
Zápisnica z 23. rokovania školskej komisie 

Termín: 11.09.2013 

Čas: od 15,30 do 17,40 

Miesto: MÚ zasadačka 8. poschodie 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Ospravedlnení: Ing. Černák, PhDr. Šebej, CSc. 

Prizvaní:  Ing. Štefánik - prednosta MÚ,  Ing. Lukaček - vedúci FO,  JUDr. Chlebec - vedúci 

referátu predbežnej právnej ochrany,  Mgr. Jecková - vedúca OŽP,   Mgr. Brozsová - vedúca 

referátu SMM, Ing. Lezo - riaditeľ SSŠaŠZ 
 

Program: 

1. Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. polrok 2013 a návrh na 

úpravu rozpočtu na rok 2013 – gestor finančné oddelenie 

2. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012      zo dňa 13. 11. 

2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri 

Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova – gestor referát predbežnej 

právnej ochrany 

3. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č....zo dňa ...., 

ktorým sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti    Bratislava-Petržalka č. 4/2005, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Vígľašskej ul. - gestor referát 

predbežnej právnej ochrany 

4. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka   č. 2/2010, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82  - gestor referát predbežnej 

právnej ochrany 

5. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,  ktorým    sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 7/2012 zo dňa 13. 

novembra. 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb  v mestskej časti Bratislava-

Petržalka- gestor referát predbežnej právnej ochrany 

6. Protest prokurátora voči VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach držania psov – 

gestor oddelenie životného prostredia 

7. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre KICK-

BOX DIM MAK TOPERCER TEAM Bratislava, Strečnianska 18 – gestor oddelenie nakladania 

s majetkom 

8. Návrh na prenájom časti areálu na par. č. 4877/12  a na parc. č. 4883 v objekte ZŠ Nobelovo 

nám. 6 pre TSP – tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám. 6 - gestor oddelenie nakladania s 

majetkom 

9. Návrh na prenájom NP - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s.- gestor 

oddelenie nakladania s majetkom 

10. Návrh na prenájom NP - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a. s - 

gestor oddelenie nakladania s majetkom 

11. Návrh na schválenie dodatku č.2 k nájomnej zmluve č.4/2011 uzavretej medzi 

prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom Jednotka - tenisová škola, 

občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava,  IČO: 30797047  - gestor oddelenie 

nakladania s majetkom 

12. Informácia o činnosti Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za I. polrok 

2013 – riaditeľ SSŠaŠZ 

13. Rôzne 

 

Zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lukačková 
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K bodu 1:  

1a) Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 – informáciu predložil 

Ing. Julian Lukaček, vedúci FO 

- Správa o plnení rozpočtu vypracovaná v súlade s uznesením MZ, lx polročne predkladať 

informáciu o plnení rozpočtu na rokovanie MZ 

- Materiál vypracovaný v súlade so zákonom 

- Informácia o bežných a kapitálových výdavkoch, novej metodike vypracovania 

- Informácia o plnení príjmov a plnení výdavkoch  po jednotlivých ukazovateľoch 

Diskusia:  

- Ing. Radosa a Mgr. Lukačková, ktorí upozornili na zásahy štátu do regionálneho školstva, 

osobitne do originálnych kompetencií zriaďovateľov na úseku školstva, ktoré im spôsobujú 

problémy 

- Ing. Radosa – požiadal o informáciu či sa stalo na úseku školstva niečo nepredpokladateľné 

zmeny – odpoveď poskytnutá pri materiáli Návrh na úpravu rozpočtu 

- V rámci diskusie odpovedal Ing. Lukaček  ďalšie otázky členov komisie 
 

Uznesenie k materiálu z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 Správa o plnení rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4  proti:  0    zdržal: 0 

 

1b) Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 – informoval  Ing. 

