
Zápisnica 
 

z ONLINE zasadnutia Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Petržalka dňa 23. novembra 2021 

 

 
Prítomní: J. Bučan, M. Dragun, P. Hochschorner, B. Kleinert, L. Ovečková, S. Horínek, R. 

Vančo, M. Vičan 
 

Ospravedlnení: J. Fischer, I. Halmo 
 

Za referát komunikácie: D. Pavlík 
 

Hostia a prizvaní: podľa prezenčnej listiny 
 

Začiatok rokovania: 15:30 hod. 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu / J. Bučan 
 

Zasadnutie Komisie viedol podpredseda Komisie, p. Bučan (predseda Fischer sa 

ospravedlnil z osobných dôvodov).  V úvode prebehlo hlasovanie o schválení 

programu: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu / Ján Bučan 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petrţalka, ktorým sa 

určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petrţalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petrţalka, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie / Oddelenie školstva 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petrţalka k zriadeniu 

Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava  / Oddelenie školstva 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petrţalka o miestnom 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petrţalka / Referát územného 

rozvoja a GIS 

5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka na rok 2022 s výhľadom do roku 

2024 / Finančné oddelenie 

6. Verejná obchodná súťaţ ŠH Prokofievova - diskusia o ďalšom postupe / Adam Sarlós 

(kancelária zástupcov starostu)  

7. Rôzne 

 

Hlasovanie: ZA: 5 (Bučan, Kleinert, Hochschorner, Vančo, Vičan), PROTI: 0, 

ZDRŢAL SA: 0, NEHLASOVAL: 1 (Horínek) 

 



Program bol schválený. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie / Oddelenie školstva 

Bod odprezentovala pani Brťková z Oddelenia primárneho a predprimárneho vzdelávania. 

Uviedla, ţe bodom sa rieši zákonom stanovené zostavenie spádov pre deti v povinnej 

predškolskej dochádzke. Aj materské školy, ktoré poskytujú od 1. septembra povinné 

predškolské vzdelávanie musia určiť, ktoré deti príjmu a musíme im garantovať aj miesto. 

Predkladatelia sa snaţili návrh urobiť tak, aby záťaţ nebola na jednu MŠ, ale aby to bolo 

rozloţené. Po podrobnej analýze aj v diskusii s matrikou (deti, ktoré tam budú spadať) urobili 

takýto návrh rozdelenia. 

Poslanec Kleinert sa informoval, či sa v porovnaní s minulým návrhom niečo menilo. Pani 

Brťková uviedla, ţe zmena spočíva iba v nových uliciach Slnečníc, ktoré zaradili, inak ţiadne 

zásadnejšie zmeny.  

Uznesenie: Komisia športu odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petrţalka, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petrţalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti 

Bratislava-Petrţalka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

Hlasovanie: ZA: 6 (Bučan, Kleinert, Ovečková, Hochschorner, Vančo, Vičan), PROTI: 0, 

ZDRŢAL SA: 0, NEHLASOVAL: 1 (Horínek) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu 

Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava  / Oddelenie školstva 

Bod taktieţ odprezentovala pani Brťková z Oddelenia primárneho a predprimárneho 

vzdelávania. Tá informovala všetkých prítomných, ţe MŠ vzniká v prístavbe ZŠ Turnianska 10. 

Toto VZN uţ bolo schválené k termínu 1.9., bolo v pláne spustiť MŠ, bohuţiaľ sa to nepodarilo. 

Uviedla, ţe pre zaradenie MŠ do siete Ministerstva školstva je nutné schválenie VZN s novým 

termínom.  

Uznesenie: Komisia športu odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petrţalka k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava. 

Hlasovanie: ZA: 6 (Bučan, Kleinert, Ovečková, Hochschorner, Vančo, Vičan), PROTI: 0, 

ZDRŢAL SA: 0, NEHLASOVAL: 1 (Horínek) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka / Referát územného 

rozvoja a GIS 

Materiál odprezentoval p. Hasička z referátu územného rozvoja a GIS. Ten uviedol, ţe MČ má 

aktuálne platné VZN o poplatku za rozvoj, bolo prijímané vtedy v zmysle platnej legislatívy. 

Ţiadalo sa doplniť procesy a definovať pojmy. Medzičasom, od 30. 11. 2019 prišla novela 



zákona. Je to dlhá doba, poţiadavkou však bola spätná kontrola kvôli vyrubeniu poplatkov, 

takţe kontrola bola uprednostnená.  

