
Zápisnica z 22. rokovania školskej komisie 

Dátum: 11.06.2013 

Čas:      od 15,30 hod. do 19,00 

Miesto: ZŠ Lachova 
 

Prítomní:  

Mgr. Zuzana Lukačková, Ing. Miloš Černák, Mgr. Ing. Michal Radosa,  PaedDr. Daniela Olšanská 

Neprítomní/ospravedlnení: PhDr. František Šebej, CSc, p. Pavol Ružička 

Prizvaní: Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ, Mgr. Gustáv Nagy - riaditeľ ZŠ Lachova, Ing. J. 

Lukaček - vedúci FO, JUDr. E. Chlebec - vedúci referátu predbežnej právnej ochrany, Mgr. J. 

Jecková, vedúca OŽP, Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka, 

Ing. Zuzana Kordošová, - vedúca ÚRaD, Ing. Iveta Strapcová, vedúca ONM 
 

Program: 

1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v ZŠ Lachova 1 za I. polrok 2012/2013, výsledky 

v realizácii projektov, súťažiach a olympiádach. 

2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2013/2014 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

3. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012.  

4. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o starostlivosti o verejnú zeleň 

6. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní soc. služieb + dodatok k zriaďovacej listine 

7. Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu doplnku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 

- parkovanie. 

8. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy mesta 

o parkovaní 

9. Schválenie Zmluvy o spolupráci medzi hl. mestom SR Bratislavou a mestskými časťami pri 

realizácii parkovacej politiky v Bratislave. 

10. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 

– daň z nehnuteľností 

11. Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov parc. č. 1643/1 a 1643/2 pre spoločnosť WINNEX 

s.r.o. 

12. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre 

Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460 

13. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava pre Plavecký 

klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460 

14. Návrh na prenájom triedy v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Súkromnú 

základnú umeleckú školu 851 01 Bratislava, IČO: 31 802 958 

15. Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-08-2012 PRÁVNIK-tenisová škola 

TRČKA&KUREK , o.z., IČO: 30 848 521– zníženie nájomného NP 

16. Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-09-2012  PRÁVNIK-tenisová škola 

TRČKA&KUREK o.z., IČO: 30 848 521 – zníženie nájomného pozemok 

17. Rôzne 
 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lukačková. V úvode 

privítala prítomných a osobitne riaditeľa ZŠ Lachova Mgr. Gustáva Nagya a poďakovala mu za 

možnosť realizovať zasadnutie na pôde ZŠ Lachova 
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K bodu č. 1 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v ZŠ Lachova 1 za I. polrok 2012/2013, 

výsledky v realizácii projektov, súťažiach a olympiádach. 

Úvodné slovo k pripraveným materiálom o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Lachova l, 

aktivitách školy, realizovaných projektoch a výsledkoch Testovania 9 predniesol riaditeľ ZŠ Mgr. 

G. Nagy. Vo svojom vystúpení informoval o: 

- histórii školy, ZŠ Lachova (predtým Lumumbova) je tretia  najstaršia škola v Petržalke 

- v súčasnosti 18 tried, 336 žiakov, odborné učebne, prenájom pre SŠ Senior service 

- ZŠ patrí medzi najlepšie nielen v regióne Bratislavského kraja ale aj na Slovensku – dlhoročné 

výborné výsledky v testovaní žiakov 9. ročníka, čo škola potvrdila aj v testovaní v školskom 

roku 2012/2013 a to napriek tomu, že  z populačného ročníka súčasných žiakov 9. ročníka 2x 

odchádzali žiaci na 8-ročné gymnázia (prvýkrát po absolvovaní 4. Ročníka a druhýkrát po 

absolvovaní 5. ročníka 

- v súčasnosti už všetkých 28 žiakov 9. ročníka v prvom kole prijímacieho pokračovania bolo 

umiestnených na SŠ,  

- výsledkoch zápisu do I. ročníka pre školský rok 2013/2014 zapísaných 76 žiakov z toho 8 

odkladov a 2 štúdium v zahraničí – predpokladaný počet žiakov 1. ročníka 66 žiakov – budú sa 

otvárať 3 prvé triedy 

- modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu – učebne IKT 

- realizácii projektov  školy napr. Štáty Európy – podpora stmelenia kolektívov tried, projektové 

