Zápisnica z 12. zasadnutia školskej komisie
Termín a čas: 12.10.2016 od 15,30 hod. do 17,30
Miesto: zborovňa ZŠ Gessayova 2, Bratislava
Prítomní členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V . Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ.
Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie
Ospravedlnená: Ing. Z. Lukáčová
Neprítomná: Ľ. Janegová,
Prizvaní: Ing. J. Lukaček - vedúci FO, JUDr. L. Danko-Rožánková – PO, Mgr. I. Strapcová –
ONM, Ing.. Z. Juhásová, vedúca OŽP, Ing. E. Demel, poslanec BSK, Mgr. V. Šuleková, riaditeľka
ZŠ Gessayova 2
Program
1. Otvorenie privítanie,– PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka
2. Prerokovanie a schválenie programu 12. zasadnutia komisie
3. Východiská rozpočtu na rok 2017
4. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy
solidarita a príjmy z priestupkového konania)
5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
6. 5a) Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN
hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj
7. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMAN, spol. s. r. o. a Aralia, s. r. o.
8. Návrh na prenájom NP – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre o. z. FC Petržalka akadémia
9. Návrh na predĺženie prenájmu NP v časti objektu Holíčska 30 pre MC Budatko
10. Koncepcia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023
11. Informácia o činnosti ZŠ Gessayova 2 za školský rok 2015/2016 a o zahájení školského roka
2016/2017
12. Rôzne
a) Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti k návrhu dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
b) Podpora mestskej časti Bratislava-Petržalka iniciatíve na vysporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
K bodu č. 1: Otvorenie privítanie - PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka - predsedníčka komisie
otvorila a privítala členov školskej komisie na jej 12. zasadnutí
K bodu č. 2: Prekovanie a schválenie programu 12. zasadnutia komisie – PhDr. Ľ. Farkašovská,
predsedníčka
- predsedníčka komisie predložila návrh programu 12 zasadnutia školskej komisie. Uviedla, že
dodatočne boli do programu zaradené 3 materiály:
- ako bod 5a): Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu
VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj
- do bodu 11 rôzne bod 11a) : Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti k návrhu
dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
- a bod 11b) na žiadosť zástupcu starostu p. Bučana materiál: Podpora mestskej časti BratislavaPetržalka iniciatíve na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo
vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja,
- materiály týkajúce sa VZN a štatútu hl. mesta boli zaradené do programu v zmysle postupu pri
prerokovaní návrhov VZN hl. mesta SR a príprave dodatkov Štatútu hl. mesta SR Bratislavy,

- oba materiály boli zaslané z Magistrátu až po rokovaní operatívnej porady starostu a z dôvodu,
dodržania termínov ich prerokovania v orgánoch boli zaradené na rokovania komisií MZ
- požiadavka na zaradenie materiálu Podpora mestskej časti Bratislava-Petržalka iniciatíve na
vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve BSK bola zaslaná
10.10.2016,
- po návrhu na doplnenie programu rokovania školskej komisie dala predsedníčka komisie
o programe hlasovať,
- pri hlasovaní o programe 12. zasadnutia boli prítomní 6 členovia komisie:
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž,
Mgr. M. Dragúň, CSc.
Hlasovanie o programe
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Program 12. zasadnutia bol schválený.
