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Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ 

zo dňa 22.3. 2012 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Kontrola zápisnice a uznesení 
2. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u, informácia o príprave      

Národného behu Devín Bratislava – ústna informácia (Ing.Chynoranský, riaditeľ 
STARZ) 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa pre prenájmy nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s.  

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa pre prenájom skladového 
priestoru na 1. nadzemnom podlaží Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 
v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja  

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. 
Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6, 
811 07 Bratislava  

6. Informácia o príprave 7. ročníka City Marathon Bratislava 2012 -ústna informácia 
(zástupca organizačného výboru) 

7. Návrh na vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti za 
účelom vybudovania špor. areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického 
štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v BA, k.ú. Nové mesto bez finančnej účasti 
hl.m.SR BA (odd. nájmov nehnuteľnosti – Ing. Krištof) 

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 zástupkyňu riaditeľka 
STARZ-u Ing. Čemanovú a vedúcu oddelenia kultúry, školstva a športu magistrátu Mgr.  
Polákovú. 
 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
K zápisnici č. 2/2012 neboli pripomienky.  Úlohy boli splnené. 
Predseda komisie navrhol vypustiť bod 6. Informácia o príprave 7. ročníka City Marathon 
Bratislava 2012, nakoľko sa zástupca organizačného výboru ospravedlnil z neúčasti na 
rokovaní. 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u, informácia o príprave      
Národného behu Devín Bratislava 
Ústnu informáciu predniesla námestníčka riaditeľa STARZu Ing. Čemanová.  
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia berie na vedomie informáciu o činnosti a úlohách STARZu a o príprave Národného 
behu Devín Bratislava. 
Hlasovanie:  zo 8 prítomných všetci za 
 
 



 2

 
 
K bodu 3 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa pre prenájmy nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s.  
Písomnú správu doplnila informáciou zástupkyňa riaditeľa STARZ-u. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom nebytových priestorov na 
Zimnom štadióne O.Nepelu Odbojárov 9 v Bratislave  spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
a Orange Slovensko, a.s.  
Hlasovanie:  zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 4 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa pre prenájom skladového 
priestoru na 1. nadzemnom podlaží Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 
v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja  
Písomnú správu doplnila informáciou zástupkyňa riaditeľa STARZ-u. 
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom skladového priestoru na 1. 
nadzemnom podlaží Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave Slovenskému 
zväzu ľadového hokeja  
Hlasovanie:  zo 7 prítomných všetci za 
 
K bodu 5 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. 
Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6, 811 
07 Bratislava 
Písomnú správu doplnila informáciou zástupkyňa riaditeľa STARZ-u. 
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom nebytových priestorov na 
Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1 
spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6,    811 07 Bratislava 
Hlasovanie:  zo 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 6  
Informácia o príprave 7. ročníka City Marathon Bratislava 2012  
Bod č.6 bol so súhlasom prítomných opätovne zaradený na rokovanie komisie. 
Ústnu informáciu o príprave podujatia predniesol zástupca organizačného výboru City 
Maratón Bratislava 2012. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia berie na vedomie informáciu o príprave 7.  ročníka City Marathon Bratislava 2012 
Hlasovanie:  zo 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 7 
Návrh na vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti za 
účelom vybudovania špor. areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického 
štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v BA, k.ú. Nové mesto bez finančnej účasti 
hl.m.SR BA  
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Písomnú správu doplnili zástupcovia oddelenia nájmov nehnuteľnosti magistrátu. 
Komisia po  diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia po  diskusii  odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dlhodobý nájom 
nehnuteľnosti za účelom vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého 
cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v BA, k.ú. Nové Mesto bez finančnej 
účasti hlavného mesta SR Bratislavy 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných všetci za  
 
K bodu 8 
Rôzne 
Riešenie problematiky ubytovania školníkov v školských bytov  
Predseda komisie p. Lenč požiadal o stručnú informáciu vedúcu oddelenia kultúry, školstva 
a športu p. Polákovú. 
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia žiada vedúcu oddelenia kultúry, školstva a športu pripraviť na najbližšie  rokovanie 
komisie písomný  informačný materiál o tejto problematike. 
Hlasovanie:  zo 7 prítomných všetci za  
 
Nasledujúce rokovanie komisie je plánované na 19.4.2012  o 15:00 h v zasadačke 
magistrátu č. 103. 

 
 
              Ing. Peter Lenč, v.r. 

                   predseda komisie pre školstvo,  
 vzdelávanie a šport MZ 
 

 
Zapísal: Štefánia Ryšková 
v.z. tajomník komisie  
V Bratislave 23. 3. 2012  