úlohy a projektové dni 

- aktivitách ZŠ organizovaných školou a o aktivitách, do ktorých sa škola zapája a sú 

organizované inými organizátormi – programátorské súťaže, akadémie, Novodobo so 

Shakespearom, stabilizácia učiteľov ANJ 

- prebudovaní a dobudovaní I. stupňa ZŠ 

- Záverečná prezentácia výsledkov Testovania žiakov 9. Ročníka od šk. 2004/2005 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili s doplňujúcimi otázkami poslanci:  

Mgr. Lukačková – poďakovala a ocenila výsledky práce školy 

Ing., Mgr. Radosa – veková štruktúra na I. stupni, aká je situácia na II. stupni, čo predznamenáva 

úspechy školy, kde sú najväčšie problémy školy 

Ing. Černák – či je na škole WIFI 

 

Mgr. Nagy: 

- nedochádza ku generačnej výmene 

- na úspechy školy majú jednoznačný vplyv učitelia, učitelia na škole cítia, že je to ich poslanie, 

jedna z učiteliek je autorkou učebnice SJaL, učiteľ musí vedieť čo má naučiť, ako má naučiť 

a v triede má byť pozitívna klíma 

- nedostatok finančných prostriedkov, technické vybavenie školskej jedálne, zatekanie do jednej 

časti  objektu ZŠ, stupačky a sociálne zariadenia 

- budova školy po výmene okien, zateplení a oprave striech a ďalších opravách je v dobrej 

kondícií 

- WIFI ako doplnok áno, ale preferované sú káblové rozvody 
 

Uznesenie školskej komisie k výchovno-vzdelávacím výsledkom ZŠ Lachova 1 

Školská komisia berie na vedomie  výchovno-vzdelávacie výsledky ZŠ Lachova 1 za I. polrok 

2012/1013, mimoriadne pozitívne výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 

9.ročníka v Testovaní 9-2013, v realizácii projektov a zapojení školy do rôznych aktivít na 

vedomie. Konštatuje, že ZŠ Lachova 1 patrí medzi najlepšie školy nielen v Bratislavskom regióne, 

ale aj na Slovensku. Vyslovila poďakovanie riaditeľovi ZŠ Lachova 1, Bratislava Mgr. Gustávovi 

Nagyovi za dosiahnuté výsledky a ocenila výborné výsledky práce celého pedagogického kolektívu 
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a všetkých zamestnancov ZŠ Lachova 1, Bratislava, ktoré dosiahli pod vedením pána riaditeľa Mgr. 

Gustáva Nagya. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4    proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 2: Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2013/2014 v ZŠ a MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesla vedúca OŠKaŠ v zmysle zákona Mgr. 

Redechová. Materiál sa na rokovanie školskej komisie predložil v zmysle zákona o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a školského zákona. Cieľom materiálu je informovať o súčasnom 

stave zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky v ZŠ a návštevy MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ a o zabezpečení tejto povinnosti samosprávy v novom školskom roku. Východiská 

pedagogicko-organizačného zabezpečenia nového školského roka 2013/2014  v ZŠ a MŠ sú: 
- výsledky zápisu žiakov do I. ročníka ZŠ,  

- výsledky prijímania detí do MŠ, 

- počet odkladov povinnej školskej dochádzky (PŠD) 

- výsledky prijímacieho pokračovania žiakov 5. ročníka na osemročné gymnáziá, žiakov                           8. 

ročníka na bilingválne stredné školy a žiakov 9. ročníka na stredné školy v školskom roku 2012/2013.  

Od počtu prijatých žiakov do I. ročníka ZŠ a prijatých detí do MŠ, od výsledkov prijímacieho 

pokračovania na stredné školy a ďalších faktorov (napr. počtu odkladov PŠD,  migrácie obyvateľstva, 

prestupov žiakov medzi školami, atď.) sa budú odvíjať počty pedagogických, odborných a nepedagogických 

zamestnancov  v jednotlivých ZŠ a MŠ.  

Materiál v prvej časti poskytuje informácie o prebiehajúcom školskom roku 2012/2013. 