Julian Lukaček, vedúci FO 

- Osobitne sa venoval problematike školstva 

- Materiál pripravený v súlade s Memorandom medzi vládou SR a samosprávou 

- Finančné prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v rámci originálnych 

kompetencií na 3. a 4. štvrťrok zatiaľ v zmysle uznesenia vlády č. 52/2013 neboli poskytnuté 

- Pri tvorbe návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2013 sa vychádzalo z podkladov oddelení 

a organizácií 

- Niektoré aktivity sa presúvajú na rok 2014 napr. digitalizácia úradu 

- V rámci úpravy rozpočtu sú vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu Domu kultúry ZH 

- Informácia o úprave rozpočtu podľa jednotlivých ukazovateľov 
 

Diskusia:  

- Mgr. Redechová, Ing. Lukaček – odpoveď Ing. Radosovi v súvislosti s nepredpokladanými 

zmenami – informovala o zmenách všeobecne záväzných právnych predpisov napr. zákon 

245/2008 (využitie finančných prostriedkov zo ŠR – kapitola MŠVVaS – dotácie na deti MŠ, 

ktoré majú rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku, resp. odloženú povinnú školskú 

dochádzku resp. dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku 

- Mgr. Lukačková – konštatovala, že situácia v regionálnom školstve je veľmi zložitá 

- Ing. Radosa – požiadal o vysvetlenie presunov z položky 5.6  

- Ing. Lukaček – vysvetlil presuny medzi jednotlivými položkami, tie sa musia uskutočniť 

z dôvodu, že chýba 5 % na mzdy pre pedagogických zamestnancov MŠ v rámci originálnych 

kompetencií, tieto prostriedky zatiaľ v zmysle uznesenia vlády neboli zriaďovateľom poskytnuté 

- Ing. Lezo – vyjadril svoje stanovisko k presunom a upozornil, že bude mať nedostatok 

finančných prostriedkov pre zamestnancov SSŠaŠZ, ktorým z titulu nízkych platov hlavne na 

úseku údržby sa snažil osobnými ohodnoteniami riešiť nepriaznivú situáciu, upozornil aj na 

pomerne nízke poplatky, ktoré platia zákonní zástupcovia detí v MŠ na čiastočnú úhradu 

nákladov súvisiacich s pobytom detí v MŠ v porovnaní s ostatnými mestskými časťami 

- Ing. Radosa – upozornil na skutočnosť, že školstvo významných spôsobom ovplyvňuje život 

občanov Petržalky 
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Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh úpravy rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 Školská komisia MZ odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Školská komisia MZ odporúča schváliť Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

na rok 2013 tak ako je to uvedené v materiáli. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4  proti:  0    zdržal: 0 

 

K bodu č. 2:  

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012 zo dňa 13. 11. 2012, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom 

ulicami Tupolevova a Jiráskova – JUDr. Emil Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej 

ochrany 
- Zdôvodnil predložený materiál 

- Pôvodné VZN pripravené len na jednorázovú akciu Vianočné trhy 2012, novo navrhnuté VZN 

reflektuje na skutočnosť, že sa Vianočné trhy sa budú opakovane organizovať a z toho dôvodu 

má VZN dlhodobý charakter 

- Informoval o prevádzkovej dobe v rámci Vianočných trhov, ktorá je navrhnutá na základe 

požiadaviek predajcov od 9.00 do 21,00 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu  Návrh  Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012 zo dňa 13. 11. 2012, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom 

ulicami Tupolevova a Jiráskova  

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012 zo dňa 13. 11. 2012, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom 

ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova  

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4  proti: 0  zdržal: 0 

 

K bodu č. 3 
Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č....zo dňa ...., ktorým 

sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti    Bratislava-Petržalka č. 4/2005, ktorým sa 

vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Vígľašskej ul. - JUDr. Emil Chlebec, vedúci 

referátu predbežnej právnej ochrany 

- Miestny podnik VPS predložil návrh na zrušenie VZN z dôvodu nerentabilnosti prevádzky 

- Plocha, na ktorej sa trhovisko nachádza patrí METRU z toho dôvodu sa už ďalej zo strany MČ 

neuvažuje o jeho ďalšom využití, za prenájom priestorov sa platilo 
 

Diskusia:  

- Ing. Radosa  - požiadal doplniť do dôvodovej správy informácie o majiteľovi pozemku 

