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

zo dňa 20.10. 2011 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
2. Informácia o zámere prenajatia pozemku a stavieb športovo-rekreačného areálu STARZ-u 

na Drieňovej ulici (príloha – projekt a vizualizácia) 
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov a pozemku parc. číslo 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej ulici č. vch. 5, kat. 
územie Petržalka, pre občianske združenie Kolkársky Klub Spoje Bratislava so sídlom 
v Bratislave, Palisády č. 53  

4. Návrh na zaradenie Centra voľného času, Kalinčiakova 12/75, v mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR  

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu 
nebytových priestorov v objekte ZUŠ Exnárova 6, Bratislava, k. ú. Ružinov, pre subjekt 
Materská škola, Bancíkovej 2 so sídlom v Bratislave  

6.   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. Elenu Polákovú, podnikateľa p. Andreja Gaburu (k 
bodu č. 2)    a Mgr.  Petra Kuruca, predsedu Asociácie mládeže Slovenska (k bodu č. 4). 
                                                                                                      
K bodu 1 
Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu rokovania 
K zápisnici č. 9/2011 neboli pripomienky.  Úlohy boli splnené. 
Predseda komisie navrhol stiahnuť bod rokovania č. 5, nakoľko uvedený materiál bude 
najskôr prerokovaný v operatívnej porade primátora dňa 24.10.2011 a až následne v komisii 
a mestskom zastupiteľstve. 
Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
1.1 vzala informáciu o plnení uznesení a úloh na vedomie, 
1.2 schválila program rokovania v zmysle úpravy, ktorú navrhol predseda komisie. 
Hlasovanie:  z 8 prítomných všetci za 
 
K bodu 2 
Informácia o zámere prenajatia pozemku a stavieb športovo-rekreačného areálu 
STARZ-u na Drieňovej ulici 
K materiálu poskytol projekt, vizualizáciu a ústnu informáciu p. Andrej Gabura. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
2.1 vzala informáciu na vedomie, 
2.2 riaditeľa magistrátu žiada, aby na rokovanie komisie predložil kompletný materiál 
odňatia správy nehnuteľnosti STARZ-u a schválenie nájmu p. Gaburovi s podkladmi, 
obsahujúcimi výsledky hospodárenia STARZ-u v tomto stredisku za ostatných 7 rokov. 
Hlasovanie:  z 10 prítomných všetci za 
 
 



K bodu 3 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov a pozemku parc. číslo 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej ulici č. 
vch. 5, kat. územie Petržalka, pre občianske združenie Kolkársky Klub Spoje Bratislava 
so sídlom v Bratislave, Palisády č. 53  
K písomnému materiálu poskytla informáciu p. Poláková. 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nebytových priestorov a pozemku parc. číslo 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej ulici č. vch. 
5, kat. územie Petržalka, pre občianske združenie KK Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave. 
Hlasovanie:  za 9 prítomných, proti 0, zdržal sa 1 
 
K bodu 4 
Návrh na zaradenie Centra voľného času, Kalinčiakova 12/75, v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR  
Písomnú žiadosť ústne doplnili p. Poláková a p. Kuruc. 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
odporúča primátorovi vydať súhlasné stanovisko k zaradeniu CVČ Kalinčiakova 12/75, 
v mestskej časti Bratislava-Nové mesto do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 
Hlasovanie:  za 4 prítomní, proti 0, zdržalo sa 5  Uznesenie nebolo prijaté 
 
K bodu 5 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu 
nebytových priestorov v objekte ZUŠ Exnárova 6, Bratislava, k. ú. Ružinov, pre subjekt 
Materská škola, Bancíkovej 2 so sídlom v Bratislave  
Materiál bol stiahnutý z rokovania. 
 
K bodu 6 – rôzne 
6.1 p. Kimerlingová upozornila na to, že neposlanci-členovia komisie nedostávajú za svoju 
činnosť odmeny. 
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
žiada riaditeľa magistrátu, aby zvážil možnosti rozpočtu hlavného mesta a v zmysle platných 
zásad odmeňovania poslancov vyčlenil prostriedky na odmeny neposlancov všetkých komisií. 
Hlasovanie:  za 8 prítomných, proti 0, zdržal sa 1 
6.2 Komisia poverila tajomníka, aby zistil a pripravil informáciu, v akom stave je a na čo sa 
využíva školský areál na Batkovej ulici v Dúbravke. 
6.3 p. Valovič informoval o stanovisku, ktoré komisia prijala spôsobom per rollam 
k antikorupčnému minimu pre Bratislavu. 
6.4  p. Valovič zašle členovi komisie p. Ležovičovi zásady odmeňovania poslancov. 
 
Nastávajúce   rokovanie komisie je plánované na 15.11. 2011  o 15.00 h. 

 
 
 
              Ing. Peter Lenč, v.r. 

                   predseda komisie pre školstvo,  
 vzdelávanie a šport MZ 

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie  
V Bratislave 20.10.2011 