K bodu č. 3: Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 –
úvodné slovo k materiálu predniesol Ing. J. Lukaček, vedúci FO
- pri príprave rozpočtu MČ na rok 2017 s výhľadom do roku 2019 sa vychádza z Návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2017 – 2019, rozpočtová politika vychádza z Programového vyhlásenia
vlády SR, hlavné priority - konsolidácia verejných financií, ďalšie zlepšovanie rozpočtovej
pozície verejnej správy s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, cieľová
hodnota deficitu verejnej správy na rok 2017 stanovená na 1,29 % HDP, v roku 2018 by mal
deficit ďalej klesnúť na 0,44 % HDP a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok
vo výške 0,16 % HDP,
- oficiálna prognóza MF SR predpokladá v roku 2016 rast ekonomiky na úrovni 3,2 %,
v roku 2017 sa rast ekonomiky zrýchli na 3,7 %, nárast pracovných miest o 1 %, rovnomerne vo
všetkých sektoroch s výnimkou verejného sektora, očakáva sa mierny pokles zamestnanosti,
miera nezamestnanosti dosiahne úroveň 8,7 %, nominálna mzda v roku 2017 bude rásť tempom
4,3 %, zrýchlenie oproti predchádzajúcim rokom,
- návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 okrem prognózy vývoja ekonomiky,
prognózy daňových a odvodových príjmov zohľadňuje aj aktuálny predpoklad vývoja rozpočtu
verejnej správy v roku 2016, návrh rozpočtu verejnej správy vytvára základné predpoklady pre
zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií.
- Informácie o príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu MČ na rok 2017, atď.
Diskusia:
PhDr. Farkašovská – upozornila, že daň z nehnuteľnosti bola v mestskom zastupiteľstve
schválená, rozvojový poplatok ešte neschválený
Ing. Petrisková - predložila návrh na doplnenie uznesenia, aby aj nezaradení poslanci mohli
predložiť požiadavky do rozpočtu na rok 2017
Predsedníčka školskej komisie PhDr. Farkašovská dala o návrhu na doplnenie uznesenia
Ing. Petriskovej hlasovať.
Hlasovanie o návrhu na doplnenie uznesenia:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0
Záver hlasovania: Návrh na doplnenie uznesenia bol schválený
Uznesenie č. 1/12/2016
Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli s doplnením aby aj nezaradení poslanci mohli predložiť
požiadavky do rozpočtu na rok 2017
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Hlasovanie:
Prítomní: 8 poslanci - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V . Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek,
PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR
Bratislavy solidarita a príjmy z priestupkového konania) - Ing. J. Lukaček, vedúci FO
- listom doručeným dňa 3.10.2016 požiadal primátor Bratislavy p. Nesrovnal podľa čl. 103 ods. 2
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko vo forme súhlasu/nesúhlasu Miestneho
zastupiteľstva našej mestskej časti k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Táto
zmena zahŕňa v sebe dve zmeny Štatútu a to v oblasti solidarity a v oblasti príjmov
z priestupkového konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
a) solidarita
- navrhované znenie upraveného čl. 91 ods. 1 písm. b) štatútu je v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 352/2015 časť C,
- v súlade s týmto uznesením sa výška solidarity pre malé mestské časti upravuje z doterajších
- 3 % na konečnú výšku 1 950 000 EUR. Na túto solidaritu sa skladajú veľké mestské časti,
- pri medziročnom náraste dane z príjmov fyzických osôb sa doteraz navyšovala aj aritmeticky
výška solidarity pre malé mestské časti,
- po schválení navrhovanej zmeny štatútu bude táto výška stabilná a nebude kopírovať vývoj
dane z príjmov fyzických osôb.
- materiál bol už prerokovaný v miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa
3.5.2016 v rovnakom znení a uznesením č. 177 bolo schválené, že naše miestne zastupiteľstvo
nemá pripomienky k predloženému návrhu dodatku Štatútu.
b) priestupky
- navrhované doplnenie znenia sa upravuje na základe účinnosti novely zákona SNR č.372/1990
Zb. o priestupkoch, ktorou sa novelizovalo znenie § 79 ods. 5 podľa ktorého: „ Úhrada trov
konania je príjmom obce, ak priestupok prejednala obec“,
- na základe uvedeného doplnenia štatútu sú príjmom hlavného mesta SR Bratislavy výnosy
z úhrad trov konania o priestupkoch prejednávaných Bratislavou a výnosy prejednávané
mestskou časťou sú príjmom danej mestskej časti,
- materiál bol opätovne prerokovaný miestnym zastupiteľstvom našej mestskej časti dňa
3.5.2016 a uznesením č. 178 bol schválený bez pripomienok,
- naše stanovisko je nasledovné: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
súhlasí s predloženým návrhom dodatku Štatútu – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl.
