
Zápisnica 

z ONLINE zasadnutia Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Petržalka dňa 12. októbra 2021 

 

Prítomní: J. Fischer, L. Ovečková, S. Horínek, M. Dragun, B. Kleinert, J. Bučan, I. Halmo 

Ospravedlnený: M. Vičan  

Neprítomní: P. Hochschorner, R. Vančo 

Za referát komunikácie: D. Pavlík 

Hostia a prizvaní: podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania: 15:30 hod. 

 

1. Otvorenie, schválenie programu / Jozef Fischer  

Predseda Komisie Jozef Fischer privítal všetkých prítomných na ONLINE zasadnutí. 

Prítomným predstavil pôvodný návrh programu zasadnutia, o ktorom Komisia následne 

hlasovala. 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova 

3. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC 

Petržalka družstvo ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

4. Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub 

modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

5. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 

výdavkov čerpaných z úveru 

6. Verejná obchodná súťaž ŠH Prokofievova - diskusia o ďalšom postupe 

7. Rôzne 

Uznesenie: Komisia športu schválila program rokovania. 

Hlasovanie: Prítomných: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 (Ovečková) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 



Predseda Fischer následne na základe žiadosti od poslanca Repku požiadal o hlasovanie 

o pridaní dodatočného bodu do programu zasadnutia, a to pod poradovým číslom 6 a názvom  

Návrh na prijatie uznesenia MiZ Obstarávanie arch. služieb. 

Uznesenie: Komisia športu schválila zaradenie bodu do programu rokovania. 

Hlasovanie: Prítomných: 7 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Dragun) Nehlasoval: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici 

Haanova 

Predkladateľkou materiálu bola vedúca referátu správy miestneho majetku, p. Broszová. Tá 

ozrejmila poslancovi Kleinertovi dôvod zaradenia bodu aj do športovej Komisie. Poslanec 

Dragun sa vyjadril, že má principiálne problém hlasovať za všetko, čo ideme odovzdávať 

hlavnému mestu. Viacero žiadostí MČ na zverenie majetku – napr. trhovisko stojí  podľa jeho 

názoru viac než 6 mesiacov bez toho, aby to magistrát vybavil. Z princípu teda odzverenie 

nepodporí.  

Poslanec Bučan vyjadril pochopenie pre argumenty poslanca Draguna, upozornil však na to, 

že sa musíme pozerať na to, čo je pre mestskú časť výhodné. Už v minulých funkčných 

obdobiach hovoril o tom , že ide prevádzkovo o náročnú budovu. Pri minulých prenájmoch sa 

nastavovala doba neurčitá, aby sme mohli zmluvu rýchlo vypovedať a budovu odovzdať 

mestu. Podľa jeho názoru sme čakali na to, kedy si to Magistrát bude chcieť zobrať. Budovu 

vníma skôr ako záťaž. 

Predkladateľka materiálu doplnila, že v budove nebudeme zachovávať kancelárie Bytového 

podniku Petržalka (mal by sa presťahovať do kúpených priestorov ZSE). Dragun doplnil, že 

ak pôjde na zastupiteľstve len o jeho hlas a hlasovanie bude tesné, odzverenie podporí, inak 

však z princípu nie.  

Poslanec Kleinert sa informoval, prečo nemôže v budove vyrásť škôlka či stacionár. Poslanec 

Dragun mu vysvetlil, že by náklady boli vysoké. Zároveň Kleinerta informoval, že ide 

o výmenu za zverený majetok, ktorý MČ od Magistrátu získala na Medveďovej 21. Magistrát 

podľa neho môže budovu využiť na kombináciu polyfunkcie a nájomného bývania.   

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu zveriť majetok na ulici 

Haanova Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie: Prítomných: 7 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 2 (Dragun, Ovečková) Nehlasoval: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 



3. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava 

pre FC Petržalka družstvo ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Aj v tomto prípade bola predkladateľkou materiálu vedúca referátu správy miestneho 

majetku, p. Broszová. Prítomných informovala, že materiál je v tomto období na MZ 

predkladaný pravidelne. Ide o prenájom telocvične pre FC Petržalka tak, aby deti nemuseli 

trénovať v zimnom období vonku. Ide o prenájom na 5 mesiacov, a to na dobu určitú od 

01.11.2021 do 31.03.2022, mimo školských prázdnin, pondelok až piatok, celkom 9 hodín 

týždenne za cenu 10,50 €/hod., celkovo za 94,50 Eur týždenne.  

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na prenájom 

nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka družstvo ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa. 

Hlasovanie: Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

4. Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava 

pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Predkladateľkou materiálu bola opäť p. Broszová. Materiál sa predkladá na základe žiadosti 

Klubu modernej gymnastiky a riaditeľky ZŠ Prokofievova, p. Mosnej. 