V druhej časti informuje o predpokladoch a východiskách pre nový školský rok 2013/2014, 

predpokladanom celkovom počte žiakov v jednotlivých ZŠ podľa ročníkov, počte tried,  

predpokladanom počte žiakov v školských kluboch detí (ŠKD), počte oddelení ŠKD, počte 

prijatých detí do MŠ, počte tried MŠ podľa vekového zloženia,  počte pedagogických zamestnancov 

(PZ), počte odborných zamestnancov (OZ) a o počte nepedagogických zamestnancov (NPZ) v ZŠ 

a MŠ, atď. 

S cieľom neustále vytvárať podmienky na prijímanie čo najväčšieho počtu detí do MŠ a tým 

vychádzať v ústrety zákonným zástupcov detí, sú v materiáli uvedené návrhy na riešenie zvýšenia 

kapacít existujúcich MŠ a to:  

a) zriadením nových tried v troch MŠ 

b) zriadením elokovaných tried pre ďalšie dve MŠ vo voľných nebytových priestoroch ZŠ.  

V závere školského roka 2012/2013 sa v jednotlivých ZŠ a MŠ, v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a v zmysle predloženého Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského 

roka 2013/2014 bude realizovať príprava nového školského roka. 
 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili s doplňujúcimi otázkami poslanci 

Mgr. Lukačková 

- do materiálu zapracovať pripomenutie úloh a záverov prijatých v súvislosti s prerokovaním 

Správy a vývoji a súčasnom stave ZŠ  v MZ v máji 2012 

- záujem aktívne reagovať na podnety na riešenie kapacít MŠ od obyvateľov (Zuzana Lukačová) - 

iniciácia stretnutia so zákonnými zástupcami detí 

- konštatovala, že problematikou MŠ sa školská komisia zaoberá pravidelne a spoločne s mestskou 

časťou bude komisia hľadať riešenia zvyšovania kapacít MŠ v MČ Ba-Petržalka 

Mgr. Ing. Radosa   
- požiadavka na doplnenie materiálu o tabuľku o počte neprijatých detí podľa jednotlivých MŠ 

 PaedDr. Olšanská – problematika MŠ a podnetov od rodičov 

 

Na všetky otázky v rámci diskusie odpovedala vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová 
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Uznesenie školskej komisie k materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 

2013/2014 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli s požiadavkou na doplnenie materiálu o tabuľkový prehľad 

o počte neprijatých detí do MŠ podľa jednotlivých MŠ a doplnenie materiálu v časti zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho o informáciu o plnení prijatých opatrení  prijatých v  máji 2012 

v súvislosti s prerokovaním Správy o vývoji a súčasnom stave ZŠ 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4   proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 3: Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 

2012. – Ing. Lukaček   

Úvodné slovo k materiálu predniesol Ing. Lukaček, vedúci FO.  

- Materiál vypracovaný v súlade so zákonom, doplnený o vyhodnotenie organizácií 

- MČ za rok 2012 skončila s prebytkom, ktorý bude v rezervnom fonde,  

- z neho bude hradený úver, ktorý bol na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a na nový 

úver na plaváreň, školy a KZP 

- informácia o príjmoch z dane od fyzických osôb, kapitálových príjmoch, ktoré boli vo výške 70 

% z dôvodu nepredaja pozemku na Šustekovej 

- informácia o európskych fondoch, riešenie Ovsišstkého námestia 

- informácia o príjmoch a výdavkoch za školstvo 

- so žiadnou školou neboli problémy, príjmy a výdavky sú v súlade s rozpočtovými pravidlami 
 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili s doplňujúcimi otázkami poslanci  

Mgr. Lukačková, rozpočtové opatrenia, šetrenie 5 % na osobných výdavkoch a 10 % na 

prevádzkových výdavkoch, vytváranie finančných motivačných podmienok  pre inovatívnu prácu 

učiteľov  a stabilizáciu mladých učiteľov (generačná výmena aktuálna v najbližších rokoch) 

Ing. Radosa - prebytok do rezervného fondu, bežné výdavky, riešenie prevádzky škôl 

a personálneho zabezpečenia 

Ing. Černák – v ktorých položkách boli vyššie príjmy a či sa už zrealizoval predaj pre  Lepší svet 
 

Na všetky otázky odpovedal Ing. Lukaček  
 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka za rok 2012 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4    proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 4: Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb - 

Úvodné slovo k materiálu predniesol JUDr. Emil Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej 

ochrany. 

