
Zápisnica z 3. zasadnutia školskej komisie MZ 
 

Termín a čas:23.04.2015  od 15,30 hod. do 17,30 
Miesto: zborovňa:  ZŠ Tupolevova 20, Bratislava 
Prítomní členovia komisie: 
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Ing. L.  Štrauchová, Mgr.  Ľ. Janegová, 
Tajomníčka komisie:Mgr. V. Redechová 
Ospravedlnení: Mgr. Ľ. Kačírek, PhD, p. J. Hrehorová, Ing. Petrísková, p. P. Orság,  
p. Z. Lukáčová 
Prizvaní:Mgr. Chanečková, Mgr. Jecková, Mgr. Broszová 

Program   
1. Otvorenie privítanie, predstavenie a privítanie nových členov komisie – neposlancov, schválenie 

programu rokovania – PhDr. Ľudmila Farkašovská – predsedníčka komisie 
2. Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka– Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS 
3. Zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja – gestor Oddelenie projektového 

riadenia – Mgr. J. Jecková, vedúca  
4. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Turnianska pre Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke – gestor ONM – Mgr. A. Broszová 

5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova pre Klub modernej 
gymnastiky DANUBIA, o. z. – gestor ONM  -  Mgr. A. Broszová 

6. Návrh na prenájom časti pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre o.z. FC Petržalka akadémia – 
gestor ONM Mgr. A. Broszová 

7. Návrh na predĺženie nájmu strechy objektu ZŠ Tupolevova 20 pre Veolia Energia Slovensko  
a .s.  – gestor ONM – Mgr. A. Broszová 

8. Informácia o činnosti ZŠ Tupolevova 20 prehliadka školy a návšteva elokovaného pracoviska MŠ 
Iľjušinova – riaditeľ ZŠ Mgr. Cisár 

9. Rôzne 
 

K bodu č. 1:Otvorenie privítanie, predstavenie a privítanie nových členov komisie – neposlancov, 
schválenie programu rokovania – PhDr. Ľ. Farkašovská – predsedníčka komisie 
- 3. zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie PhDr. Farkašovská 
- po otvorení zasadnutia a privítala na zasadnutí novú členku komisie, neposlankyňu  

Mgr. Ľ. Janegovú, zvolenú do školskej komisie na zasadnutí MZ dňa 31.3.2015. Ostatní dvaja 
neposlanci, ktorí boli zvolení do komisie p. Peter Orság z dôvodu SC a p. Zuzanu Lukačová 
z dôvodu MD sa 3. zasadnutia nezúčastnili 

- Vzhľadom na to, že sa zasadnutia školskej komisie nezúčastnilo celkom 5 členov a komisia nebola 
uznášania schopná, prítomní členovia komisie na návrh predsedníčka sa dohodli, že k jednotlivým 
materiálom budú prijímať len stanoviská nie uznesenia.  

- V úvode zasadnutia predložila predsedníčka komisie návrh programu rokovania školskej komisie, 
k návrhu neboli žiadne doplnky, členovia komisie program rokovania 5 prítomnými hlasmi 
schválili a komisia sa schváleným programom 3. zasadnutia riadila 

- Po otvorení rokovania predsedníčkou komisie, odovzdala slovo riaditeľovi ZŠ Tupolevova  
Mgr. Miroslavovi Cisárovi, ktorý privítal členov komisie na pôde ZŠ a stručne informoval 
o činnosti školy, jej výsledkoch, zameraní školy, záujmovej činnosti s osobitným zreteľom na 
činnosť športového klubu karate a činnosť atletického klubu a odpovedal na otázky členov klubu.  

 

K bodu č. 2:Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka – gestor OSV – Mgr. Chanečková 
Materiál uviedla riaditeľka SSS 
- uznesením č. 216 MZ bolo schválené VZN MČ  č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o 

poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 
sociálnych služieb Petržalka, 
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- VZN bolo vypracované v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, 

- návrh na novelu VZN sa predkladá z dôvodu: 
1. stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) v zmysle § 72 odsek 2 

zákona o sociálnych službách, ktoré minimálne menia úhradu za sociálne služby na jednotlivých 
úsekoch Strediska a to:  
- občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka a za sociálnu 

službu v zariadení opatrovateľskej služby platia úhradu vo výške 50% EON, 
- občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ Petržalka a za opatrovateľskú službu v domácnosti 

platia úhradu vo výške 100% EON, 
- občanom, ktorí nie sú odkázaní na sociálnu službu, respektíve nemajú právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (samoplatca v zmysle zákona si platí sumu 
plnej hodnoty sociálnej služby, t.j. EON po odpočítaní príspevku MPSVaR SR na 
prevádzku). 

