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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 29. apríla 2019 

 

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

Ospravedlnený: P. Hochschorner, I. Halmo, J. Bučan 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: zástupcovia pozvaných oddelení podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:    15,30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:45 hod. 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľby podpredsedu komisie 

3. Záverečný účet mestskej časti za rok 2018 

4. VZN o čistote a poriadku – zmena VZN 2/2015 

5. VZN o určení podmienok na držanie psov 

6. VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

7. VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 v zmení VZN 

č. 5/2018 

8. Schválenie dotácii veľkým športovým organizáciám v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v zmysle VZN č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácii pre veľké kluby 

v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 5/2018 

9. Návrh na prenájom časti NP v objekte ZŠ Dudova 2 pre 1. Školský lukostrelecký klub 

Petržalka o.z.   

10. Návrh na prenájom časti NP v objekte ZŠ Dudova 2 pre A.B. Bremer s.r.o. 

11. Návrh na prenájom časti NP – skladu na ZŠ A. Karpova na Černyševského ul. 8 

12. Štúdia pešieho pohybu v Bratislave-Petržalke    

13. Zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

14. Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom športovej haly Prokofievova 2 

15. Rôzne 

a)  Harmonogram využitia telocviční a voľných priestorov na školách 

b) Noviny Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

c) rokovací poriadok komisie športu 

d) vyhlásenie komisie k odpadovému hospodárstvu počas športových podujatí 

e) 100. výročie pripojenia Petržalky k ČSR v roku 1919  

 

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 doplneným programom zasadania komisie. Prítomní členovia komisie športu 

schválili program. 

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

 

K bodu 2) 

Voľby podpredsedu komisie 
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Členovia komisie športu sa dohodli, že voľby podpredsedu komisie odložia na nasledujúce 

zasadanie, kde sa zúčastnia všetci členovia komisie.  

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

 

K bodu 3) 

Záverečný účet mestskej časti za rok 2018 

Rozprava: materiál k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2018 predstavil J. Lukáček, vedúci 

finančného oddelenia. Odpovedal na niekoľko otázok členov komisie k finančným prostriedkom na 

šport a na naplnenie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť Záverečný účet mestskej časti za rok 2018. 

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4) 

VZN o čistote a poriadku – zmena VZN 2/2014 
Rozprava: materiál – návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

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

Bratislava-Petržalka predstavila V. Berner - Ďurinová, vedúca oddelenia životného prostredia 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. V krátkej diskusii odpovedala na otázky 

členov komisie. 

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. 2/2014 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5) 

VZN o určení podmienok na držanie psov 
Rozprava: materiál – návrh VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka predstavila V. Berner - Ďurinová, vedúca oddelenia 

životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. V krátkej diskusii 

odpovedala na otázky členov komisie. Členovia komisie vyslovili požiadavku na obnovu 

označenia zákazu pohybu psov v okolí Veľkého Draždiaka a zároveň osadenie nových tabúľ 

so zákazom kŕmenia vodného vtáctva (labute, kačky) 

 

 

K bodu 6) 

Rozprava: materiál predstavila S. Chanečková, riaditeľka Strediska sociálnych služieb, ktorá 

poukázala na mierny nárast cien v dôsledku stáleho nárastu cien tovarov a služieb. Otázky neboli. 

 

K bodu 7) 
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Návrh VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 v znení 

VZN č. 5/2018 

Rozprava: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácii pre veľké kluby v oblasti športu 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 

predstavila L. Ovečková, 1. zástupca starostu, ktorá zhrnula stručnú históriu a vývoj poskytovania 

dotácii športovým organizáciám v Petržalke a tiež objasnila zámer predkladateľa návrhu. 

Rozprúdila sa živá diskusia do ktorej sa zapojili všetci členovia komisie a odzneli návrhy na 

odmietnutie niektorých častí predloženého návrhu, najmä zníženie percenta z daní fyzických osôb 

určené na podporu športu na 1 % a limitovanie celkovej čiastky na 100 000 EUR za rok. 