Klub modernej gymnastiky má dve telocvične prenajaté do 2027 – v rámci MČ bude 

doplnený len robiť dodatok na navýšenie hodín. Riaditeľka ZŠ Prokofievova vo svojom 

stanovisku vyjadrila súhlas s možným navýšením tréningových hodín a navrhla plán hodín 

tréningov nasledovne : Veľká telocvičňa 19 hodín/týždenne v čase pondelok až piatok od 

17:00 do 20:00, v sobotu od 9:00 do 13:00. Malá telocvičňa 6 hodín /týždenne v čase 

pondelok ,utorok a piatok od 17:00 do 19:00. 

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na navýšenie 

tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej gymnastiky 

DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Hlasovanie: Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

5. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a 

schválenie výdavkov čerpaných z úveru 

Materiál odprezentoval vedúci finančného oddelenia, p. Turan. V úvode predstavil jednotlivé 

zmeny vo výdavkových i príjmových kapitolách. 



Najväčšie zmeny v rámci výdavkov sa dotknú kapitol 1.4 (program Nice Life), 2.1 – 

informačné systémy, 4.1.3 – chodníky, komunikácie, cyklotrasy, 5.3.1 – zlepšenie 

technického stavu budov, 5.1.1 – MŠ, navýšenie bežných a kapitálových výdavkov, 6.2. – 

mínus 20000 eur. Po preverení napokon riaditeľka KZP, p. Korenčiová našla voľné 

prostriedky. Zmena nastáva taktiež pri športovej infraštruktúre - loďky na ramene sa 

nepredpokladajú, investičné akcie ovál, ihrisko Lachova sa realizujú za nižšiu hodnotu ako sa 

čakalo. 

Predseda Komisie Fischer sa následne informoval, prečo sa cyklotrasy nerealizovali. Turan 

uviedol, že to stojí na projektovej dokumentácii na Magistráte – ide o dve trasy cyklotrás.  

Poslankyňa Ovečková argumentovala, že požaduje navýšenie o 15 000 EUR pre Knižnicu, 

prostriedky vraj boli deklarované. Pán Turan prítomných informoval, že riaditeľka Knižnice 

už žiadosť o navýšenie podala. Starosta si však vyžiadal viac času na diskusiu s investičným 

referátom o tom, či sú výdavky adekvátne, do Miestnej rady už pôjde toto navýšenie 

zapracované. Turan s Bergerovou komunikuje na dennej báze a vec je v riešení.  

Pani Ovečková sa následne vyjadrila, že pokiaľ nebude materiál o výdavky Knižnice 

doplnený na zastupiteľstvo, nebude za to hlasovať.  

Poslanec Halmo sa informoval, či pri cyklotrasách a presune prostriedkov neprídeme 

o financie. Turan odpovedal, že to závisí od toho, ako sa bude robiť návrh rozpočtu na rok 

2022 – predpokladá, že stále sa bude počítať s prípravou cyklotrás – viac informácií poskytne 

referát investičných činností. 

Poslanci Halmo s Dragunom sa následne u p. Turana uistili, že usporené peniaze v oblasti 

športu idú do rezervného fondu.  

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh úpravy 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie výdavkov čerpaných z 

úveru 

Hlasovanie: Prítomných: 7 Za: 1 (Dragun) Proti: 0 Zdržali sa: 6 (Fischer, Ovečková, 

Kleinert, Bučan, Halmo, Horínek) Nehlasoval: 0 

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 

 

6. Návrh na prijatie uznesenia MiZ Obstarávanie arch. služieb 

Materiál odprezentoval poslanec Repka. Uviedol, že materiál chce odprezentovať na všetkých 

Komisiách - jedná sa o väčšie investície, ktoré môže MČ v budúcnosti riešiť.  

Zastupiteľstvo sa v rámci návrhu zaväzuje poveriť úrad, aby zvažoval architektonickú súťaž 

pri veľkých projektoch. Kvalita súťaži vytvára priestor pre omnoho efektívnejšie stavby. 

Podľa Repku ide o prospešný návrh a povýšenie kvality a úrovne stavieb pre budúce 

generácie. 



Repka odpovedal na otázky poslancov Halma a Ovečkovej – hodnota projektov, na ktoré sa 

bude robiť architektonická súťaž nie je v návrhu určená, v rámci možnosti časových a iných 

by nechal voľné ruky pre úrad. 

Repka následne odpovedal aj na otázku poslanca Fischera, či materiál bude predkladaný bez 

konkrétnej sumy – v paragrafe je podľa Repku určené, že úrad si môže určiť, že to bude robiť 

do istého finančného stropu. Repka by to ale nechcel určovať, úrad si podľa zákona môže 

stanoviť sumu, od ktorej bude súťaže vyžadovať.  

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na prijatie 

uznesenia MiZ Obstarávanie arch. služieb. 

