
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

Materiál na rokovanie  

miestneho zastupiteľstva 

dňa 14. marca 2023 

 

Materiál číslo: 44/2023 

 

 

Návrh zámeru dlhodobého prenájmu Športovej haly Prokofievova 2 pre Športové 

zariadenia Petržalky, s.r.o. a spolufinancovania v prípade podania žiadosti o dotáciu na 

projekt „ Obnova Športová haly Prokofievova 2“ v rámci  výzvy Fondu na podporu 

športu  na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry 

_____________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ:      Materiál obsahuje: 

Ing. Matúš Súlovec               1. Návrh uznesenia  

konateľ Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.                     2. Dôvodovú správu 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

Ing. Matúš Súlovec 

zástupca prednostu pre financie, IT a verejné obstarávanie 

 

 

 

Spracovateľ: 

Mgr. Daniela Gáliková 

poverená vedením  

referátu projektového riadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b e r i e   n a  v e d o m i e 

 

 

a) zámer dlhodobo prenajať Športovú halu Prokofievova 2 na parc. č. 3425, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1605 m2, v k. ú. Petržalka, zapísané na LV č. 

1748, na ktorom je postavená nebytová budova ŠH Prokofievova ako stavba so súpisným 

číslom 998 -pre Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.; 

 

b) zámer predložiť žiadosť o dotáciu – žiadateľ Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. - za 

účelom realizácie projektu „Obnova Športovej haly Prokofievova 2“ v rámci  výzvy Fondu na 

podporu športu  na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry  

číslo výzvy 2022/002; 

 

c) zámer zabezpečenia spolufinancovania, ktorého podiel zo strany mestskej časti Bratislava-

Petržalka je  minimálne vo výške 30% z celkových oprávnených nákladov na projekt             

t. j.  110 000  Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Materiál sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka v súlade s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, 

rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, ktorú vyhlásil Fond na podporu športu. 

 

Mestská časť sa v danej výzve uchádza o finančné prostriedky na obnovu plavárne ZŠ 

Pankúchova. Mestská časť môže do danej výzvy predložiť iba jeden projekt. 

 

Oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy môže byť aj športová organizácia. Na získanie 

finančných prostriedkov na obnovu Športovej haly Prokofievova 2 - oprava strechy, výmena 

okien a výmena palubovka môžu žiadať Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. (ďalej len ŠZP). 

 

K žiadosti je potrebné mať preukázané majetkové vzťahy k budove a k pozemku. 

Súčasný stav 

• Športová hala Prokofievova je Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy zverená 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

• Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova ŠH Prokofievova zapísaný 

na parc. č. 3425, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1605 

m² v k. ú. Petržalka, zapísané na LV č. 1748, na ktorom je postavená nebytová 

budova ŠH Prokofievova 2 ako stavba so súpisným číslom 998 nie je t. č. 

zverený Mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

• V súčasnosti prebieha proces získania pozemku pod halou do správy Mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

 

Plánované kroky 

Po zverení pozemku mestská časť Bratislava-Petržalka na svojom mimoriadnom 

zastupiteľstve schváli prenájom športovej haly ako aj príslušného pozemku Športovým 

zariadeniam Petržalky, s.r.o. za symbolický nájom, ktorého výšku určí MZ MČ, aby ŠZP 

mohli byť oprávnený žiadateľ pre Fond na podporu športu. 

Predmetom predkladaného projektu by bola obnova Športovej haly Prokofievova 2 - 

oprava strechy, výmena okien a výmena palubovky. V súčasnosti je budova interiéru ako aj 

exteriéru výrazne fyzicky aj morálne opotrebovaná. Daný projekt prispeje čiastočnej obnove 

športovej haly. 

 

Odhadovaná celková výška investície je 366 211,52 Eur  

požadovaná suma NFP (70%) :  245 000,00 € 

požadovaná suma v %:   70,00% 

ŠZP spolufinancovanie (minimálne 30%): 110 000 € 

spolufinancovanie v %:   30,00% 



 

K žiadosti je okrem ostatných príloh potrebné doložiť povinnú prílohu Výpis z uznesenia 

zastupiteľstva mestskej časti o zabezpečení finančných prostriedkov.  

Aktuálne nedisponujeme súhlasom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o zverení 

pozemku pod športovou halou Mestskej časti Bratislava-Petržalka, z toho dôvodu nevieme 

daný zámer predložiť do Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka dňa 14. 3. 2023. 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava má najbližšie zasadnutie MZ 23. 3. 2023, v prípade 

ak by na danom zasadnutí bolo schválené zverenie správy vyššie uvedeného pozemku 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka, muselo by sa zvolať mimoriadne zasadnutie MZ MČ 

Petržalka, kde by sa schválil: 

• prenájom budovy a pozemku do nájmu Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.  

• zabezpečenie finančných prostriedkov pre Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.  

za účelom spolufinancovania projektu. 

 

Predkladanie žiadostí o finančné prostriedky je do 17. 04. 2023. 

 

Materiál bol prerokovaný na Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka                               

dňa 07.03.2023. Miestna rada odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Petržalka materiál zobrať na vedomie. 

 

Súčasný stav: 

 


