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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka 

dňa 21. januára 2020 

 

Prítomní:  
J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Ospravedlnený: R. Vančo 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: zástupcovia pozvaných organizácii podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:15 hod. 

Program: 

 
1. Otvorenie rokovania, schválenie programu 

2. Návrh na poskytnutie dotácii pre veľké športové kluby na rok 2020 

3. Návrh na úpravu VZN o dočasnom parkovaní 

4. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka 

družstvo  

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre 

FC Petržalka družstvo  

6. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234/4 pre občianske združenie 

Kaspian 

7. Rôzne 

a) Pozvaný zástupca klubu – Mgr. Tibor Letko,   

b) Pozvaný zástupca n.o. No Gravity p. Ing. Gabriel Adámek -  ponuka na športovú halu 

(mater. v prílohe) 

c) Účasť na rokovaní komisie územného plánu na prerokovanie urbanistickej štúdie ,,športovo-

rekreačný areál pri ČOU Bratislava – Petržalka“  

Rokovanie komisie ÚP nasleduje náväzne na ukončenie rokovania našej komisie 

v zasadačke 816. 

8. 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, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  5 

Za:   5 

Proti:  0 

 

Záver: navrhnutý program bol schválený 

 

K bodu 2) 

Návrh na poskytnutie dotácii pre veľké športové kluby na rok 2020 

Rozprava: Prítomní členovia komisie športu hodnotili strednodobý plán každého žiadateľa -  

prezentáciu a činnosť jednotlivých žiadateľov, ktorú dostali e-mailovou poštou vopred. Po krátkej 
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diskusii pristúpili k hodnoteniu pomocou hodnotiacich hárkov, ktoré vyplnili a odovzdali 

predsedovi komisie športu. Po sčítaní jednotlivých výsledných hodnôt boli výsledky nasledovné: 

Žiadateľ: 

Celkový počet získaných 

bodov 

B.S.C. Bratislava 550 

MŠK Iskra Petržalka 425 

FC Petržalka 575 

Rekreačný beh 450 

Športový klub polície 450 

Klub modernej gymnastiky DANUBIA 550 

Gymnastické centrum 575 

Hockey club Petržalka 2010 425 

Juventa Bratislava 500 

 

Jednotliví prítomní hlasovali : 

                                             Fischer  Bučan Halmo Hochschorner Vičan Horínek 

B.S.C. Bratislava                         100  100 75 75 100 100 

MŠK Iskra Petržalka                     75 50 75 75 75 75 

FC Petržalka                                100 100 100 75 100 100 

Rekreačný beh                              75 75 75 75 75 75 

Športový klub polície                    75 75 75 75 75 75 

KMG DANUBIA                        100 100 75 100 100 75 

Gymnastické centrum                 100    100 100 100 100 75 

Hockey club Petržalka 2010         75 50 75 75 50 100 

Juventa Bratislava                       100 75 75 75 100 75 

 

Po dosadení schválených výsledkov do vzorca uvedeného vo VZN bol vygenerovaná výška dotácii 

pre veľké športové organizácie na rok 2020:  

FC Petržalka, družstvo v sume      23 976,37 € 

Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume       6 865,06 € 

ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume        1 620,57 € 

MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume        8 571,45 € 

Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume   13 393,11 € 

Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. v sume    19 552,00 € 

Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel v sume  10 148,58 € 

Rekreačný beh, o.z. v sume         7 820,96 € 

Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume      8 051,89 € 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2017, 

VZN č. 5/2018, VZN č. 5/2019 a VZN č. 12/2019 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti 

športu na rok 2020 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0 

 

Záver: výsledky a uznesenie boli schválené 
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K bodu 3) 

Návrh na úpravu VZN o dočasnom parkovaní 

 

Rozprava: Návrh zmien vo VZN o dočasnom parkovaní predložil Mgr. Ľuboš Brichta, zamestnanec 

referátu dopravy oddelenia územného rozvoja a dopravy. Uviedol, že ide o zavedenie paušálneho 

poplatku za zriadenie, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta pre žiadateľa 

o takúto zmenu. V rozprave vystúpil aj Ing. Šinály, prednosta Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Petržalka, ktorý odpovedal na otázky členov komisie k tejto téme.  

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

– Petržalka schváliť Návrh na úpravu VZN o dočasnom parkovaní ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach 

 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0 

 

Záver: uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4) 

Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka 

družstvo  

Rozprava: návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova predložila Mgr. A. Broszová, 

ktorá popísala situáciu a odpovedala aj na otázky.  