- JUDr. Chlebec – materiál bude doplnený o túto informáciu vrátane rentability využitia trhoviska 

od roku 2010 

- Uviedol, že na trhovisku predáva len jeden predajca 

- Priestor využívajú bezdomovci, došlo tam aj k tragickým skutočnostiam, úmrtia bezdomovcov 

- Ing. Radosa – upozornil, že aktívneho predajcu je potrebné riešiť, požiadal o zabezpečení 

pomoci pre tohto trhovníka, ktorý na trhu ako jediný aktívne predáva 

- JUDr. Chlebec – ubezpečil, že toto sa dá riešiť formou ambulantného predaja 
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Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh  Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č....zo dňa ...., ktorým sa ruší  Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti  Bratislava-Petržalka č. 4/2005, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 

príležitostný trh na Vígľašskej ul. ´ 

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č....zo dňa ...., ktorým 

sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2005, ktorým sa 

vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Vígľašskej ul. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za:  4   proti:  0   zdržal: 0 
 

K bodu č. 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2010, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82 - JUDr. Emil Chlebec, vedúci 

referátu predbežnej právnej ochrany 

- Majiteľ trhoviska pán Engliš požiadal o zrušenie VZN, pretože pôvodná výrobná hala slúžila len 

krátku dobu ako trhovisko – bazárový trh – činnosť ukončená – prenajaté pre motokársku dráhu 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka   č. 2/2010, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný 

trh na Kopčianskej ceste č. 82  
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým  sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2010, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4  proti: 0  zdržal: 0 
 

K bodu č. 5 
Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,  ktorým    sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 7/2012 zo dňa 13. 

novembra. 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb  v mestskej časti Bratislava-

Petržalka - JUDr. Emil Chlebec, vedúci referátu predbežnej právnej ochrany 

- Na júnovom rokovaní MZ prijaté uznesenie č. 336/2013, na základe protestu prokurátora 

pripravené nové VZN na prerokovanie v MZ 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh  Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 7/2012 zo dňa 13. novembra. 2012 o pravidlách 

času predaja a času prevádzky služieb  v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť VZN v zmysle návrhu  uznesenia uvedeného v materiáli. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za:  4  proti: 0   zdržal: 0 
 

K bodu č. 6 
Protest prokurátora voči VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach držania psov – 

Mgr. Jana Jecková, vedúca OŽP 

- Protest prokurátora doručený 2. 9. 2013, je voči VZN č. 11/2008 – podmienky držania psov 

- Prokurátor upozornil na 3 veci:  

a) čipovanie psov je už povinné do konca septembra, v pôvodnom materiáli bolo uvedené, že sa 

môže čipovať 
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b) ak je pes zaevidovaný dostane známku totožnosti, zákon neuvádza, kde má byť známka 

umiestnená, v pôvodnom VZN nad rámec zákona bolo určené, že známka má byť umiestnená 

na obojku 

c) zákon o psoch umožňuje uvádzať, kde je zákaz vstupu psov, vo VZN jasné uvedené a sú 

uvedené označené priestory, kde je zákaz vstupu psov (napr. areály ZŠ , MŠ a pod), vo VZN je 

nad rámec zákona uvedené slovné spojenie ďalšie miesta označené zákazom vstupu – nie sú 

však presné opísané odkiaľ-pokiaľ siahajú 
 

Diskusia:  

- Ing. Radosa – v súvislosti s povinným čipovaním upozornil na odvolávku v zákone na prechodné 

ustanovenia 

- Mgr. Jecková  informovala, že prechodné ustanovenie končí 30.9.2013 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Protest prokurátora voči VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach držania psov  

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
a) vyhovieť  

protestu prokurátora proti VZN č. 1/2008 týkajúceho sa ustanovení v § 3 ods. 5, 8 a 9  

b) nevyhovieť protestu prokurátora v časti, ktorá sa týka ustanovenia § 4 ods. 1 písm. g)  

a odporúča  

požiadať prednostu o predloženie zmeny VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle platnej právnej úpravy, v ktorom budú 

akceptované pripomienky prokurátora. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4  proti: 0  zdržal: 0 
 