2. Zvýšenie úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti. 
 

Diskusia: 
Dr. Farkašovská – vysvetlila, pripomenula členom komisie prečo VZN i keď je zo sociálnej oblasti 
je prerokované aj v školskej komisie –  návrhy VZN sa prerokovávajú vo všetkých komisiách, 
Mgr. Dolinay – koľko rokov sa nezvyšoval výška úhrady na sociálne služby 
Mgr. Chanečková – táto suma sa neupravovala 3 roky, za opatrovateľské služby sa platí dlhé roky, 
ešte aj pred rokom 1989 
 

Stanovisko školskej komisie k Návrhu novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady 
za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
novelu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
Prítomní:  
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay  Mgr. J. Kríž,  Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,  
za:  5              proti:  0                    zdržali sa:  0 
 

K bodu č. 3: 
Zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja – gestor Oddelenie projektového 
riadenia – Mgr. J. Jecková, vedúca  
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“), spolu s územným 

plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z 
poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších 
subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej 
zabezpečenie, 

- PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR 
koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými 
projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude 
zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov ale 
skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na 
konkrétnom území. 

- PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). 
Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov  
o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o 
budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne 
riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien.  

- Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej 
stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach. Ide o dokument, ktorý má mať 
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charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových 
podmienok, 

- Mestská časť Bratislava-Petržalka má spracovaný PHSR z roku 2008.  
- Koncom roka 2014 bola schválená novela Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja, ktorá je účinná od 1. januára 2015, pričom nastavuje novú štruktúru PHSR a upravuje 
nové povinnosti samospráv ako subjektov v regionálnom rozvoji.  

- V zmysle uvedenej novely sú obce/VÚC, ktoré majú svoj PHSR schválený pred 1. januárom 2015, 
povinné uviesť ich do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015  
do 31. decembra 2015.  

- Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej 
spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je v niektorých prípadoch podmienkou na predloženie 
žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (napr. z fondov 
EÚ), 

- Spracovanie PHSR prostredníctvom externého spracovateľa, vytvorenie pracovných skupín 
zložených z odborníkov, externý dodávateľ vypracuje analytickú časť, ex post vyhodnotí súčasné 
PHSR,  

- Úhrada nákladov za vypracovanie - z rozpočtu z roku 2016, predpokladané náklady cca 40 000 € 
Diskusia: 
Mgr. Janegová: prečo PHSR nevypracováva úrad ako taký bez externého dodávateľa 
Dr. Farkašovská: kto bol spracovateľom predchádzajúceho PHSR 
Kríž: vypracovanie PHSR nie je cieľom ale prostriedkom  
Mgr. Dolinay: vyjadroval sa k odhadovanej sume 
Na všetky otázky z diskusie odpovedala Mgr. Jecková: 
- Vysvetlila, prečo vypracovanie PHSR aj prostredníctvom externej firmy – kapacitné možnosti 

úradu 
- Externý dodávateľ bude okrem iných zabezpečovať aby vypracovaný materiál mal všetky 

náležitosti 
- Suma 40 000 € je predpokladaná, bude výberové konanie na dodávateľa 
 

Stanovisko školskej komisie  k Zámeruspracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
Zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
Prítomní:  
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay  Mgr. J. Kríž,  Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,  
za:  5              proti:  0                    zdržali sa:  0 
 

K bodu č. 4: 
Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Turnianska pre Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Petržalke- IMPULS – gestor ONM – Mgr. A. Broszová 
- predmet nájmu  nebytové priestory v prístavbe školy, 4. podlažie, o výmere 356,11 m2 
- riaditeľka  ZŠ Turnianska 10 súhlasí s predĺžením nájmu nebytových priestorov v prístavbe   

