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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 10. septembra 2019 

 

Prítomní: 
J. Fischer, J. Bučan, , R. Vančo, S. Horínek, P. Hochschorner 

Ospravedlnený: I. Halmo, M. Vičan 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: L. Pastorová, zástupcovia pozvaných oddelení podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:    15,30 hod. 

Ukončenie rokovania: 16:25 hod. 

Program: 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu 

2. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2019 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

4. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.4/2012 – soc. služby a výška úhrady, úplné znenie VZN 

5. Sťažnosť občana z Antolskej ul. 

6. Rôzne 

7. 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, , R. Vančo, S. Horínek, P. Hochschorner 

Prítomných:  5 

1. Za:  5 

2. Proti: 0 

Záver: program bol schválený. 

 

K bodu 2 

Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2019 

 

Rozprava: Správu skomentoval vedúci finančného oddelenia J. Lukáček. Zdôraznil, že ide 

o priebežné hodnotenie rozpočtu po I. polroku a preto, že napr. investičné projekty sa zväčša v I. 

polroku pripravovali a realizovať sa budú v II. polroku 2019. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka berú na vedomie  Správu o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2019. 

 

K bodu 3 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

 

Rozprava: navrhovanú úpravu rozpočtu MČ na rok 2019 prestavil a okomentoval vedúci finančného 

oddelenia J. Lukáček. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 nasledovne: 

- zvýšenie bežných príjmov o 1 463 999 € 

- zvýšenie bežných výdavkov o 1 264 033 € 

- zníženie kapitálových príjmov o 958 950 € 
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- zníženie kapitálových výdavkov o 758 984 € 

ž i a d a 

starostu listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis 

upravených záväzných ukazovateľov na rok 2019 

 

Hlasovanie: : J. Fischer, J. Bučan, , R. Vančo, S. Horínek, P. Hochschorner 

Prítomných:  5 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4  

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.4/2012 – soc. služby a výška úhrady, úplné znenie VZN 

 

Rozprava: navrhované VZN uviedla riaditeľka Strediska sociálnych služieb S. Chanečková, ktorá 

vysvetlila každoročnú povinnosť novelizovať VZN – úprava výšky a rozsahu ekonomicky 

oprávnených nákladov v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby v MČ. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka  

 

A. s c h v á l i ť   

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č ....../2019 z ..... 2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 

25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN 

č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018 a VZN 

6/2019. 

 

B.       s p l n o m o c n i ť  

 

starostu mestskej časti vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o 

výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN 

č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 

8/2017, VZN č. 6/2018,VZN 6/2019 a VZN schváleného dňa 01.10.2019. 

 

Hlasovanie: : J. Fischer, J. Bučan, , R. Vančo, S. Horínek, P. Hochschorner 

Prítomných:  5 

Za:   5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 5.  

Sťažnosť občana z Antolskej ul. 

Rozprava: predseda J. Fischer predniesol list občana Martina Gajarského týkajúci sa parkovania 

automobilov na Antolskej ul. počas športových podujatí na jazere Veľký Draždiak. Členovia 
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komisie o obsahu listu diskutovali, ale keďže okrem toho, že išlo o športové podujatia sa predložená 

problematika netýkala športu ako takého ale problému parkovania, odporučila predsedovi otvoriť 

tento problém na rokovaní miestneho zastupiteľstva a odstúpiť list na komisiu dopravy. 

 

K bodu 6.  

 

Rôzne  

 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných členov komisie športu. 

 

Záver 

 

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

Nasledujúce riadne zasadnutie komisie športu je plánované na 15.10.2019 v miestnosti 816 

v budove Technopolu, Kutlíková 17, Bratislava.  

 

 

 

 

 

         Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

                 predseda komisie 

 

 

 

 

 

V Bratislave 10.9.2019 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie 

 