K bodu č.  7 

Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre KICK-BOX 

DIM MAK TOPERCER TEAM Bratislava, Strečnianska 18 – Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca 

referátu SMM 
  

Diskusia:  

- Ing. Radosa požiadal o preformulovanie zdôvodnenia osobitného zreteľa 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh na schválenie prenájmu 

nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre KICK-BOX DIM MAK TOPERCER 

TEAM Bratislava, Strečnianska 18 

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre KICK-BOX DIM MAK 

TOPERCER TEAM Bratislava, Strečnianska 18 v zmysle návrhu uznesenia uvedeného v materiáli. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4   proti: 0  zdržal: 0 
 

K bodu č. 8 
Návrh na prenájom časti areálu na par. č. 4877/12  a na parc. č. 4883 v objekte ZŠ Nobelovo nám. 6 

pre TSP – tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám. 6 - Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca referátu 

SMM 

- Informovala, že ide o návrh na dlhodobý prenájom na dobu 20 rokov z dôvodu zainvestovania zo 

strany nájomcu 
 

Diskusia:  

- Ing. Radosa – vyjadril výhrady voči dĺžke prenájmu a predložil návrh na dobu prenájmu na 5 

rokov – s týmto návrhom sa stotožnili aj ostatní členovia školskej komisie 
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Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh na prenájom časti 

areálu na par. č. 4877/12  a na parc. č. 4883 v objekte ZŠ Nobelovo nám. 6 pre TSP – tenisovú 

školu Petržalka, Nobelovo nám. 6  

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť prenájom časti areálu na par. č. 4877/12  a na parc. č. 4883 v objekte ZŠ Nobelovo nám. 6 

pre TSP – tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám. 6, v zmysle uznesenia uvedeného v materiáli 

s pripomienkou k navrhovanej dĺžke prenájmu. Školská komisia predkladá návrh na maximálnu 

dobu prenájmu na 5 rokov. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4   proti: 0  zdržal: 0 
 

K bodu č. 9 

Návrh na prenájom NP - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s.- Mgr. 

Alžbeta Broszová, vedúca referátu SMM 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh na prenájom NP - šatní 

v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a. s  

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť prenájom  NP - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a. s, v zmysle 

návrhu uznesenia uvedeného v materiáli 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za:  4  proti: 0   zdržal: 0 
 

K bodu č. 10 
Návrh na prenájom NP - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a. s - Mgr. 

Alžbeta Broszová, vedúca referátu SMM 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh na prenájom NP - 

telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a. s  

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť prenájom  NP prenájom NP - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 

1898, a. s , v zmysle návrhu uznesenia uvedeného v materiáli. 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za: 4  proti:  0  zdržal: 0 
 

K bodu č. 11  

Návrh na schválenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č.4/2011 uzavretej medzi prenajímateľom ZŠ 

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom Jednotka - tenisová škola, občianske združenie, 

Záhumenná 318, 851 10 Bratislava,  IČO: 30797047   - Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca referátu 

SMM 

- Od termínu predloženia materiálu na rokovanie komisie sa uskutočnilo spoločné rokovanie 

s nájomcom a prenajímateľom a na základe výsledku rokovania predložený nový návrh 

uznesenia 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Návrh na schválenie dodatku 

č. 2 k nájomnej zmluve č.4/2011 uzavretej medzi prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5, 851 01 

Bratislava a nájomcom Jednotka - tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10 

Bratislava,  IČO: 30797047   
Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

a) Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 4/2011 pre Jednotka-tenisová škola, občianske združenie, 

Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, OČO: 30797047, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.- 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa 

upravuje doba nájmu na dobu určitú do 31. 12. 2014 
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b) Predĺženie termínov dokončenia športovísk, ktoré budú upravené dodatkom k nájomnej zmluve 

č. 5/2008 

- multifunkčné gumovo asfaltové ihrisko do 31.08.2014 

- 2 tenisové dvorce s gumovo asfaltovým povrchom do 31. 08. 2015 

c) Zmenu výmery prenajatej plochy podľa geometrického plánu č. 118/2012 zo dňa 19.11.2012, 

ktorá bude upravená dodatkom k nájomnej zmluve č. 5/2008 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:     za:  4  proti: 0   zdržal: 0 
 