- Povoľovanie prevádzkovej doby v obchodov, prevádzok služieb, reštauračných zariadení 

- Upozornil na jednotlivé paragrafy VZN, voči ktorým podal prokurátor protest 

- Vysvetlil jednotlivé skutočnosti súvisiace so stanovením pravidiel na prevádzku 

- Rozhodovanie miestneho zastupiteľstva – MZ má právo vedieť o tom čo sa v regióne deje 
 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili poslanci Ing. Radosa a Mgr. Lukačková, ktorí podporili stanovisko MČ  

k protestu prokurátora 

V rámci diskusie JUDr. Chlebec odpovedal na ďalšie doplňujúce otázky členov komisie 
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Uznesenie  školskej komisie k materiálu Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4   proti: 0 zdržal: 0 

 

K bodu č. 5: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o starostlivosti o verejnú zeleň 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Ing. Juhásová, zástupkyňa vedúcej OŽP. 

- VZN vychádza z praktických skúseností zo správneho konania, opora v aktuálnych všeobecne 

záväzných právnych predpisoch, jasne vymedzuje pojmy, smeruje k ochrane zelene 
 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili s doplňujúcimi otázkami poslanci: 

Ing. Mgr. Radosa – k § 7 či by nebolo rozumné spresniť konkrétne veci pri stavebnej činnosti 

(rozkopávky, zateplovanie budov), či by tieto praktické otázky nebolo dobré ošetriť vo VZN 

Mgr. Lukačková – či OŽP stíha realizovať kontroly dodržiavania VZN, VZN by bolo vhodné viac 

medializovať 

Ing. Juhásová 

- Pri stavbách sa žiada  zo strany stavebníka o súhlas na zaujatie verejnej zelene alebo verejného 

priestranstva a to sa kontroluje 

- Pri rozkopávkach sa riadi podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o starostlivosti o verejnú zeleň 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4   proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 6:  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní soc. služieb + dodatok 

k zriaďovacej listine 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka SSS Petržalky 

- informácia o sociálnych službách, nevyhnutnosť operatívne pracovať , zmena rozsahu sociálnych 

služieb, 

- zmena VZN na základe požiadaviek občanov o osobnú starostlivosť o dieťa – SSS túto službu 

nevykonávalo, SSS má opatrovateľskú službu v domácnosti, môže vykonávať aj túto službu, 

týka sa to napr. pri narodení dvojčiat, trojčiat, napr. v prípade hospitalizácie  zákonných 

zástupcov, zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa a pod.  

- informácia o odľahčovacej službe – tiež nie je zaregistrovaná, 

- o toto je  potrebné upraviť VZN a následne štatút 
 

Diskusia:  

Na otázky členov komisie Mgr. Lukačkovej a Ing. Mgr. Radosu odpovedala riaditeľka SSS 

Petržalka. 
 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní soc. 

služieb + dodatok k zriaďovacej listine 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4   proti: 0 zdržal: 0 
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K bodom č.: 7, 8,  9 :  
č. 7: Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu doplnku Štatútu hl. mesta SR 

Bratislavy - parkovanie. 

č. 8: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy mesta 

o parkovaní 

č. 9: Schválenie Zmluvy o spolupráci medzi hl. mestom SR Bratislavou a mestskými časťami pri 

realizácii parkovacej politiky v Bratislave. 
 

Úvodné slovo ku všetkým trom materiálom  predniesla Ing. Z. Kordošová, vedúca ÚRaD 
 

Diskusia:  

V diskusii sa vyjadrili členovia komisie 

Ing. Mgr. Radosa – k problematike parkovania 

Ing. Černák – k technickým nákladom 

Ing. Kordošová v rám ci diskusie informovala o Centrálnom evidenčnom systéme 

 

Uznesenie školskej komisie ku všetkým trom predloženým materiálom  

Školská komisia berie na vedomie predložené materiály a prípadné pripomienky k nim zašle Ing. 