školy s celkovou plochou 356,11 m2 na 4. podlaží za rovnakých cenových podmienok aké sú 
dohodnuté v doteraz platnej nájomnej zmluve č. 08-10-2012, čo je v súlade s príkazom starostu 
č.13/2011, ktorým bolo vydané metodické usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mestskej časti a zvereného do správy mestskej časti a jej organizácií,  pre  
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke na prevádzku pracovno-
socializačného centra Impulz a navrhuje tento prenájom schváliť ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

- doba nájmu od 1.06.2015 do 31.08.2022 
- Predmetné miestnosti nájmu sa nachádzajú na jednej chodbe na 4. nadzemnom podlaží   

v prístavbe budovy školy so samostatným vstupom. Ide o 4 triedy, 2 kabinety s čajovou 
kuchynkou, 2 toalety a spoločné priestory v objekte školy, celkom o výmere 365,11 m2 
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- navrhovaná cena 11,06 €/m2 ročne t. j. celkom 4 038,- €  + 740,44 € za spoločné priestory ( 20 %) 
, spolu 4778,44 €.Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej 
ploche školy.     

Diskusia: 
Mgr. Dolinay – ako je zapracovaná inflácia  
Mgr. Broszová –inflácia je zapracovaná v každej zmluve, pokiaľ nie je určená striktná suma, rožné 
nájomné má vždy zapracovanú infláciu 
 

Stanovisko školskej komisie k Návrhu na predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 
pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke- IMPULS 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Turnianska pre Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Petržalke- IMPULS v zmysle uznesenia uvedeného v materiáli. 
Hlasovanie:  
Prítomní:  
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay  Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,  
za:  4              proti:  0                    zdržali sa:  0 
 

K bodu č. 5: 
Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova pre Klub modernej 
gymnastiky DANUBIA, o. z. – gestor ONM  -  Mgr. A. Broszová 
- predmet nebytové priestory nachádzajúce sa na v trakte A1, 2. nadzemné podlažie o celkovej 

výmere 312,97 m2 
- ZŠ Prokofievova a klub pripravujú spoločný projekt, ktorého výsledkom budú zmeny v školskom 

vzdelávacom programe. Vzhľadom k tomu že projekt má dlhodobý charakter odporúča sa 
predĺženie tohto prenájmu  posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 
písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

- doba nájmu od 3.07.2015 do 2.07.2025 
- nebytové priestory sa nachádzajú na 2.nadzemnom podlaží traktu A1,o celkovej ploche 312,97 m2 

v objekte školy na Prokofievovej ul.č.5 v Bratislave, súp.č. stavby 999 na pozemku parc.č.3284 
v k.ú. Petržalka, zapísané na LV č. 4550 v prospech vlastníka Mestská časť Bratislava-Petržalka. 
Nehnuteľnosti boli zverené do správy ZŠ na základe protokolu o zverení majetku do správy  č. 
08/08/2012   zo dňa 27.11.2012 v znení dod.č.1, 

- navrhovaná cena za  prenájom je 8,30 €/m2/rok, čo pri celkovej prenajatej ploche predstavuje sumu 
vo výške 2598,-€/rok. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy 
k celkovej ploche školy, 

- Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za službya energie  
budú príjmom prenajímateľa 

- Prenájom priestorov  na obdobie 10 rokov neohrozí očakávané zvyšovanie počtu žiakov školy 
v nasledujúcich rokoch 

Diskusia:bez diskusie 
 

Stanovisko školskej komisie k Návrhu na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ 
Prokofievova pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Prokofievovapre Klub modernej gymnastiky 
DANUBIA, o. z v zmysle uznesenia uvedeného v materiáli.  
Hlasovanie:  
Prítomní:  
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay  Mgr. J. Kríž,  Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,  
za:  5              proti:  0                    zdržali sa:  0 
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K bodu č. 6:  
Návrh na prenájom časti pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre o.z. FC Petržalka akadémia – gestor 
ONM Mgr. A. Broszová 
- FC Petržalka akadémia-nájom časti pozemku parc. č. 347 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

16 556 m2, parc.č.348 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 a časti pozemku parc.č.349 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 m2 v k. ú. Petržalka, spolu o výmere 17 805 m2, 
pozemky sú vo vlastníctve mestskej časti, zapísané na LV č. 4550 a zverené do správy ZŠ na 
základe protokolu č. 09/08/2012 zo dňa 23.11.2012, 

- doba nájmu: na 5 rokov od 1.05.2015 do 31.03.2020, výška nájomného 1,-€/rok, 
- riaditeľ ZŠ Pankúchova 4, požiadal o schválenie prenájmu častí pozemkov v areáli školy ako 

prípad hodný osobitného zreteľa pre FC Petržalka akadémia,účelom nájmu sú tréningové procesy 
mladých futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej mládeže I. a II. kategórie.  

