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Kód uzn.; 1.4.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej 
kultúry v hlavnom meste SR Bratislave v predloženom znení v celkovej výške 424 220,00 Eur



Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1184/2006 zo dňa 
26.10.2006 zriadilo k 30.11.2006 Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom 
meste SR Bratislava (ďalej len „fond“), ktorý je  zriadený ako účelový fond podľa § 15 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. Tvorí sa najmä z prebytku rozpočtu za 
uplynulý rok najviac vo výške 2% finančného výnosu získaného za predaj nehnuteľného 
majetku hlavného mesta (nezapočítava sa podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku 
zvereného do správy mestskej časti a výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a 
mestských častí). Uznesením č. 126/2007 zo dňa 31.05.2007 schválilo mestské zastupiteľstvo 
štatút fondu.

V súlade s § 2 štatútu fondu vykonáva jeho správu primátor hlavného mesta a jeho 
poradným orgánom pre tvorbu a využívanie je  rada fondu /ďalej len „rada“/, ktorú v súlade s § 
3 odseku 1 štatútu fondu vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Rada posudzuje návrh tvorby a použitia fondu na príslušný rozpočtový rok a priebežne 
sleduje stav rozpočtu fondu, navrhuje primátorovi priority použitia prostriedkov fondu na 
príslušný rozpočtový rok, odporúča primátorovi účel a výšku čerpania prostriedkov fondu na 
projekty, preveruje účelnosť využitia pridelených prostriedkov fondu a výsledky predkladá 
primátorovi. Štatút fondu je  zverejnený na webovom sídle hlavného mesta.

Prostriedky fondu je  možné použiť na financovanie kapitálových výdavkov hlavného 
mesta, mestských organizácií, mestských častí a právnických osôb. Výzva pre žiadateľov o 
dotáciu z fondu je zverejnená nepretržite na stránke www.bratislava.sk.

V roku 2009 boli z fondu rozdelené finančné prostriedky vo výške 1 626 000,00 Eur na 
2 projekty STARZ-u, 3 projekty právnických subjektov a na 2 projekty mestských častí 
(Vajnory a Staré Mesto). V roku 2014 boli rozdelené finančné prostriedky vo výške 310 122,00 
Eur na 2 projekty STARZ-u a 2 projekty mestských častí (Staré Mesto a Rača).

Dňa 28.03.2019 bola mestským zastupiteľstvom vymenovaná 7 členná rada fondu 
v zložení: Gábor Grendel, Tomáš Korček, Jozef Krúpa, Roman Lamoš, Peter Lenč, Igor 
Polakoviča Zdenka Zaťovičová. R adana svojom zasadnutí 16.05.2019 odporučila primátorovi 
hlavného mesta predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu nasledovné žiadosti 
v celkovej výške 370 000,00 Eur:

1. MČ Dúbravka -  rekonštrukcia malých telocviční na ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži vo výške 
40 000,00 Eur,

2. MČ Karlova Ves -  rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova vo výške 
40 000,00 Eur,

3. MČ Lamač ^  rekonštrukcia telocviční na ZŠ Malokarpatské námestie vo výške 40 000,00 
Eur,

4. M Č R ača -  výstavba skateparku na Tbiliskej vo výške 35 000,00 Eur,
5. MČ Rusovce -  rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ v Rusovciach vo výške 40 000,00 Eur,
6. MČ Záhorská Bystrica -  rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu vo výške 

175 000,00 Eur.

http://www.bratislava.sk


Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 51/2019 zo dňa 13.06.2019 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na prerozdelenie finančnýeh 
prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúiy v hlavnom meste SR 
Bratislave na projekty mestských časti Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Rače, Rusoviec 
a Záhorskej Vsi.

Rada fondu prerokovala požiadavku občianskeho združenia Pedál na poskytnutie dotácie 
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na PumpPark Petržalka -  prestavba bila'osovej dráhy 
na pump track a dňa 10.06.2019 rozhodovaním písomnou procedúrou per roliam jednomyseľne 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť finančné 
prostriedky vo výške 54 220,00 Eur. Žiadosť bude financovaná z rozpočtu Oddelenia školstva, 
športu a mládeže.



Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislava
Ž iadosti p o d an é  k 31. m arcu  2019

Žiadateľ - názov projektu

Celková
výška

projektu

10% 
z celkovej 

sumy
Výška možnej 

dotácie
Požadovaná

dotácia
Návrh rady na 
výšku dotácie

1. MČ D úbravka - Rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a  ZŠ Pri Križi 220694 ,44 22069,44 198625 ,00 148263,00 40 000,00
2, Cirkevná MŠ G ianny B erettovej Mollovej -  Lezecká sten a  pre škólkárov 1 640,00 164,00 1 476,00 1 476,00 0,00

3. MČ Z á horská  B ystrica  -  Rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu 918864 ,69 91 886,47 826978 ,22 200 000,00 175 000,00

4,
F utbalový klub R ača, oz. -  Revltalzácla športového areálu na Černockého ulici 2, 
Bratislava - výstavba tribún na futbalovom štadióne 56280 ,00 5628 ,00 50652 ,00 49900 ,00 0,00

5, MC R u so v ce  ■ Rekonštrukcia telocvične ZS s MS Rusovce 49 960,60 4 996,06 44964 ,54 44964,54 40 000,00

6. MČ Karlova Ves -  Rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova 407/3 60000 ,00 6000 ,00 54 000,00 54 000,00 40 000,00

7.
0i

MČ Lam ač -  Základná škola M alokarpatské nám estie - rekonštrukcia telocviční 51162 ,20 5116 ,22 46 045,98 40045 ,98 40 000,00

8. F utbalový klub V ajnory - Zabezpečenie svahu pri detskom  ihrisku FK Vajnory 7122 ,00 712,20 6 4 0 9 ,8 0 6 300,00 0,00
9, F utbalový klub V ajnory - odvoz nakosenej trávy z areálu FK Vajnory 3000 ,00 300,00 2 700,00 2700 ,00 0,00
10. MC R ača - Skate Park Tbiliská 46200 ,00 4620 ,00 41 850,00 41 850,00 35 000,00

Spolu 1 414 923,93 141 492,39 1 273701 ,54 589499,52 370 000,00

B ratisiava 17,05.2019
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Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per roliam pri schvaľovaní stanoviska 
radou Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúiy v hlavnom meste SR 
Bratislave k žiadosti občianskeho združenia Pedál o poskytnutie dotácie na PumpPark 
Petržalka____________________________________________________________________________

K 01,01.2019 bola vo fonde finančná čiastka vo výške 369 962,00 Eur stým , že 
v rozpočte hlavného mesta bola na rok 2019 schválená na prerozdelenie čiastka 300 000,00 
Eur. Po rozhodnutí riaditeľa sekcie financií bola do rozpočtu fondu na rok 2019 presunutá ešte 
finančná čiastka vo výške 70 000,00 Eur a z rozpočtu OŠŠM aj čiastka 54 220,00 Eur.

Rada fondu riešila požiadavku prerokovania žiadosti občianskeho združenia Pedál 
o poskytnutie dotácie na PumpPark Petržalka -  prestavba bikrosovej dráhy na Haanovej ulici 
v Petržalke na pump track rozhodovaním písomnou procedúrou per roliam a jednotliví členovia 
sa vyjadrovali k navrhnutému stanovisku:

rada fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave odporúča 
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť finančné prostriedky 
vo výške 54 220,00 Eur na realizáciu projektu PumpPark Petržalka

Tento návrh stanoviska bol zaslaný členom komisie mailom dňa 07.06.2019 s tým, že 
svoje vyjadrenie musia zaslať najneskôr do 12:00 h dňa 10.06.2019.

ZÁVER k schvaľovaniu:

Počet oslovených členov komisie ............................................................................................. 7
K stanovisku sa vyjadrilo č len o v ............................................................................................................. 7
Z toho súhlasné stanovisko zaslalo ........................................................................................................7
Z toho nesúhlasné stanovisko zaslalo ................................................................................................  O
Z toho sa zd rža li...........................................................................................................................................O

Stanovisko bolo radou fondu jednomyseľne prijaté.

(Hlasovania sa zúčastnili všetci členovia rady fondu)

Bratislava, 10.06.2019

Zapísal:

PaedDr. Marián Valovič 

tajomník rady fondu