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov reg.“C“ KN parc.č. 347 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 556 m2, pozemku parc.č. 348 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 49 m2 a časť pozemku parc.č. 349 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 

m2, spolu o výmere 17 805 m2 v k.ú. Petržalka nachádzajúce sa v areáli Základnej školy 

Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550 za účelom užívania ihrísk na 

tréningové procesy futbalistov  pre FC Petržalka, družstvo, Viedenská cesta 257/1869,   851 01 

Bratislava, IČO: 50847392 na dobu určitú od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2023 za cenu 1,00 € /rok  

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0 

 

Záver: uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5) 

Návrh na prenájom nebytových priestorov- šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre 

FC Petržalka družstvo  

Rozprava: návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Pankúchova predložila Mgr. A. 

Broszová, ktorá objasnila situáciu a dôvody žiadosti. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov – 3 šatní pre potreby 

tréningových procesov v trakte B3 o celkovej výmere 75,73 m2 v objekte Základnej školy 

Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550,  pre FC Petržalka družstvo,  
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Viedenská cesta 257/1869, 851 01 Bratislava, IČO: 50847392 na dobu určitú od 01. 04. 2020 do 

31.12. 2023 za cenu 12,00 €/ /rok/šatňa, celkovo za 36,00 €/rok.  
  

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0 

 

Záver: uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6) 

Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234/4 pre občianske združenie 

Kaspian 

 

Rozprava: návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Pankúchova predložila Mgr. A. 

Broszová, ktorá objasnila situáciu a dôvody žiadosti o.z. Kaspian. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

– Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  prenájom časti pozemku registra „C“ 

KN, parc. č. 3234 v k. ú. Petržalka o výmere 6028,2 m2 za účelom užívania a rekonštrukcie 

vybavenia skateparku,  pre občianske združenie Kaspian, Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava, na 

dobu neurčitú,  za cenu 1,00 €/rok.  

  

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0 

 

Záver: uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7) 

Rôzne 

a) Zástupca o.z. Gymnastické centrum p. Tibor Letko predniesol žiadosť o pomoc pri riešení 

situácie Gym. centra, ktoré intenzívne hľadá objekt na vytvorenie ďalšej gymnastickej haly, 

kde by mohli preniesť svoju činnosť s mládežou. Navrhol možnosť prenájmu športovej haly 

na Prokofievovej č.2, ktorú by mali záujem zrekonštruovať a prispôsobiť požiadavkám 

gymnastického športu. Na jeho žiadosť reagoval p. Bučan odvolaním na uznesenie MZ 

v ktorom boli schválené možnosti od rekonštrukcie až po postavenie novej športovej haly. 

MČ chce vyhlásiť obchodnú súťaž a na účasť v nej vyzval p. Letky, resp. organizáciu 

Gymnastické centrum. M. Vičan podporil tento návrh a navrhol hľadať riešenie aj v niektorej 

škole mestskej časti. Na záver p. Fischer prisľúbil možnosť návštevy ŠH Prokofievova 

zástupcami organizácie o.z. Gymnastické centrum. 

b) Za o.z. No Gravity predniesol návrh p. G. Adámek, ktorý informoval o projekte Sports4All 

Arena.cieľom jeho vystúpenia bol projekt na výstavbu ihrísk v športovej polyfunkčnej 

montovanej hale. Multifunkčné haly s celoročnou prevádzkou by mali byť určené pre deti 

a mládež, ktorí sa venujú halovým športom – floorbal, hádzaná, futsal, volejbal, basketbal, 

gymnastika. Ponúkajú podlahu Taraflex, rozmery 55 x 25 m, výška 8m, možnosti využitia 

pre širokú verejnosť, športové kluby,... Záujem p. Adámeka bol o možnosti získania pozemku 

na takúto halu v MČ Bratislava – Petržalka. Predseda komisie navrhol hľadať taký priestor 

najmä v školských areáloch, ktoré sú zverené MČ a teda môže s pozemkami disponovať. Pri 

väčšine ostatných treba rokovať s magistrátom Bratislavy. 
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c) Stretnutie so zástupcami na prezentáciu projektu Športový areál pri ČOV, MČ Bratislava – 

Petržalka sa pre zaneprázdnenosť prednášajúceho nekonalo 

 

Záver  

 

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

Nasledujúce zasadanie komisie športu je plánované na deň 31.3.2020 o 15:30 v miestnosti 712 na 7. 

poschodí.  

 

 

 

          Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

               predseda komisie 

 

 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  

 

V Bratislave 21.1.2020 

 


