Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ
zo dňa 19.4. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
2. Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
rozšírenia predmetu nájmu o miestnosť vo výmere 45,14 m2, nachádzajúcu sa v suteréne
stavby na Batkovej ulici, orientačné číslo 2 v Bratislave, postavenej na pozemku parc. č.
2886, súp. č. 1188, pre nájomcu ZUŠ E. Suchoňa so sídlom v Bratislave (materiál je
v prílohe)
3. Prerokovanie návrhu na zmenu uznesenia MsZ hl.m.SR Bratislavy č. 372/2011 zo dňa
24.11.2011 (materiál je v prílohe)
4. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej, Sv. Pia
X.1/A Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR, zriaďovateľom je
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza (materiál je v prílohe)
5. Prerokovanie žiadosti o zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole bl.
Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X.1/A Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR,
zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza (materiál je
v prílohe)
6. Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy, Zadunajská ul. 27,
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR, zriaďovateľom je Helena Barnová
(materiál je v prílohe)
7. Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu výdajnej školskej jedálne ako súčasti ZŠ
s materskou školou bl. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory s termínom
začatia činnosti od 1.9.12, do siete škôl a školských zariadení SR (materiál je v prílohe)
8. Rôzne
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h v zasadačke magistrátu č. 103, otvoril
a viedol ho predseda komisie Ing. Peter Lenč, ktorý na rokovaní privítal vedúcu oddelenia
kultúry, školstva a športu magistrátu Mgr. Polákovú a zástupcov športových klubov
a majiteľov objektov športovísk – p. Asvanyiho (ŠH Mladosť a Elán), p. Želiezku (ŠH
Pasienky) a p. Husára (ŠH ŠKP – PKO).
K bodu 1
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania
K zápisnici č. 3/2012 neboli pripomienky. Úlohy boli splnené.
Predseda komisie navrhol zmeniť a doplniť program rokovania nasledovne:
- ako bod č. 8 navrhol prerokovať informáciu a požiadavky zástupcov športových klubov
a majiteľov objektov k problémom spôsobených zvýšením výmeru dane z nehnuteľnosti,
- ako bod č. 9 navrhol prerokovať návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa
týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí
objektu na Panenskej ulici, orientačné číslo 11, na pozemku rogistra „C“ parc. č. 3199,
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, pre nájomcu ZUŠ M. Ruppeldta, so sídlom v Bratislave,
- ako bod 10 navrhol prerokovať informáciu o plnení uznesenia č. 411/2011,
- ako bod č. 11 navrhol prerokovať informáciu o správe bytov v školských budovách ZUŠ
a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hl. mesta SR Bratislavy
- ako bod č. 12 navrhol pravidelnú informovanosť komisie aktivitách predsedu medzi dvomi
rokovaniami.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za