87 a 89.
Diskusia:
V rámci diskusie odpovedané na otázku PhDr. Farkašovskej, z akého dôvodu sa opakovane
prerokováva stanovisko MČ k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR
Uznesenie č. 2/12/2016
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy
(solidarita a príjmy z priestupkového konania)
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 5:
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu
hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj – JUDr. L.D Rožánková,
vedúca PO
- NR SR schválila zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa ktorého obce môžu na svojom území zaviesť nový druh miestneho
poplatku, a to na základe dobrovoľnosti prijatím vlastného VZN,
- zákonodarca v ustanovení § 12 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj umožnil, aby
správu poplatku, v podmienkach Bratislavy, mohli vykonávať aj MČ, ak tak ustanoví Štatút
- keďže primátor a mesto napriek výzvam zo strany MČ v tejto veci nekonali, predložili
starostovia Vladimír Bajan, Martin Kuruc a Milan Jambor na rokovanie Mestskej rady hl. m. SR
Bratislavy dňa 14.9.2016 „Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj“, tak, ako je to v priloženom materiáli,
- Mestská rada tento materiál prerokovala a prijala uznesenie nasledovného znenia :
Mestská rada po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo
veci správy miestneho poplatku za rozvoj
B. odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy
1. vykonať opatrenia potrebné podľa čl. 103 Štatútu hl. m. SR Bratislavy na schválenie dodatku
Štatútu vo veci miestneho poplatku za rozvoj v predloženom znení
2. predložiť návrh na zmenu Štatútu vo veci miestneho poplatku za rozvoj na schválenie MsZ hl.
m. SR Bratislavy tak, aby nadobudol účinnosť do konca roka 2016,
- primátor uvedený materiál na minulotýždňové rokovanie MsZ nezaradil, čo ohrozuje termínovo
proces schválenia a nadobudnutia účinnosti dodatku štatútu tak, ako to prerokovala mestská rada
– a to do konca roka 2016, z dôvodu snahy o čo najrýchlejší postup pri schvaľovaní dodatku
štatútu – sa predkladá uvedený materiál na rokovanie orgánov mestskej časti.
Diskusia:
V rámci diskusie na otázky členov komisie na postup pri prijímaní dodatku Štatútu hl. m. SR,
k príprave VZN, informovala, že VZN sa finančné prostriedky nerozdeľujú, to sa rieši štatútom odpovedala vedúca právneho oddelenia JUDr. L. D. Rožánková
PhDr. Farkašovská informovala, o návrhu na rozdelenie poplatku za rozvoj v pomere 50:50 medzi
hlavným mestom a mestskými časťami
Uznesenie č. 3/12/2016
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu
hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 5 proti: 0
zdržali sa: 3
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 5a)
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného
mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj – JUDr. L. D. Rožánková
- primátor hl. m. SR Bratislavy 05.10. 2016 zaslal starostovi MČ „Návrh VZN hl. m. SR
Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj, zároveň požiadal o stanovisko MZ k predloženému
návrhu VZN v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti,
- 31.12.2015 nadobudol platnosť zákon č. 477/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 01.11.2017, v zmysle
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§ 13 zákona môže obec vyrubiť poplatok za rozvoj podľa tohto zákona prvýkrát na stavbu, na
ktorú bolo vydané stavebné povolenie po účinnosti tohto zákona, najskôr však zavedením
poplatku za rozvoj VZN obce,
v zmysle § 12 zákona, správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, ktorá ho na svojom území
uložila, správu poplatku za rozvoj vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak
ustanoví štatút mesta,
keďže účelom poplatku za rozvoj je jeho použitie na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich
so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel: zariadenia starostlivosti o deti,
slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, sociálneho bývania,
školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, zdravotníckeho
zariadenia, verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene, miestnej komunikácie,
parkovacích plôch a technickej infraštruktúry, tzn. v mieste stavby – konkrétnej mestskej časti,
z uvedeného dôvodu by nemala byť správcom poplatku za rozvoj Bratislava ale jednotlivé
mestské časti, ktoré najlepšie vedia, na čo sa má tento poplatok v území dotknutom výstavbou
použiť,
pripomienky k návrhu VZN boli vypracované v spolupráci s odbornými oddeleniami MÚ, sú
rozdelené na legislatívno-právne, formálno-vecné, v legislatívno-právnych pripomienkach je
okrem iného poukázané na skutočnosť, že právny predpis má byť stručný a do právneho
predpisu sa nepreberá ustanovenie iného právneho predpisu, v druhej časti pripomienok sú
uvedené formálne a vecné pripomienky,
vzhľadom na problém oznamovacej povinnosti, ktorá je v tomto nariadení navrhovaná v rozpore
so zákonom a predvídateľnými problémami spojenými so správou miestneho poplatku, keďže
celá agenda sa odvíja od činnosti stavebných úradov, nepovažujeme za správne ponechanie
kompetencie správcu tohto poplatku mestu, preto s predloženým návrhom nariadenia
nesúhlasíme
z racionálnych dôvodov sa navrhuje správu miestneho poplatku za rozvoj preniesť štatútom na
mestské časti, ktoré vykonávajú pôsobnosť stavebných úradov. Zároveň sa upozorňuje na
skutočnosť, že v prípade, ak bude toto nariadenie prijaté aj napriek nášmu odôvodnenému
nesúhlasu a bez zapracovania všetkých vyššie uvedených pripomienok, je pravdepodobné, že
prokurátor podá protest pre nezákonnosť, v dôsledku čoho nebude možné aplikovať tento zákon
na území Bratislavy,
zdôraznila nezákonnosť tohto VZN

Diskusia:
Mgr. Kríž: položil otázku kedy chce primátor hl. mesta SR predložiť návrh VZN na prerokovanie
v mestskom zastupiteľstve, ak sa to nestihne prerokovať do dvoch týždňov vo všetkých mestských
častiach
JUDr. L. D. Rožánková – informovala, že ak by sa to nestihlo tak návrh VZN bude predložený na
novembrové zasadnutie MsZ, poplatok sa má vyberať až od 1. januára 2017
Uznesenie č. 4/12/2016
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného
mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 1 proti: 0 zdržali sa: 7
Záver: Uznesenie nebolo schválené
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K bodu č. 6: Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMAN, spol. s. r. o. a Aralia, s. r.
o. – Mgr. I. Strapcová, ONM
- materiál na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok sa predkladá na základe nemajetnosti
a zániku spoločnosti HERMANN, spol. s r.o. bez likvidácie a na základe zrušenia spoločnosti
Aralia, s.r.o. bez likvidácie a ich výmazu z Obchodného registra,
- návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok je spracovaný v súlade so zásadami hospodárenia
s majetkom MČ a na odpis sa navrhujú pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné,
- v prílohe č. 1 sú informácie o priebehu vymáhania pohľadávky spoločnosti HERMANN, spol.
s r.o. navrhovanej na odpis.
- prílohou č. 2 je uznesenie Okresného súdu v Trenčíne o zrušení spoločnosti PRO EXPO, s. r.o.,
ktorá je právnym nástupcom spoločnosti HERMANN, spol. s r.o., bez likvidácie, uznesenie OS v
Trenčíne na zastavenie exekúcie je prílohou č. 3,
- v prílohe č. 4 je uvedená informácia o priebehu vymáhania pohľadávky spoločnosti Aralia, s. r.
o., prílohou č. 5 je uznesenie OS Bratislava I o zrušení spoločnosti Aralia, s.r.o. bez likvidácie z
dôvodu nedodržiavania ustanovení Obchodného zákonníka a nemajetnosti spoločnosti.
Diskusia:
Ing. Petrisková: Kedy sa začína riešiť takýto problém, či sa čaká na taký vysoký dlh
Mgr. Strapcová: vysvetlila celý priebeh riešenie tohto problému
Uznesenie č. 5/12/2016
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMAN, spol. s. r. o. a Aralia, s. r. o.