- predchodca klubu FC Petržalka 1898 a.s., zrekonštruoval časť areálu a vybudoval dve futbalové 
ihriská a jedno viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a klubovňu (bufet) pre trénujúcu mládež. 
Vo vyučovacom procese školy využívajú tieto ihriská základná škola aj gymnázium Pankúchova 6 

- FC Petržalka akadémia je dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú 
aktívnu záujmovú činnosť v telesnej výchove a športe, ako aj iných obdobných činnostiach 
a aktivitách súvisiacich s ich športovým vyžitím, potrebami a cieľmi, nadviazala na športovú 
činnosť FC Petržalka 1898, a. s. a podujala sa tým na záchranu mládežníckeho futbalu v Petržalke, 

- zastrešuje celú telovýchovnú a športovú činnosť, stará sa rozvoj a ochranu záujmov svojej členskej 
základne a zároveň im poskytuje odbornú a poradenskú službu, vytvára podmienky pre efektívne 
využívanie voľného času pohybovo a športovo nadanej mládeže, vedie ich k pravidelnej športovej 
aktivite čím prispieva k upevneniu ich telesnej i duševnej zdatnosti, 

- Škola podporovala a chce i naďalej podporovať prácu klubu s mladými futbalovými talentami, 
súčasťou podpory nie je len poskytovanie priestorov ale aj vytváranie individuálnych podmienok 
pre žiakov základnej školy - futbalistov ich vzdelávaním podľa individuálneho študijného plánu 

- riaditeľ ZŠ Pankúchova súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok ktoré 
boli dohodnuté zmluvou s FC Petržalka 1898 a.s. v roku 2013, t.j. na dobu určitú 5 rokov a za cenu 
1,-€/rok, 

- vzhľadom k uvedenému sa navrhuje posudzovať tento prenájom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, príjem 
z prenájmu častí pozemkov je príjmom zriaďovateľa, 

Diskusia: 
Mgr. Dolinay  – veľké dotácie pre predchádzajúcu organizáciu FC Petržalka 1898 a na rozvoj športu, 
nie je až taká podpora pre ostatné oblasti,  
Mgr. Janegová– potreba podporovať takéto aktivity vo verejnom záujme 
Ing. Štrauchová – podpora takýmto aktivitám, ktoré sa venujú práce s deťmi a mládežou 
Mgr. Kríž  – materiál je o výchove a vzdelávaní a je potrebné ho predložiť do MZ, vyjadril 
porozumenie s postojom Mgr. Dolinaya 
  
Stanovisko školskej komisie k Návrhuna prenájom časti pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre 
o.z. FC Petržalka akadémia  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom časti pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre o.z. FC Petržalka akadémia v zmysle 
uznesenia uvedeného v materiáli.  
Hlasovanie:  
Prítomní:  
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay  Mgr. J. Kríž,  Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,  
za:    4            proti:  0                    zdržali sa:  1 
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K bodu č. 7: 
Návrh na predĺženie nájmu strechy objektu ZŠ Tupolevova 20 pre Veolia Energia Slovensko  
a .s.  – gestor ONM – Mgr. A. Broszová 
- žiadateľ, Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35702257, 
- predmetomnájmu je strecha objektu ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava súp. č. 1010 na pozemku 

parc.č.3193 v k. ú. Petržalka za účelom umiestnenia alternatívneho zdroja energie – slnečných 
kolektorov,  

- v zmysle cenovej regulácie tak spoločnosť Dalkia, v súčasnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., 
nemôže profitovať na výrobe tepla zo solárnych panelov. projekt bol zahájený v r. 2009 za podpory 
mestskej časti a v zmysle zmluvy o nájme č.023/1993 mestskou časťou aj odsúhlasený. 

