
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie  

miestnej rady 

dňa 14. mája 2019 

 

 

Materiál číslo: 73/2019 

 

 

 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Predkladateľ:  Materiál obsahuje:  
Ing. Lýdia Ovečková  1. návrh uznesenia   

1. zástupkyňa starostu  2. dôvodovú správu 

   3. návrh VZN 

  4. stanoviská komisií 

5. vyhodnotenie pripomienkového    

konania 

6. stanoviská komisií MZ 

    

  

 

 

 

   

 

 

Zodpovedný:  

Ing. Lýdia Ovečková 

1.zastupkyňa starostu 

 

 

 

 

 

Spracovateľ:  

Ing. Lýdia Ovečková, 1.zástupkyňa starostu 

PaedDr. Robert Schnürmacher, OŠaŠ 

Mgr. Katarína Brťková, poverená vedením OŠaŠ 

Mgr. Martina Stríbrnská, Právne oddelenie 

 



2 

 

Návrh uznesenia 
 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v  á l i ť        

 

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 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018. 
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Dôvodová správa 

 

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.  

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. Z tohto dôvodu sa na výpočet 1% z podielu na dani 

z príjmov fyzických osôb použije rok 2017. Tiež sa ukázala potreba upraviť termín vyúčtovania 

dotácie mestskej časti ako aj zrušenie predkladania výpisu z registra trestov v zmysle toho, že úrady 

verejnej moci si od 1. januára 2019 musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky z 

dostupných informačných systémov.  

Cieľom MČ Petržalka je systematická podpora športu a preto, aj naďalej bude z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  podporená oblasť športu vo výške 1% z podielu na dani z príjmov 

fyzických osôb za predchádzajúci rok. V prípade, ak výške 1% podielu na dani z príjmu fyzických 

osôb za predchádzajúci rok bude vyššia ako maximálne stanovená hranica pre finančné dotácie 

určené športovým klubom,  bude tento rozdiel použitý na zlepšenie infraštruktúry v oblasti športu 

(infraštruktúra vo vlastníctve a správe MČ Bratislva-Petržalka). O rozdelení ako aj účele využitia 

zostávajúcich finančných prostriedkov na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry v oblasti športu rozhodne 

miestne zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu na ďalší rok.  

Toto opatrenie pomôže prispieť k tomu, aby bol systém podpory športu zo strany mestskej časti 

Bratislava-Petržalka realizovaný v najbližších rokoch v udržateľnej miere.  

 

 

Doložky: 

 

1. Rozpočtová doložka: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá žiadny finančný dopad na 

obecný rozpočet. 

 

2. Finančná doložka: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá finančný dopad na 

obyvateľov Petržalky. 

 

3. Ekonomická doložka: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá finančný dopad na 

hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

4. Doložka environmentálna: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nebude mať dopady na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti: 
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ....../2019 z ...........2019, 

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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 a § 15 ods. 2 písm. 

a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov a § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 

Čl. I 

 

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 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 4 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „maximálne však do výšky 

100.000,- eur.“. 

2. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až u) sa označujú ako písmená c) až 

t). 

3. V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pre športové odvetvie futbal a ľadový hokej sa 

pevne stanovuje koeficient športu na hodnotu 5.“. 

4. § 8 ods. 1 znie: „(1) Žiadateľ vykoná vyúčtovanie do 30.11. roka, na ktorý sa poskytla dotácia, 

tým spôsobom, že predloží fotokópie dokladov o použití poskytnutých finančných prostriedkov 

a správu o realizácii schváleného projektu.“. 

5. § 12 znie:  

„ (1) V roku 2019 sa pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie neuplatní postup podľa § 7 ods. 3 a 

6 tohto nariadenia. V roku 2019 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.  

(2) Výška poskytnutých dotácií bude pre rok 2019 stanovená v rozsahu 1% z podielu na dani 

z príjmov fyzických osôb za rok 2017.“. 