 

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

 

Záver: návrh bol prijatý a uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8) 

Rozprava: členovia sa oboznámili s predloženým návrhom rozdelenia celkovej dotácie na rok 2019 

v zmysle  VZN č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácii pre veľké kluby v oblasti 

športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2018 vo výške 117 031,56 EUR pre jednotlivé športové kluby takto:  

FC Petržalka – 30 306,42 € 

HC Petržalka – 10 006,30 € 

ŠK Juventa Bratislava – 3 910,34 € 

MŠKI Petržalka – 12 766,65 € 

ŠŠK B.S.C. Bratislava – 15 352,85 € 

Gymn. Centrum Petržalka – 10 252,94 € 

ŠKP Bratislava – 14 247,17 € 

ŠK Run for Fun, atletika – 8 223,56 € 

KMG Danubia – 9 869,29 € 

Snipers Bratislava – 2 096,03 € 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť  poskytnutie dotácii veľkým športovým organizáciám na rok 2019 podľa 

predloženého rozpisu. 

 

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

 

Záver: uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9) 

Návrh na prenájom časti NP v objekte ZŠ Dudova 2 pre 1. Školský lukostrelecký klub 

Petržalka o.z.   
Rozprava: materiál – Návrh na prenájom nebytových priestorov telocvične, skladu v objekte ZŠ 

Dudova 2 Bratislava a školského areálu pre 1. Školský lukostrelecký klub Petržalka o.z. si členovia 

komisie športu naštudovali.  Predseda v krátkej rozprave zhrnul hlavné body. Otázky neboli žiadne. 
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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 – telocvične, skladu o výmere 21 

m2 v objekte Základnej školy Dudova 2, 851 02 Bratislava a časti školského areálu pre 1.slovenský 

lukostrelecký klub Petržalka,o.z.,Humenské nám. 7, 851 07 Bratislava, IČO: 31753949 na dobu 

určitú od 1.06.2019 do 31.12.2023 nasledovne:  

1/ sklad za cenu 8,00 Eur/m2/rok , celkovo za 168,00 Eur/rok  

2/ telocvičňa za cenu 10,00 Eur/hod., za 7,5 hod./týždenne (október –marec) celkovo za 75,00 

Eur/týždenne  

3/ areál školy za cenu 6,00 Eur/hod., za 4 hod./týždenne (apríl a september) celkovo za 24,00 

Eur/týždenne  

4/ areál školy za cenu 6,00 Eur/hod., za 4 hod./týždenne ( máj až august) celkovo za 24,00 

Eur/týždenne  

 

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 10) 

Rozprava: materiál – Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 pre A.B. Bremer s.r.o. 

IČO: 50535099 uviedol predseda komisie J. Fischer. V diskusii odzneli názory na nízky prenájom 

pozemku. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka neschváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc.č.957/18 – zastavaná plocha o výmere 750 

m2 vytvorený na základe geometrického plánu č.15/2012 z pozemku parc.č.957/2 – zastavaná plocha v 

k.ú Petržalka nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Dudova 2, 851 02 Bratislava pre Adam Bohumil 

Bemer s.r.o., Gercenova 5, 851 01 Bratislava, IČO:50535099 na dobu určitú od 1.06.2019 do 

30.04.2049 za cenu 1,00 Eur/m2/rok, celkovo za 750,00 Eur/rok a zároveň navrhujú vyrúbenie trhovej 

ceny nakoľko účelom nie je využitie priestoru školy na športové účely, ale na komerčnú činnosť. 

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 11) 

Návrh na prenájom časti nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija Karpova na 

Černyševského ul. 8 Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava 

Rozprava: materiál – Návrh na prenájom časti nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija 

Karpova na Černyševského ul. 8 Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava uviedol 

predseda komisie J. Fischer. Otázky k materiálu neboli žiadne. 