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7:
Návrh na prenájom NP – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre o. z. FC Petržalka akadémia Mgr. I. Strapcová, ONM
- predmet nájmu: NP - veľká telocvičňa v ZŠ Pankúchova 4, pre FC Petržalka akadémia, o.z.,
M.C. Sklodowskej 1, doba nájmu: na dobu určitú od 01.11.2016 do 30.03.2017. Telocvičňa
nebude využívaná v čase školských prázdnin, výška nájomného: 6,67 €/hod, čo predstavuje
týždenne za 13 hodín celkovo 86,71 €,
- telocvičňu využíval klub FC Petržalka aj v minulosti, zrekonštruoval priestory, vybudoval
3 ihriská, ktoré využíva ZŠ Pankúchova a Gymnázium Pankúchova 6 na vyučovanie telesnej a
športovej výchovy, akadémia sa zaviazala na svoje náklady tieto ihriská udržiavať, ide
o opakujúci sa nájomný vzťah každoročne v zimnom období, z tohto dôvodu je potrebné tento
prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c)
zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Diskusia: bez diskusie
Uznesenie č. 6/12/2016
Návrh na prenájom NP – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre o. z. FC Petržalka akadémii
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver:
Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 8:
Návrh na predĺženie prenájmu NP v časti objektu Holíčska 30 pre MC Budatko - Mgr. I. Strapcová,
ONM
- Predmet nájmu: nebytové priestory v budove MŠ Holíčska 30, pre MC Budatko, o.z., Doba
nájmu: na dobu určitú 5 rokov od 01.12.2016 do 30.11.2021, výška nájomného: 10,00 €/m2/rok
celkovo za 2 430 €/rok,
- štatutárna zástupkyňa MC Budatko, požiadala dňa 23.09.2016 SSŠaŠZP, ktorý je správcom
objektu o možnosť predĺženia prenájmu nebytových priestorov.
- v súlade s príkazom starostu č.13/2011 a dodatkom č.1, ktorým bolo vydané metodické
usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
a zvereného do jej správy a správy jej organizácií, sa predkladá návrh na predĺženie prenájmu
nebytových priestorov pre žiadateľa, ktorý vykonáva aktivity pre rodiny s malými deťmi,
dlhoročne spolupracuje s MŠ Holíčska 30 na rôznych aktivitách a s MČ na rôznych podujatiach
(Dni Petržalky, Na palube jednorožca..,).
- Priestory si zveľadili na vlastné náklady za takmer 20 000,-€ a naďalej v tom plánujú
pokračovať, najbližším cieľom je rekonštrukcia miestností používaných na tvorivé dielne,
vytvorenie multisenzorickej miestnosti na rozvíjanie zmyslov a jemnej motoriky pre deti,
- nájomný vzťah trvá od 1.12.2011 do 30.11.2016, riaditeľ SSŠaŠZP súhlasí s predĺžením doby
nájmu a s navrhovanou výškou nájmu, z tohto dôvodu je potrebné tento prenájom posudzovať
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Diskusia:
Mgr. Dolinay
- ročný nájom sa mu javí vysoký pre túto organizáciu, dať nižší aj v kontexte s odpustením
pohľadávok firmám HERMAN, spol. s. r. o. a Aralia, s. r. o.