6. V prílohe č. 1, v písmene c) Kritérium 3 sa na konci pripája táto veta: „Pre športové odvetvie 

futbal a ľadový hokej sa pevne stanovuje koeficient športu na hodnotu 5.“. 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .............2019. 

 

 

Ing. Ján Hrčka 

                                                                                          starosta  

Stanoviská komisií 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže  zo dňa 29.4.2019 

 

 

K bodu 9 / Novela VZN o športe  

 

Uznesenie: 

Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť  materiál  

v plnom predkladanom znení. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                                              

Prítomných: 8                              Za:  8  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

 

Za správnosť: Pastorová                                         Miroslava Makovníková Mosná, v.r.  

V Bratislave  2.5.2019                                                   predsedníčka komisie      

 

 

 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 30.4.2019 

 

Prítomní: J. Fischer, M. Vičan, R. Vančo, Š. Horínek 

Ospravedlnení:  J. Bučan, I. Halmo 

 

K bodu 7 

Návrh VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 v znení VZN 

č. 5/2018 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka schváliť  návrh VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle 

VZN č. 12/2017 v zmení VZN č. 5/2018 s nasledujúcimi zmenami pôvodného návrhu: 

a) Vypustiť z návrhu limitovanie celkovej dotácie na rok  

b) Zvýšiť percento celkovej dotácie na rok na 2 % z daní fyzických osôb s tým, že 1,5 % bude 

čiastka na pridelenie priamych dotácii veľkým športovým organizáciám a 0,5 % bude určené 

na rozvoj infraštruktúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: J. Fischer, M. Vičan, R. Vančo, Š. Horínek 

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

                Jozef Fischer, v.r. 

            predseda komisie športu 

 

 

Výpis uznesení zo zasadnutia školskej komisie konanej dňa 25.4.2019 
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Zmena VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby 
 

Uznesenie č.9 

Školská komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Prítomní v čase hlasovania:12 

 Hlasovanie     za:12            proti:0      zdržal sa: 0 

 

 Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  dňa 

29.04.2019 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, PhD.,  

Mgr. Pavol Škápik, Erich Stračina, 

Neprítomný: JUDr. Henrich Haščák, Michal Pavlík  

K bodu 5/ Návrh VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Materiál uviedla Ing. Ovečková,  1.zástupkyňa starostu. V krátkosti uviedla dôvody predkladania 

materiálu, tiež zmeny, ktorých sa to týka. Informovala poslancov o predbežnom výsledku vykonanej 

kontroly  kontrolórom mestskej časti v oblasti vyúčtovania dotácií. V diskusii sa poslanci venovali 

zavedeniu stropu poskytovaných financií. V diskusii členovia navrhli strop pre celkovú čiastku na 

prerozdelenie vo výške 120 000,00 €. Tento predložený návrh členovia komisie  schválili a  prijali 

nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál s celkovou 

výškou sumy na poskytovanie dotácie vo výške 120 000,00 € 

Hlasovanie: 

Prítomní :    6 

Za          :     5   

Proti:          1 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť:  

Mgr. A. Broszová     Bratislava 29.04.2019 

tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 30.04.2019 

 

Prítomní členovia komisie - poslanci: 

Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Ing. arch. Michala Kozáková, 

Ing. Tatiana Kratochvílová, Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič, Ing. arch. Drahan Petrovič, 

Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra; 

 

Prítomní členovia komisie - neposlanci: 

Ing. Alica Hájková, Ing. Boris Hrbáň, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan Wenchich; 

 

K bodu 
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Návrh zmeny VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby 

 

Materiál prítomným predstavila Ing. Lýdia Ovečková. 

 

Pozmeňovací návrh: V §4 nepripájať slová „maximálne však do výšky 100.000,- eur“ a ponechať 

pôvodné znenie: „Mestská časť každoročne vyčlení pre účely poskytovania dotácií z rozpočtu 1% z 

podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.“ 

Hlasovanie: 

Prítomní: 15  

za: 8  

proti: 4  

zdržal sa: 3  

nehlasoval: 0  

Pozmeňovací návrh bol schválený. 