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 – skladu, suterén, pavilón A2 o výmere 15 

m2 v objekte Základnej školy Anatolija Karpova, Černyševského 8, 851 01 Bratislava, súpisné číslo 

1286, postaveného na pozemku reg. „C“ KN parc.č. 4682, zapísaného na LV 4550, pre Športový klub 

FbO Florpédo Bratislava, Černyševského 8, 851 01 Bratislava, IČO: 30799465, na dobu určitú od 

01.05.2019 do 31.12.2023, za cenu 12,00 €/m2 /rok, celkovo za 180,00 Eur/rok  
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Hlasovanie: J. Fischer, M. Vičan, R. Vančo, Š. Horínek 

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 12) 

Štúdia pešieho pohybu v Bratislave-Petržalke    

Materiál uviedol a v diskusii s členmi komisie vysvetľoval Milan Raus, zamestnanec mestskej časti 

na oddelení územného rozvoja a dopravy. Informáciu prijali členovia komisie so živým záujmom 

o problematiku dopravy v Petržalke.  

 

K bodu 13) 

Zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

Rozprava: materiál uviedol J. Fischer, predseda komisie športu, kde oboznámil členov s podstatou 

návrhu a v diskusii vyjadril názor, že by zriadenie takejto komisie bolo prospešné, najmä pre veľký 

počet členov súčasnej komisie územného rozvoja a dopravy a rozsiahlu riešenú problematiku. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka: 

a) schváliť  zriadenie novej komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

b) schváliť  Štatút komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

 

 

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

Prítomných:  4 

Za:   4 

Proti:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 14) 

Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom športovej haly Prokofievova 2 

Rozprava: materiál uviedol J. Fischer, predseda komisie športu, kde oboznámil členov s podstatou 

návrhu a v diskusii prevládali názory, že by zriadenie malo slúžiť doterajšiemu účelu a na to je 

nevyhnutné vykonať celkovú revitalizáciu objektu. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť  variant B, uvedený v predloženom návrhu podmienok verejnej obchodnej 

súťaže na prenájom športovej haly Prokofievova 2 

 

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

Prítomných:  4 

Za:   3 

Proti:  1 (Vančo) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Rôzne 

c) Noviny Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

 

K bodu 15) 

Rôzne 



6 

 

a) Harmonogram využitia telocviční a voľných priestorov na školách – nerokovalo  sa,  

materiál nebol na rokovanie komisie doručený 

c) Noviny Mestskej časti Bratislava-Petržalka– nerokovalo  sa,  materiál nebol na rokovanie 

komisie doručený 

d) 100. výročie pripojenia Petržalky k ČSR v roku 1919 - budú sa konať oslavy v auguste 

2019 do ktorých je možné sa zapojiť cez mestskú časť – oddelenie kultúry. 

e) vyhlásenie komisie k odpadovému hospodárstvu počas športových podujatí – členovia 

komisie sa zamýšľali nad výzvou J. Fischera na vypracovanie vyhlásenia o likvidácii odpadu 

pri športových podujatiach v mestskej časti Bratislava-Petržalka organizátormi podujatia 

f) rokovací poriadok komisie športu – po malých úpravách bude schválený na najbližšom 

zasadaní komisie športu  

 g) podnet člena komisie Jána Bučana na zmenu času začiatku rokovania sme nemohli 

 prerokovať z dôvodu  neúčasti viacerých členov a presúvame ho na ďalší termín. 

 

 

 

Záver 

 

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

 

Nasledujúce mimoriadne zasadnutie komisie športu bude 7.5.2019 v miestnosti 816 v budove     

Technopolu, Kutlíková 17, Bratislava s jediným bodom – pridelenie finančných dotácii v zmysle 

VZN 5/2015 (malé dotácie). Podklady dostanete v priebehu nasledujúceho dňa (2.5.2019). 

 

 

 

Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

predseda komisie 

 

 

 

V Bratislave 30.4.2019 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie 

 