K bodu č. 12 

Informácia o činnosti Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za I. polrok 2013 

–  Ing. Milan Lezo, riaditeľ SSŠaŠZ 

- Informoval o plnení rozvojových aktivít SSŠaŠZ za I. polrok 

- Informoval o riešení interaktívnych tabúľ pre triedy MŠ 

- Nepriaznivej situácii pri financovaní tried predškolákov v kontexte s finančnými prostriedkami 

poskytovanými štátom na tieto triedy 

- Riešení úspor na teple zakúpením termoventilov a ich namontovaním v triedach MŠ 

- Záveroch hygienických previerok v ŠJ – vyplynula potreba postupne nakupovať pracovné stoly 

- Zabezpečení technického zázemia činnosti MŠ a ŚJ 

- Spolupráca SSŠaŠZ so ZŠ 

- Výborne zabezpečenej školskej agende prostredníctvom programov e-Škola a e-Tlačivá  

- Nedostatok finančných prostriedkov spôsobených okrem iného aj novelou zákona č. 245/2008 

v súvislosti s triedami predškolákov ale doposiaľ neposkytnutými finančnými prostriedkami zo 

štátu pre nepedagogických zamestnancov MŠ 
 

Diskusia:  

- P. Ružička – výdaje na energie a možnosť odčlenenia od centrálneho dodávateľa tepla 

- Mgr. Lukačková – nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh 

- Ing. Radosa – kde je ešte priestor na šetrenie 

- Ing. Lezo – priestor na šetrenie už bol vyčerpaný, boli prijaté a realizované opatrenia  výmena 

okien, šetrenie v MŠ do 47 %, v ZŠ výmena svetiel – úspora 30 %,  

- Ing. Radosa – v súvislosti s kritickou situáciou vo financovaní originálnych kompetencií na 

úseku školstva navrhol riešiť zvýšenie poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí 

v MŠ a výšku režijných poplatkov za školské stravovanie od zákonných zástupcov, novelizovať 

VZN č. 1/2012 v tomto smere  a pripraviť materiál na rokovanie MZ aj v súvislosti s prípravou 

rozpočtu na rok 2014 

- Návrh Ing. Radosu podporili Dr. Olšanská, Mgr. Lukačková, p. Ružička 
 

Uznesenie z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 k materiálu Informácia o činnosti 

Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za I. polrok 2013  

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

a) zobrať na vedomie Informáciu o činnosti Strediska služieb školám a školským zariadeniam 

Petržalka za I. polrok 2013 

b) so zreteľom na kritickú situáciu vo financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 

(MŠ, ŠKD, ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ) pripraviť návrh novely VZN č. 1/2012 zo 17. 4. 2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka a predložiť ho na decembrové zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 

Hlasovanie:   za: 4   proti: 0  zdržal: 0 
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Záver: 

Mgr. Lukačková  v mene školskej komisie vysoko ocenila predloženú správu o činnosti SSŠaŠZ za 

I. polrok 2013, osobitne ocenila a poďakovala za prácu a osobný vklad Ing. Lezovi pri 

zabezpečovaní všetkých úloh, ktoré SSŠaŠZ zabezpečuje pre MŠ a ŠJMŠ ale aj pre jednotlivé ZŠ. 

Vyslovila poďakovanie celému kolektívu zamestnancov SSŠaŠZ. 

 

K bodu č. 13   

Rôzne 

Informácia o počte žiakov ZŠ podľa stavu k 2.9.2013 – členovia komisie obdŕžali od vedúcej 

OŠKaŠ tabuľkový prehľad podľa jednotlivých škôl aj so stručnou analýzou 

Záver:  
Školská komisia MZ berie na vedomie informáciu o počte žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa stavu k 02.09.2013 

 

Zasadnutie komisie ukončila  predsedníčka komisie Mgr. Lukačková.  

 

za správnosť 

            Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.  

         predsedníčka školskej komisie 

 

zapísala: 

Mgr. Veronika Redechová, v .r  

tajomníčka komisie 

Bratislava, 11.09.2013 

 