 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-

Petržalka konanej dňa 30.04.2019 

 

Prítomní: Jana Hrehorová, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  

                  Ildiko   Zórádová, Eva Surovková 

Ospravedlnený/í: 0 

 

 

K bodu 5./ Zmena VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018. 

Materiál uviedla:  Lýdia Ovečková – zástupkyňa starostu MČ Bratislava-Petržalka 

Diskusia : Členovia komisie nemali pripomienky. 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v á l i ť        

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 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 6/ Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  

                    Ildiko Zórádová, Eva Surovková 

za: 6 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

V Bratislave 30.04.2019                                                           

Za správnosť: Anna Bilanovičová  

                                      

Výpis uznesení 
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zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 25. 04.  2019 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 

 

UZNESENIE č. 11 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v  á l i ť        

 

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 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    11 

Za:  10 (N. Podhorná, M. Kozáková, P. Škápik, I. Plšeková, J. Káľavský, A. Sárlos, R. 

Futo, J. Kuruc, E. Pätoprstá, G. Fulová) 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Nehlasoval: 1 (M. Dragun) 

Uznesenie č. 11 bolo schválené 

 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka, konaného dňa 25.04.2019 

 

 

Prítomní:  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Ing. arch. Matúš Repka, , Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Katarína 

Sklenková, Mgr. Maroš Buberník. 

 

Ospravedlnený: JUDr. Milan Vetrák PhD. 

 

Neprítomní: 0 

 

 

K bodu 2. 

Návrh zmeny VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu  

 

Materiál uviedla: Ing. Lýdia Ovečková – 1. zástupkyňa starostu 
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Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po obsiahlej diskusii navrhol 

pán poslanec Dragun prijať nasledovné unesenie: 

 

Komisia investičných činností navrhuje zmeniť VZN nasledovne: 

Zachovať 1% v dotáciách. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 8 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Ing. arch. Matúš Repka, , Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Katarína 

Sklenková, Mgr. Maroš Buberník  

za: 1 – Miroslav Dragun 

proti:  2 – Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník 

zdržal sa:  5 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Ing. arch. Matúš Repka, , 

Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete,  

 

Uznesenie č. 1/3/2019 nebolo schválené 

 

 

V Bratislave 30.04.2019 

 

Za správnosť: Ing. Ľubomír Hesek 

tajomník komisie 

 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka, konaného dňa 25.04.2019 

 

 

Prítomní:  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Ing. arch. Matúš Repka, , Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Katarína 

Sklenková, Mgr. Maroš Buberník. 

 

Ospravedlnený: JUDr. Milan Vetrák PhD. 

 

Neprítomní: 0 

 

 

K bodu 2. 

Návrh zmeny VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu  

 

Materiál uviedla: Ing. Lýdia Ovečková – 1. zástupkyňa starostu 

 

Diskusia: Po ďalšej diskusii navrhol pán poslanec Repka prijať nasledovné unesenie: 

 

Komisia investičných činností navrhuje zmeniť VZN nasledovne: 

V bode 1. čl. 1. v § 4 navýšiť prostriedky z navrhovaných 100 000 na min 120 000, čo predstavujú 

dnešné reálne financie na dotácie. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 8 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 
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Ing. arch. Matúš Repka, , Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Katarína 

Sklenková, Mgr. Maroš Buberník  

za: 7 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Ing. arch. Matúš Repka, , 

Mgr. Viera Bieliková, Mgr. Gabriel Fekete, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš 

Buberník 

proti:  0 

nehlasoval:  1 – Miroslav Dragun 

 

Uznesenie č. 2/3/2019 bolo schválené. 

 

 

 

 

V Bratislave 30.04.2019 

 

Za správnosť: Ing. Ľubomír Hesek 

tajomník komisie 

 

 

 

 

 

 


