dotácií 

Rozprava: materiál – VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka predstavil J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia. Návrh na úpravu VZN č. 

7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka je 
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predkladaný na základe požiadavky poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka a aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácií a ich vyúčtovania. 

V zmysle navrhovanej zmeny  sa najmä upravujú termíny predkladania vyúčtovania poskytovaných 

dotácií ako aj ďalšie drobné úpravy vyplývajúce z používania týchto dotácií. 

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. 7/2015 

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

Prítomných:  3 

Za:   3 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5) 

Metodické usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného majetku 

Rozprava: materiál predstavila A. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Uviedla, že 

miestna rada odporučila, aby Metodické usmernenie bolo súčasťou Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom 

SR Bratislavou a tvorili jej prílohu. 

Obidva dokumenty prešli pripomienkovým konaním všetkých dotknutých odborných útvarov miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a pripomienky boli zapracované do predloženého materiálu . 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a 

s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou s prílohou. 

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

Prítomných:  3 

Za:   3 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6) 

Návrh na prenájom časti NP v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F Bratislava pre občianske 

združenie V-FIT-športovo-relaxačné centrum pre deti, mládež a ženy 

Rozprava: materiál predstavila A. Broszová, vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Uviedla, že 

vzhľadom k tomu, že občianske združenie pôsobí v nebytových priestoroch 14 rokov a vynaložilo 

nemalé úsilie na vytvorenie relaxačného centra pre obyvateľov Petržalky je tento prenájom 

posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení 
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti nebytových priestorov č. 27 v 

polyfunkčnom objekte na Gercenovej ul.č. 8/F Bratislava o výmere 340,36 m2, pre občianske združenie 

V-FIT – športovo-relaxačné centrum pre deti, mládež a ženy, Gercenova 8/F, 851 01 Bratislava, IČO 42 

180 287 na dobu určitú od 01. 05. 2019 do 31. 12. 2023. Výška nájomného je stanovená na 5 378,31 

€/rok. 

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

Prítomných:  3 

Za:   3 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 7) 

Centrálna rozvojová os 

O tomto bode členovia komisie nerokovali, pretože nebol doručený podkladový materiál. 

 

K bodu 8) 

Rôzne 

- Informácia  o ropovode – písomná informácia 

- Vzhľadom ku kolízii termínov zasadaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka a Mestského zastupiteľstva magistrátu hl. mesta Bratislavy a tiež zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja navrhujú členovia komisie športu posunúť termíny 

zasadania miestneho zastupiteľstva v roku 2019 mimo týchto termínov. 

- Materiál k „veľkým dotáciám“ je spracovaný, podaný na miestnu radu, ktorá sa rozhodla 

o doplnenie materiálu a predloženie miestnemu zastupiteľstvu na schválenie po doplnení. 

- Členovia komisie požiadali o zaslanie „linku“ na adresu členov komisie na adresár 

športových klubov Petržalky a športový sprievodca Petržalkou- zodp. Schnürmacher 

- Členovia komisie športu vyslovili požiadavku, aby stanovisko k centrálnej rozvojovej osi za 

mestskú časť pripravovalo vecne príslušné oddelenie územného rozvoja a dopravy a aby 

pripomienky boli odborné, nie politické. Spochybnili odbornosť koordinátora strategických 

projektov. 

 

Záver 

 

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

Nasledujúce zasadnutie komisie športu je plánované na 16.4.2019. 

 

 

 

Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

predseda komisie 

 

 

 

V Bratislave 12.3.2019 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie 

 