Mgr. Strapcová - vysvetlila situáciu aj v kontexte s rozpočtom príjmov mestskej časti
Mgr. Redechová - informovala, že MC BUDATKO dostáva dotácie z MČ na svoju činnosť
Mgr. Kríž – uviedol, že Mgr. Dolinay otvoril širokú diskusiu ku komunitným aktivitám, ktoré
rozvíjajú občianske združenia na území mestskej časti, žiaduce podporiť ich činnosť benefitmi,
rôzne možnosti aj návrh na zníženie výšky prenájmu, rozlišovať o. z. čiastka 2400 € je pre mestskú
časť zanedbateľná – zvážiť možnosť zníženia prenájmov
Uznesenie č. 7/12/2016
Návrh na predĺženie prenájmu NP v časti objektu Holíčska 31 pre MC Budatko
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9:
Koncepcia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 –
Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- Koncepcia rozvoja športu v mestskej časti na roky 2016-2023 vychádza z PHSR na roky 20162023, jej cieľom je podrobnejšie rozpracovať PHSR, opatrenia v špecifickom cieli pre rozvoj
športu, ktorým je budovanie infraštruktúry pre športové a voľno časové využitie, organizovanie
tradičných aj jednorázových športových podujatí pre deti, mládež aj dospelých obyvateľov
mestskej časti“,
- koncepcia vytyčuje krátkodobé a strednodobé ciele pre ďalší rozvoj športového zázemia,
a športu na území mestskej časti, rešpektuje základné strategické dokumenty platné na
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medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni a platnú legislatívu pre oblasť športu, vychádza
z aktuálnej situácie v oblasti legislatívy týkajúcej sa športu, z vývoja a zo súčasného stavu,
- Koncepcia je víziou, ktorá stanovuje ciele ďalšieho rozvoja športu v Petržalke. Vychádza
z histórie a tradícii v tejto oblasti na území Petržalky od 19. storočia po súčasnosť,
- MČ má veľký potenciál na výrazný rozvoj organizovaného i rekreačného športu. Počtom
obyvateľov, vekovou skladbou, prírodným prostredím, tradíciou, počtom MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ je
významným potenciálom pre systematickú prácu v oblasti športu.
- Koncepcia sa v najbližších rokoch sústreďuje najmä na riešenie aktuálnej problematiky
v infraštruktúre, organizovaní a podpore športových podujatí. Rozhodujúcim faktorom je
aktuálny rozpočet na roky 2016 – 2018, je živím otvoreným dokumentom, ktorý si bude
vyžadovať systematickú aktualizáciu aj v kontexte s finančnými možnosťami mestskej časti
Diskusia:
PhDr. Farkašovská – v mene komisie ocenila materiál. Poďakovala vedúcej OŠaŠ za jeho
prípravu a požiadala o tlmočenie poďakovania spracovateľovi PaedDr. Schnürmacherovi.
Uznesenie č. 8/12/2016
Koncepcia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 8 proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 10: Informácia o činnosti ZŠ Gessayova 2 za školský rok 2015/2016 a o zahájení
školského roka 2016/2017 – Mgr. V.. Šuleková, riaditeľka ZŠ
- riaditeľka informovala o postupnom zvyšovaní počtu žiakov školy, v tejto súvislosti poďakovala
poslancom za novelu VZN o školských obvodoch, ktorých zmenu aj ona iniciovala, v súčasnosti
má škola 422 žiakov,
- informovala o postupne sa znižujúcom priemernom veku PZ školy
- upozornila na problém s odlivom žiakov po absolvovaní 5. a 8. ročníka na gymnáziá,
informovala o výsledkoch testovania žiakov 5. a 9. ročníka nad celoslovenským priemerom,
informovala o práci so slaboprospievajúcimi žiakmi a dosiahnutých úspechoch školy v množstve
športových súťaží,
- poďakovala mestskej časti za poskytnutie financií na opravu dvoch vetiev kanalizačného
systému, schodiska a za výmenu osvetlenia v celej škole,
- informovala aj o získavaní mimorozpočtových zdrojov, z ktorých boli vymaľované telocvične,
vestibul, realizovaná čiastočná oprava sociálnych zariadení a osobitne zdôraznila aktívny podiel
pedagogických zamestnancov, ktorí svojpomocne zveľaďujú priestory školy,
- členovia školskej komisie v rámci oboznámenia sa s výsledkami práce školy prezreli v sprievode
riaditeľky a vedúcej vychovávateľky priestory školy, v rámci ktorej prebehla neformálna
diskusia
Uznesenie č. 9/12/2016
Informácia o činnosti ZŠ Gessayova 2 za školský rok 2015/2016 a o zahájení školského roka
2016/2017