Hlasovanie: Prítomných: 6 Za: 5 (Fischer, Ovečková, Kleinert, Halmo, Horínek) Proti: 0 

Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 (Dragun) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

7. Verejná obchodná súťaž ŠH Prokofievova - diskusia o ďalšom postupe  

 

Diskusiu uviedol Adam Sarlós z kancelárie zástupcov starostu. Zhrnul priebeh rokovaní 

a stretnutí v súvislosti s touto verejnou obchodnou súťažou.  

Sarlós sa ospravedlnil prítomným za to, že na novembrové zasadnutie MZ pravdepodobne 

nebude pripravený materiál s podmienkami novej verejnej obchodnej súťaže. Ako dodal, 

aktuálne je otvorených mnoho otázok z finančného, investičného a právneho hľadiska – sú 

priebežne riešené odbornými referátmi Miestneho úradu. 

Sarlós doplnil, že do novej súťaže bude ako podklad umiestnený statický posudok – záujemca 

si ho môže pozrieť k nahliadnutiu, aby mal lepší obraz o stave budovy. Ďalšou záležitosťou, 

o ktorej referáty úradu komunikujú sú aj odpisy – vec je v riešení.   

Sarlós ďalej uviedol, že aj cieľom úradu je súťaž vypísať čo najskôr, avšak omnoho reálnejší 

je decembrový termín (MZ – 14.12.).  

Predseda Fischer uviedol, že zdržanie ho mrzí, no vzhľadom na uvedené informácie zdržaniu  

rozumie. Pani Broszová z referátu správy miestneho majetku uviedla, že ju ďalší posun mrzí 

dvojnásobne, no prípravu súťaže chce dotiahnuť – podľa nej sa to nedá smerovať na vianočné 

obdobie, ťažko predpokladať, že sa niekto prihlási. Verí, že finančné oddelenie úradu vymyslí 

aj schodný variant pre odpisy. 

Poslankyňa Ovečková uviedla, že ju posun mrzí, mestská časť podľa nej stratila rok. Podľa 

nej tam v tomto čase mohla ešte naďalej pôsobiť predošlá prenajímateľka, pani Šuláková. 

Verí, že sa hala podarí prenajať, nevidí to však priaznivo. Niektoré veci rokovaní a riešenia by 

podľa Ovečkovej mohli ísť trochu rýchlejšie.  



Poslanci Halmo a Fischer požiadali Sarlósa o priebežné informovanie o jednaniach, Sarlós to 

prisľúbil.  

Poslanec Kleinert sa informoval, či sa podmienky súťaže nedajú zjednodušiť, keď bol 

v pôvodnej súťaži len jeden záujemca. Zároveň sa pýtal, či pri tvorbe súťaže nie je aj iný vzor 

okrem niekdajšej súťaže Petržalského bowlingového centra. 

Brozsová uviedla, že podobnú súťaž na 30 rokov úrad neriešil. Všetky športové haly máme 

prenajaté, pričom v minulosti boli iné pravidlá. Dodala, že pracovníci úradu pracujú na 

vylepšeniach súťaže tak, aby sa hala prenajala a prekonali sa aj finančné prekážky 

(zábezpeka) z pôvodnej súťaže.  

Poslanci Kleinert a Halmo zhodne uviedli, že podmienky sú nastavené komplikovane, pričom 

podľa Halma bola súťaž už v úvode odsúdená na neúspech.  

Neposlanec Horínek uviedol, že aj poslanec Bučan v minulosti hovoril, že najlepšie riešenie 

bude tam postaviť novú halu – je to hala stavaná na loptové hry – podľa neho sa tam nedá 

robiť šport na vrcholovej úrovni.  

Broszová dodala, že pozemok nám nie je zverený – keby sme zbúrali budovu, MČ nemá 

v podstate nič. Halmo dodal, že sa núka variant urgovať mesto s takýmto zámerom (zverenie 

pozemku) a žiadosťou o vyjadrenie.  

Berieme na vedomie aktuálny stav a stav o priebežných krokoch úradu. 

Uznesenie: Komisia športu berie na vedomie aktuálny stav a žiada úrad o informovanie o 

priebežných krokoch. 

Hlasovanie: Prítomných: 5 Za: 4 (Fischer, Kleinert, Halmo, Horínek) Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Nehlasovala: 1 (Ovečková) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

8. Rôzne 

Neposlanec Horínek sa informoval o novinkách v súvislosti s vydaním publikácie 

o petržalskom futbale. Tajomník Pavlík ho informoval, že na základe informácie od 

prednostky je publikácia do konca októbra u grafika, ktorý vykonáva záverečné úpravy. 

Záver 

Predseda Komisie športu J. Fischer poďakoval účastníkom rokovania za ich aktívnu účasť a 

ukončil rokovanie. Nasledujúce zasadnutie Komisie športu je plánované na 23.11.2021. 

V Bratislave 13.10.2021 

Mgr. Jozef Fischer, v. r., predseda komisie 

Zapísal: D. Pavlík, tajomník komisie 