- protokolom mestskej časti č. 10/08/2012 bola ZŠ Tupolevova 20, zverená správa nehnuteľného 
majetku, stavba so súp.č.1010, na pozemku parc. č. 3193, (budova školy) a  pozemky parc.  
č. 3188, parc.č.3191, parc.č.3192, parc. č. 3193, parc.č.3194/1, parc.č.3194/2, parc.č.3195, 
parc.č.3196, a parc.č.3225 v k. ú. Petržalka, 

- doba nájmu: určitá , od 1.04.2015 do 31.12.2024, 
- riaditeľ ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, žiada o schválenie prenájmu strechy v súlade 

s príkazom starostu č.13/2011, ktorým bolo vydané metodické usmernenie – postup pri prenájme 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a zvereného do správy mestskej časti a jej 
organizácií  pre  doterajšieho nájomcu, ktorým je Dalkia, a.s., zmena obchodného mena na Veolia 
Energia Slovensko, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľapodľa § 9a ods.9 písm. c) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov že ide o pokračovanie 
nájomného vzťahu s nájomcom, ktorý má uzatvorenú zmluvu na 5 rokov, ktorej platnosť skončila 
30.06.2014,  

- svojou činnosťou nenarušuje výchovno-vzdelávací proces školy, ani hygienické a bezpečnostné 
predpisy a svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy si plní riadne a včas, 

- vzhľadom k uvedenému, sa navrhuje prenájom na dobu určitú od 1.04.2015 do 31.12.2024 za cenu  
nájmu 3000,-€, ktoré sa nájomca zaviazal vyplatiť jednorázovona účet prenajímateľa 

- návrh podal riaditeľ školy a navrhuje sa aby nájomné bolo ponechané pre potreby školy. 
 

Diskusia: 
Mgr.  Ľ. Janegová -  podpora vo verejnom záujme,  
Dr. Farkašovská –zvýšenie sumy pre školu 
Mgr. Dolinay  – zvýšenie prenájmu 
Mgr. Broszová – slnečné kolektory sú majetkom MČ, Veolia Energia Slovensko a.s.  – strategický 
partner 
Mgr. Cisár – vysvetlil členom komisie postup pri vyrokúvaní navrhovanej sumy 
Dr. Farkašovská –po vyjadrení stanoviska riaditeľa ZŠ Tupolevova Mgr. Cisára podporila návrh 
Mgr.  Ľ. Janegová- chápeto ako dar škole 
 

Stanovisko školskej komisie k Návrhu  na predĺženie nájmu strechy objektu ZŠ Tupolevova 20 pre 
Veolia Energia Slovensko a .s 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
predĺženie nájmu strechy objektu ZŠ Tupolevova 20 pre Veolia Energia Slovensko a .sv zmysle 
uznesenia uvedeného v materiáli.  
Hlasovanie:  
Prítomní:   PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay  Mgr. J. Kríž,  Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,  
za:  5              proti:    0                  zdržali sa:  0 
 

K bodu č. 8:  
Informácia o činnosti ZŠ Tupolevova 20 prehliadka školy  - riaditeľ ZŠ Mgr. Cisár 
Informácie o činnosti školy predniesla riaditeľka školy Mgr. Cisár, riaditeľ školy 
- prednesená v úvode zasadnutia školskej komisie  
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- informáciu zobrali členovia komisie na vedomie 
- po prerokovaní jednotlivých bodov členovia komisie uskutočnili pod vedením riaditeľa školy 

prehliadku niektorých priestorov škol a boli informovaní aj o ďalších aktivitách 
- predsedníčka komisie Dr. Farkašovská – v mene všetkých členov komisie ocenila prácu 

a výsledky práce školy, aktivity, ktoré škola realizuje a poďakovala riaditeľovi školy za vytvorenie 
príjemného pracovného prostredia pre zasadnutie  školskej komisie.  

 
K bodu č. 7: Rôzne  
Informácia o výsledkoch prijímania detí do MŠ a výsledkoch zápisu žiakov do prvého ročníka ZŠ pre 
školský rok 2015/2016 – predniesla vedúca OŠKaŠ Mgr. Redechová 

- informáciu zobrali členovia komisie na vedomie 
 
Záver rokovania komisie: 
 

Zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie, poďakovala členom komisie za ich 
aktívnu účasť a vyjadrenia k jednotlivým materiálom. 
         
 
Bratislava 23.04.2015             PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 
           predsedníčka komisie,  

za správnosť 
 
 
Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.  
tajomníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 