Aktuálne v návrhu navrhuje ustanovenia, ktoré sú duplicitné alebo nad rámec vypustiť. Návrh 

predstavuje úpravu VZN tak, aby bola v súlade s vyţadovaním zákona. Ide o dve kľúčové 

záleţitosti – výška sadzby za meter štvorcový, pre všetkých 5 kategórií najvyššiu, a to je 35 

EUR za meter štvorcový a pribudla povinnosť zverejňovania informácií. MČ zverejňovala 

informácie uţ aj predtým formou záverečného účtu a navrhuje to ďalej zverejňovať raz ročne na 

webe MČ. Vzhľadom na to, ţe sa jedná o pomerne výraznú redukciu VZN, aby proces 

prijímania bol prehľadný, čo platí, čo neplatí, čo bolo zrušené,  navrhuje Hasička nové VZN, 

ktorým bude kompletne nahradené súčasné VZN. 

Uznesenie: Komisia športu odporúča schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petrţalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-

Petrţalka. 

Hlasovanie: ZA: 8 (Bučan, Kleinert, Ovečková, Hochschorner, Vančo, Vičan, Dragun, 

Horínek), PROTI: 0, ZDRŢAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do roku 

2024 / Finančné oddelenie 

Materiál odprezentoval vedúci finančného oddelenia, p. Turan. Ten uviedol, ţe návrh rozpočtu 

je predkladaný v súlade so zákonom 583/2004, zákonom 523/2004 a 493/2011 o rozpočtovej 

zodpovednosti. Rozpočet je zriadený na základe poţiadaviek oddelení a referátov úradu, 

rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie, zohľadňujúc finančné moţnosti 

mestskej časti. Poţiadavky boli prerokované a upravené tak, aby boli zachované všetky činnosti 

MČ zo zákona. Návrh rozpočtu je nastavený ako vyrovnaný vo výške 54 107 757 EUR.  

Navrhovaný rozpočet je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2021 niţší. Niţší návrh rozpočtu 

na rok 2022 je spôsobený poklesom príjmových finančných operácií. Predstavené boli aj ďalšie 

finančné poloţky z pripravených materiálov. 

Podpredseda Bučan sa informoval v súvislosti s prerokovaním rozpočtu na poslaneckých 

kluboch. Turan uviedol, ţe podľa jeho informácií sa 30. 11. uskutoční stretnutie so všetkými 

poslancami, kde bude prezentovaný návrh rozpočtu a bude sa to tieţ prejednávať na 

poslaneckých kluboch. 

Poslanec Dragun poţiadal o priblíţenie rozpočtu zo strany športu, konkrétne na čo sú vyčlenené 

kapitálové prostriedky.  

Turan uviedol, ţe materiál bude doplnený, bude predstavený programový rozpočet, textová časť, 

štruktúra návrhov k jednotlivým programom. Dodal, ţe plaváreň má v novom návrhu 

nezmenené beţné výdavky. Na rozvoj športovej infraštruktúry je vyčlenených 467 000 EUR ako 

kapitálové výdavky, je v tom zahrnutá nová beţecká dráha ZŠ Turnianska, nová beţecká dráha 

Lachova , nové multifunkčné ihrisko (zrejme pôjde o Turniansku) + projektová dokumentácia. 

Poslanec Dragun zareagoval otázkou na poslancov, či im toto stačí, aj vzhľadom na volebný rok. 

Pre neho je priorita ešte jedno hokejbalové ihrisko na Markovej, komunita to má sľúbené 5-6 

rokov, spýtal sa ostatných poslancov, či si chcú ako športová komisia ešte niečo zadefinovať.  

Poslanec Bučan súhlasil, dodal, ţe ako športová komisia by mali členovia nejaké témy tlačiť. 

Nedarí sa im podľa jeho slov rozvíjať školské dvory. Ak sa vedia členovia zhodnúť na nejakých 

veciach, tak by mali vyslať signál. 



Poslankyňa Ovečková uviedla, ţe si počká na 140-stranový návrh, ktorý príde v podrobnejšej 

verzii. Dodala tieţ, ţe na zasadnutí kultúrnej komisie v pondelok 22. novembra bola svedkom 

nekultúrnosti a chaosu. Za rozpočet dnes hlasovať nebude, chýba tam podľa nej ešte podrobné 

členenie. 

Uviedla tieţ, ţe je za, aby si Komisia športu určila ciele, chce však rozvíjať rozmanitosť 

podporených športov. Namiesto hokejbalu by bola za opravu basketbalového ihriska na 

Holíčskej ulici. Bučan reagoval, ţe tento rok sa opravovali dve ihriská hokejbalu, ale z pohľadu 

celých troch rokov to nie je dominantná téma. S Ovečkovou sa však zhodol, ţe pôjde o dohodu 

celej komisie.  

Na oboch zareagoval ešte poslanec Dragun, ktorému sa taktieţ pozdáva projekt Holíčskej. Podľa 

neho to síce vyzerá, ţe je hokejbal vidieť, ale reálne sú to podľa jeho slov dve opravené ihriská 

za posledných 10 rokov, v porovnaní s inými športmi je to financiami kvapka v mori.  

