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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
a) s ch v a ľ u j e  
 
zaslanie celoročne schváleného príspevku na prevádzku Športovým zariadeniam Petržalky, 
s.r.o., 
 
 b) b e r i e    n a   v e d o m i e  
 
informáciu o možnom dofinancovaní Športových zariadení Petržalky, s.r.o., podľa aktuálnych 
informácií v 6. respektíve 9. mesiaci roku 2023.  
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Dôvodová správa 
 
Ceny energií v roku 2023 výrazne narástli v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine. Cena 
zmluvnej elektrickej energie narástla viac ako dvojnásobne z pôvodných 215 €/MWh na sumu 
viac ako 450 €/MWh. Cena dodávky tepla narástla trojnásobne zo sumy 57,3 €/MWh na 
178,4 €/MWh. 
 
Pri elektrickej energii sme prešli na model dynamickej tarify podľa cien na krátkodobom trhu 
(SPOT). Vďaka tomuto prechodu sme za január 2023 mali priemernú cenu elektriky 173 
€/MWh a v priebehu roka očakávam úsporu oproti minulému roku. 
 
Pri dodávke tepla od dodávateľa Veolia nie je možné prejsť na iný model nakoľko odoberáme 
teplo, ktorého cena je určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Za rok 2022 
mali Športové zariadenia Petržalky (ďalej len ŠPZ) priemerný mesačný náklad na teplo 
v sume 10 176 €. Pri rovnakom odbere počas roka 2023 sa náklady zvýšia na 25 082 €, čo 
predstavuje priemerné mesačné navýšenie nákladov v sume 14 906 € (ročné navýšenie 
v sume 178 878 € bez DPH). 
 
Ministerstvo hospodárstva poskytuje dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku 
zvýšenia cien elektriny a plynu. Bohužiaľ sa táto dotácia týka výlučne odberu elektriky 
a plynu a nie dodávky tepla ako služby. Iné dotácie pre hospodárske subjekty aktuálne nie sú 
zverejnené. 
 
V súčasnosti pracujeme na niekoľkých spôsoboch ktorými vieme znížiť dopad zvýšenia cien 
energií: 

1. Pripravujeme úpravu cenníka vstupného tak aby sme dokázali mať vyrovnaný 
rozpočet na rok 2023 bez potrebnej dodatočnej dotácie. 

2. Pripravujeme projekt na fotovoltické panely. 
3. Komunikujeme s dodávateľom tepla na alternatívnom riešení. 

 
Zvýšenie nákladov na dodávku tepla predstavuje až 17% z celkových ročných príjmov ŠPZ 
(viď Tab. 1 a Tab. 2) na čo aktuálne nevieme reagovať z vlastných zdrojov. Nakoľko 
návštevnosť plavárne nie je garantovaná a počet návštevníkov kolíše, riešenie vo forme 
úpravy cenníka nemusí zabezpečiť potrebné zvýšenie príjmov. Ani ohlásenie dotačnej schémy 
štátu nerieši danú situáciu dostatočne. Finančné prostriedky zo štátnej dotácie by mohli byť 
poskytnuté až v druhej polovici roku 2023. Čo vytvára riziko nedostatočného cash flow na 
pokrytie nutných nákladov plavárne. 
 
 

Predpokladané príjmy na rok 

2023 

Rozpočet bez 

DPH 

Vstupné     779 616,80 €  
Dotácia     210 000,00 €  
Prenájom       51 128,09 €  
Ostatné         4 400,00 €  
Spolu   1 045 144,89 € 

Tab. 1: Rozpočet predpokladaných príjmov ŠPZ na rok 2023 
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Predpokladané náklady na rok 