Školská komisia berie na vedomie Informáciu o činnosti ZŠ Gessayova 2 za školský rok
2015/2016 a o zahájení školského roka 2016/2017
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 11: Rôzne
A) Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva - Ing. Z. Juhásová, vedúca OŽP
- dňa 05. 10. 2016 požiadal primátor hl. m. SR Bratislavy o stanovisko MZ k návrhu dodatku
Štatútu hl. m. SR v oblasti odpadového hospodárstva, cieľom navrhovaného dodatku je:
1. zosúladiť ustanovenia štatútu s ustanovenia zákona o odpadoch s tým, že sa zachová
pôvodná koncepcia rozdelenia úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi
Bratislavu a jej mestské časti,
2. precizovať niektoré prenesené kompetencie, aby v praxi nedochádzalo k rôznym výkladom
štatútu v spojení s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona o odpadoch,
3. rozdeliť úlohy samosprávy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti
s prihliadnutím na to, či jednotlivé samosprávne úlohy sú celomestského charakteru alebo
miestneho významu a je vhodnejšie ich riešiť na úrovni mestskej časti,
4. súčasťou návrhu je vyhodnotenie pripomienok MČ k návrhu dodatku štatútu. MČ zaslala
pripomienky k návrhu 14. 7. 2016, tieto neboli akceptované, návrh dodatku štatútu je
predložený so zapracovanými pripomienkami,
- ďalej informovala, že z 31 pripomienok predložených k návrhu dodatku boli akceptované
2 pripomienky MČ
- v II. kole prerokovania návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR môže byť len súhlasné alebo
nesúhlasné stanovisko,
Diskusia:
V rámci diskusie odpovedala Ing. Juhásová na jednotlivé otázky členov komisie.
Uznesenie č. 10/12/2016
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
nesúhlasiť s predloženým návrhom dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového
hospodárstva
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc. Mgr. Ľ Klimová
Za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
B) Podpora mestskej časti Bratislava-Petržalka iniciatíve na vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve BSK - úvodné slovo predniesol p. Demel, poslanec
BSK
- návrh, aby pozemky pod objektmi SŠ a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK, ktoré sú v súčasnosti v majetku hl. m. SR Bratislavy prešli do majetku BSK za 1 €,
- tento problém neriešený 25 rokov a spôsobuje vážne problémy ako zriaďovateľovi SŠ –BSK
tak i jednotlivým stredným školám,
Diskusia:
PhDr. Farkašovská – vlastnícke vzťahy sú vážna otázka, či už ju pán poslanec Demel
komunikoval s hl. mestom
Ing. Demel - SR Bratislavy prešli do majetku BSK za 1 €,
- tento problém neriešený 25 rokov a spôsobuje vážne problémy ako zriaďovateľovi SŠ –BSK
tak i jednotlivým stredným školám,
- materiál je pripravený na rokovanie BSK, o materiáli vedia aj poslanci mestského
zastupiteľstva, ktorí sú poslancami BSK,
Mgr. Kríž – návrh dáva logiku, sú však komplikované vzťahy medzi BSK a Magistrátom hl. mesta
SR. Bratislavy
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Mgr. Dolinay – návrh vidí ako logický, z dôvodu že sú s tým problémy, dokumentoval to na
príklade gymnázia C. S. Lewisa, ktorý sídli v objekte bývalého gymnázia Haanova, objekt je
majetkom BSK
Ing. Petrisková – konštatovala, že je to sympatická iniciatíva,
Uznesenie 11/12/2016
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka podporiť
iniciatívu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod objektmi stredných škôl
a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sú
vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 členovia komisie - PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová
Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1
Záver: Uznesenie bolo schválené
Záver: Dvanáste zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie.
Trináste zasadnutie školskej komisie sa v zmysle schváleného harmonogramu uskutoční
30.11. 2016 od 15,30 hod. na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka
8. poschodie

za správnosť zápisnice
PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r.
predsedníčka komisie
Zapísala:
Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie
V Bratislave 12.10.2016
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