Kordošovej do 18.6.2013 na mailovú adresu: zuzana.kordosova@petrzalka.sk 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, a, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za:  4  proti: 0 zdržal: 0 

 

K bodu č. 10:  Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy – daň z nehnuteľností 

Úvodné slovo k materiálu predniesol Ing. Lukaček, vedúci FO 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili s doplňujúcimi otázkami poslanci Mgr. Lukačková a Ing. Mgr. Radosa. Na 

všetky otázky odpovedal Ing. Lukaček 

 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy – daň z nehnuteľností 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4    proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 11:  Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov parc. č. 1643/1 a 1643/2 pre spoločnosť 

WINNEX s.r.o. 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr.. Iveta Strapcová, vedúca ONM 

- WINNEX požiadal o predĺženie prenájmu v areáli ZŠ Holíčska na 30 rokov, návrh v materiáli je 

na 10 rokov 

- Prenájom je za účelom výstavby hokejového štadióna pre hokejovú školu, 

- Riešenie statickej dopravy v rámci projektu 

- Informácia o fázach výstavby 

- Informácia o podmienkach predĺženia nájmu 
 

Diskusia:  

V diskusii vystúpili a svoje stanoviská vyjadrili poslanci 

Ing. Černák  - predĺžiť dobu nájmu len do doby prípravy dokumentácie, upozornil, že v marci 

2013 podali žiadosť o územné konania a v apríli o predĺženie nájmu na 30 rokov 

Ing. , Mgr. Radosa – majú existujúcu zmluvu, čo sa chce urobiť za 260 000 €, čo má byť obsahom 

I. a II.  fázy revitalizácie areálu – požiadavka doplniť materiál o presnú špecifikáciu prác v I. a II. 

fáze, riešenie územného konania 
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Mgr. Lukačková, Ing.Černák – v prípade nesplnenia podmienok zmluvy – I. fázy do 31.8. 2013 je 

možné ukončenie zmluvy zo strany MČ. 

V rámci diskusie na otázky odpovedala Mgr.  Strapcová 
 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov parc. č. 

1643/1 a 1643/2 pre spoločnosť WINNEX s.r.o. 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli s požiadavkou o doplnenie materiálu o rozpis prác v rámci 

I. a II. fázy revitalizácie areálu ZŠ Holíčska 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 3   proti: 0   zdržal: 1 

 

K bodu č. 12: Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 

pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460 

Úvodné slovo k materiálu v zmysle dôvodovej správy predniesla Mgr. Iveta Strapcová, vedúca 

ONM, informovala o výške nájmu a čase využívania 

 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ 

Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, IČO: 42135460 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4   proti: 0 zdržal: 0 

 

K bodu č. 13: Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava 

pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Iveta Strapcová, vedúca ONM 
 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ 

Holíčska 50, 851 05 Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri 

Dunaji, IČO: 42135460 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za:  4  proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 14: Návrh na prenájom triedy v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre 

Súkromnú základnú umeleckú školu 851 01 Bratislava, IČO: 31 802 958 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Iveta Strapcová, vedúca ONM 
 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Návrh na prenájom triedy v objekte ZŠ Prokofievova 5, 

851 01 Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu 851 01 Bratislava, IČO: 31 802 958 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4  proti: 0 zdržal: 0 
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K bodu č. 15: Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-08-2012 PRÁVNIK-

tenisová škola TRČKA&KUREK , o. z., IČO: 30 848 521– zníženie nájomného NP 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr.  Iveta Strapcová, vedúca ONM 
 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-

08-2012 PRÁVNIK - tenisová škola TRČKA&KUREK , o. z., IČO: 30 848 521– zníženie 

nájomného NP 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, , PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4    proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 16: Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-09-2012  PRÁVNIK-

tenisová škola TRČKA&KUREK o.z., IČO: 30 848 521 – zníženie nájomného pozemok 

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Iveta Strapcová, vedúca ONM 

 

Uznesenie  školskej komisie k materiálu Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-

09-2012  PRÁVNIK - tenisová škola TRČKA&KUREK o. z., IČO: 30 848 521 – zníženie 

nájomného pozemok 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, PaedDr. Olšanská,  

Hlasovanie:     za: 4   proti: 0  zdržal: 0 

 

Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lukačková. Poďakovala členom 

komisie za aktivitu pri prerokovaní jednotlivých bodov programu komisie. 

 

         za správnosť 

            Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.  

         predsedníčka školskej komisie 

 

 

 

 

zapísala: 

Mgr. Veronika Redechová, v .r  

tajomníčka komisie 

 

Bratislava, 11.06.2013 