1

K bodu 2
Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
rozšírenia predmetu nájmu o miestnosť vo výmere 45,14 m2, nachádzajúcu sa
v suteréne stavby na Batkovej ulici, orientačné číslo 2 v Bratislave, postavenej na
pozemku parc. č. 2886, súp. č. 1188, pre nájomcu ZUŠ E. Suchoňa so sídlom v Bratislave
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za
K bodu 3
Prerokovanie návrhu na zmenu uznesenia MsZ hl.m.SR Bratislavy č. 372/2011 zo dňa
24.11.2011
Písomnú správu doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu znesenia č. 372/2011 zo dňa
24.11.2011.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 4
Prerokovanie žiadosti o zaradenie Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej, Sv. Pia
X.1/A Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR, zriaďovateľom je
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Písomnú žiadosť doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča vyhovieť žiadosti o zaradenie materskej školy bl. Zdenky Schelingovej do siete
škôl a školských zariadení SR.
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za
K bodu 5
Prerokovanie žiadosti o zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole bl.
Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X.1/A Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR,
zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Písomnú žiadosť doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča vyhovieť žiadosti o zaradenie výdajnej školskej jedálne pri MŠ bl. Z.
Schelingovej do siete škôl a školských zariadení SR.
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za
K bodu 6
Prerokovanie žiadosti o zaradenie Súkromnej materskej školy, Zadunajská ul. 27,
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR, zriaďovateľom je Helena Barnová
Písomnú žiadosť doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
komisia zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku zo dňa 20.4.2011
(Pôvodné stanovisko: 2.4 Odporúča zaradiť Súkromnú materskú školu Mercury, Zadunajská
ul. 27, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Hlasovanie: za 4 zo 4 prítomných, p. Kimerlingová pre zaujatosť nehlasovala)
Hlasovanie: za – 9, zdržal sa – 0, proti - 1
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K bodu 7
Prerokovanie žiadosti o súhlas k zaradeniu výdajnej školskej jedálne ako súčasti ZŠ
s materskou školou bl. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
s termínom začatia činnosti od 1.9.12, do siete škôl a školských zariadení SR
Písomný návrh doplnila informáciou p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča vyhovieť žiadosti o zaradenie výdajnej školskej jedálne ako súčasti ZŠ s MŠ bl.
Jána Pavla II. v MČ Vajnory do siete škôl a školských zariadení SR.
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za
K bodu 8
Prerokovanie informácie a požiadaviek zástupcov športových klubov a majiteľov
objektov k problémom spôsobených zvýšením výmeru dane z nehnuteľnosti,
K problematike zvýšenia výmeru dane z nehnuteľnosti sa postupne vyjadrili páni Asványi,
Želiezka a Husár.
V diskusii k danej problematike zaujali svoj názor všetci členovia komisie a prijali
nasledovné uznesenie:
8.1 komisia berie na vedomie informáciu zástupcov športových klubov a majiteľov objektov
športovísk o problémoch spôsobených zvýšením výmeru dane z nehnuteľnosti
8.2 odporúča primátorovi iniciovať diskusiu k vypracovaniu systému riešenia podpory
športu na území mesta Bratislavy.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za
K bodu 9
Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
rozšírenia predmetu nájmu o nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí objektu
na Panenskej ulici, orientačné číslo 11, na pozemku rogistra „C“ parc. č. 3199,
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, pre nájomcu ZUŠ M. Ruppeldta, so sídlom v Bratislave
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za
K bodu 10
Prerokovanie informácie o plnení uznesenia č. 411/2011, týkajúceho sa správy ZUŠ
a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hl. mesta.
Písomnú informáciu doplnila p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
vzala informáciu na vedomie.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za
K bodu 11
Prerokovanie informácie
o správe bytov v školských budovách ZUŠ a CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti hl. mesta SR Bratislavy
Informáciu k bodu poskytla p. Poláková.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
10.1 vzala informáciu na vedomie
10.2 odporúča primátorovi riešiť situáciu bytov v školských budovách podľa materiálu
„Analýza stavu priestorového vybavenia ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta SR BA v nadväznosti na ich využiteľnosť, energetickú nákladovosť
s prepočtom na žiaka, technický stav budov, nutných finančných prostriedkov na
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odstránenie havarijných stavov exteriérových areálov a interiéru budov k 31.12.2005“
a informovať komisiu o uskutočnených krokoch v tejto veci s termínom splnenia
v septembri 2012.
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za

K bodu 12
Informácia o aktivitách predsedu komisie
- spolu s p. námestníčkou Kimerlingovou navštívili ZUŠ J. Ruppeldta
- spolu s p. Janyškovou pracovali v komisii pre výber ocenených učiteľov pri
príležitosti Dňa učiteľov a 28.3. sa zúčastnili aj samotného oceňovania
v Primaciálnom paláci
- navštívil ZUŠ Ľ. Podjavorinskej
- uskutočnil prehliadku priestorov na Radlinského ulici
- zúčastnil sa na koncerte na ZUŠ Batkova, na ktorom aj vyslovil poďakovanie
a pochvalu účinkujúcim a organizátorom koncertu.
K bodu 13
Rôzne
K tomuto bodu neboli žiadne podnety.

Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 22.5.2012 - utorok

o 15:00 h,
stretnutie členov komisie sa uskutoční pred hlavným vchodom na Zimný
štadión Harmincova.
Ing. Peter Lenč, v.r.
predseda komisie pre školstvo,
vzdelávanie a šport MZ

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič
tajomník komisie
V Bratislave 19.4. 2012
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