2023 

 Rozpočet bez 

DPH  

% 

podiel 

Mzdy     565 556,90 €  44% 

Teplo     300 990,00 €  24% 

Elektrika     233 333,33 €  18% 

Ostatné 120 111,10 € 9% 

Voda 55 000,00 € 4% 

Spolu   1 274 991,33 €   

Tab. 2: Rozpočet predpokladaných nákladov ŠPZ na rok 2023 
 
Preto sme požiadali mestskú časť o poslanie celej plánovej dotácie schválenej v rozpočte na 
rok 2023 pre ŠPZ v jednom balíku na ako dočasné riešenie pokrytia zvýšených cien energií. 
V prípade ak by sme nedokázali pokryť zvýšené ceny energií z vlastného rozpočtu, budeme 
žiadať miestne zastupiteľstvo  o dodatočnú dotáciu. 
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Komisia 
Schválený 
materiál 

Neschválený 
materiál 

Poznámky komisie 

Komisia správy 
majetku a miestnych 

podnikov 

- - 
Materiál nebol 
predložený 

Komisia športu áno - Materiál bol schválený 

Komisia kultúry a 
mládeže - - 

Materiál nebol 
predložený 

Školská komisia - - 
Materiál nebol 
predložený 

Komisia územného 
plánu, výstavby 

a rozvoja 
- - 

Materiál nebol 
predložený 

Finančná komisia áno - 
Materiál bol vzatý na 
vedomie 

Komisia sociálna 
a bytová - - 

Materiál nebol 
predložený 

Komisia investičných 
činností - - 

Materiál nebol 
predložený 

Komisia životného 
prostredia 

a verejného poriadku 
- - 

Materiál nebol 
predložený 

Komisia dopravy, 
mobility a 

bezbariérovosti 
- - 

Materiál nebol 
predložený 

Mandátová komisia - - 
Materiál nebol 
predložený 

Komisia verejného 
záujmu - - 

Materiál nebol 
predložený 

Miestna rada áno nie 
Materiál bol vzatý na 
vedomie 
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Uznesenie z komisie športu 
 
2. Návrh na schválenie dotácie pre Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. za účelom 
pokrytia zvýšených cien energií 
 
UZNESENIE: 
Komisia športu odporúča schváliť dotáciu vo výške 107 322 € za účelom pokrytia 
zvýšených cien energií za mesiace január až jún 2023. Športové zariadenia Petržalky sa 
zaväzujú, že pripísané finančné prostriedky budú využité výlučne na pokrytie zvýšených cien 
energií. V prípade získania dotácie od štátu, poskytnuté finančné prostriedky od Mestskej 
časti budú vrátené pomerne k dotácii od štátu. 
 
HLASOVANIE:  
ZA: 6 (Lošonský, Fulová, Halmo, Kalina, Berta, Horínek) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
NEHLASOVAL: 0  
 
Uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie z finančnej komisie 
 
K bodu 4  
Návrh  na schválenie dotácie pre Športové zariadenia Petržalky s.r.o. za účelom pokrytia 
zvýšených cien energií  
 
Uznesenie č. 3 
 
Finančná komisia  
a) berie materiál na vedomie  
Návrh  na schválenie dotácie pre Športové zariadenia Petržalky s.r.o. za účelom pokrytia 
zvýšených cien energií 
Finančná komisia hlasovala o tom, že materiál berie na vedomie s dôvetkom, ktorý vyplynul 
z diskusie nasledovne:  
MČ Bratislava – Petržalka, vie už so schválenej dotácie pre Petržalskú plaváreň vyčleniť 
finančné prostriedky dopredu na zabezpečenie chodu plavárne. V nasledujúcich týždňoch 
plaváreň obdrží nové faktúry na základe ktorých bude vedieť žiadať o kompenzáciu energií 
z MH SR. Po predloženej informácii, či plaváreň bude mať nárok na kompenzácie a v akej 
výške je finančná komisia pripravená riešiť dodatočnú dotáciu na pokrytie zvýšených cien 
energií. Zároveň MČ Bratislava - Petržalka bude mať viac informácií o očakávaných vyšších 
príjmoch z DFPO.  
 
Prítomní členovia komisie: 7 členov  
Ing. Richard Vilkus, Mgr. Pavol Škápik, PhD., Ing. Marek Tydor, Pavol Záhradný 
Ing. Milena Filáčková, Ing. Branislav Kleinert, Ing. Veronika Miťková (neposlanci) 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
 
Záver: FK materiál berie na vedomie. 
 