Spoločne s Ovečkovou Dragun spomenul ešte moţnú opravu futbalového ihriska na 

Vavilovovej ulici.  

Uznesenie: Materiál berie Komisia športu na vedomie. Po doplnení podrobnejšej poloţkovej 

časti sú členovia otvorení ďalšej diskusii.  

Hlasovanie: ZA: 7 (Bučan, Kleinert, Dragun, Ovečková, Hochschorner, Vičan, Vančo), PROTI: 

0, ZDRŢAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

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

(kancelária zástupcov starostu) 

Bod odprezentoval Adam Sarlós z Kancelárie zástupcov starostu. Uviedol, ţe diskusia prebehla 

na právnom referáte a na finančnom oddelení, a to ohľadom odpisov, účtovania prenájmu 

športovej haly. Finančné oddelenie pripravovalo rozpočet a jeho zamestnanci boli vyťaţení. Do 

stredy (24. novembra) prídu fixné odpovede z finančného oddelenia ohľadom odpisov 

a následne do piatku (26. novembra) bude pripravený celý materiál. 

Sarlós doplnil, ţe materiál je predpripravený, upravia sa podmienky súťaţe tak, ako sa členovia 

Komisie rozprávali na poslednej komisii. Za predlohu slúţi prenájom Petrţalského 

bowlingového centra, odvtedy sa však zmenili pravidlá v súvislosti so zákonmi a právom. 

Sarlós navrhol dva varianty. Ak chcú členovia materiál zaradiť do decembrového zasadnutia 

MZ, je potrebné zasadnúť mimoriadne. Stretnutie by bolo dostupné pre poslancov a tých, čo by 

mali záujem (v týţdni od 29. Novembra). Druhým variantom je zaradenie bodu aţ do 

februárového zastupiteľstva, čo však Sarlósovi príde zbytočné.  

Poslanec Dragun vyjadril prosbu, aby sa rokovania nekomplikovali a materiál bol zaradený uţ 

do decembrového zastupiteľstva. Materiál by zaradil len do športovej a majetkovej komisie. 

Rovnaký názor vyjadrili aj poslanci Bučan a Kleinert.  

Sarlós dodal, ţe materiál je pripravený, mal by byť hotový na 100 %. Pokiaľ by sa Komisia 

konala v týţdni od 29. novembra, do zasadnutia zastupiteľstva sú ešte dva týţdne, kde sa zmeny 

dajú doplniť.  

Uznesenie: Členovia Komisie športu berú informácie na vedomie. 

Hlasovanie: ZA: 6 (Bučan, Kleinert, Dragun, Ovečková, Hochschorner, Vančo), PROTI: 0, 

ZDRŢAL SA: 0, NEHLASOVAL: 1 (Vičan) 



Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

7. Rôzne 

Prediskutované boli tri podnety od neposlanca, p. Horíneka (na Komisii uţ v tom čase nebol 

prítomný). Pán Horínek sa informoval na postup v súvislosti s výrobou publikácie o petrţalskom 

futbale. Na základe dostupných informácií od prednostky MiÚ, p. Vančovej, finišujú grafické 

úpravy, autor v utorok 23. 11. dodal text na obálku, po zapracovaní úprav a odovzdaní pôjde 

publikácia do tlače. Pavlík dodal, ţe sa pokúsi získať ďalšie informácie od kolegov z úradu, 

o prípadných zisteniach bude členov Komisie informovať. 

V rámci svojho druhého podnetu adresoval p. Horínek prosbu, aby boli materiály pri 

schvaľovaní dotácií pre veľké športové kluby dodané s dostatočným predstihom a členovia 

Komisie si ich mohli preštudovať skôr. Tajomník Pavlík uviedol, ţe pracovníci úradu o to budú 

poţiadaní. 

Tretí podnet p. Horíneka predstavoval prosbu o zabezpečenie invalidného vozíka do priestorov 

Petrţalskej plavárne. Samotný p. Horínek má hendikep a vozík by uľahčil situáciu pri presune 

po priestoroch. Ako príklad uviedol iné priestory na plávanie. Tajomník Pavlík prisľúbil, ţe 

ţiadosť bude smerovať na konateľa Športových zariadení, p. Hrádelu. 

 

Záver 
 

Podpredseda Komisie športu J. Bučan poďakoval účastníkom Komisie za ich aktívnu účasť a 

ukončil rokovanie. Termín prípadného mimoriadneho ONLINE zasadnutia Komisie športu 

bude upresnený. 

V Bratislave 25.11.2021, 

Ján Bučan,  podpredseda komisie 

Zapísal: D. Pavlík, tajomník komisie 


