Zápisnica z 23. zasadnutia školskej komisie
Termín a čas: 16.05. 2018 od 15,30
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka, zasadačka 8. poschodie
Prítomní:
a) Členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
b) tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová
c) Ospravedlnení: Mgr. V. Dolinay, p. Janegová, Mgr. J. Kríž
d) Pozvaní k materiálom: Ing. Ľ Orságová, zástupkyňa vedúceho FO, vedúci FO Mgr. A. Broszová,
vedúca ONM, Mgr. J. Bučan, I. zástupca starostu p. S. Fiala, hlavný kontrolór, p. J. Hrčka –
poslanec MZ
Program:
1. Otvorenie rokovania, prerokovanie a schválenie programu
2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby
v oblasti športu
4. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový klub Scorpions Bratislava
o. z.
5. Pravidlá kontrolnej činnosti
6. Rôzne
a) Požiadavka na od p. Kačírka na zaradenie do bodu rôzne – priestory pre Paneurópsku súkromnú
ZŠ, prehľad o využívaní školníckych bytov
b) Dolinaya - prenájom pre spoločnosť Global plus, s. r. o. pre SZŠ Felix v priestoroch
Paneurópskej vysokej školy
K bodu č. 1.: Otvorenie privítanie – PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka komisie
- zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie,
- po otvorení rokovania bol predložený návrh programu 23. zasadnutia školskej komisie,
- predsedníčka komisie navrhla, na základe žiadosti členov predkladateľov p. P. Cmoreja, J. Hrčku
a M. Makovníkovej Mosnej zaradiť materiál Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť
Bratislava-Petržalka na rokovanie školskej komisie pred riadne plánované body a do bodu rôzne na
základe žiadosti Mgr. Kačírka prehľad o využívaní školníckych bytov v ZŠ a MŠ a žiadosti
Mgr. Dolinaya riešenie prenájmu pre spoločnosť Global plus, s. r. o. pre SZŠ Felix v priestoroch
Paneurópskej vysokej školy,
- prítomní členovia komisie k predloženým návrhom nemali pripomienky
Hlasovanie o programe 23. zasadnutia školskej komisie:
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: 7
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová,
Mgr. M. Dragúň, CSc., V. Ovsepian
Hlasovanie za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Program 23. zasadnutia školskej komisie v predloženom návrhu bol schválený.
K bodu 1a) Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka – p. Ján Hrčka
- materiál uviedol pán Hrčka, vo svojom úvodnom slove podrobnejšie rozviedol informácie uvedené
v materiáli, vytvorená pracovná skupina, rokovania vedenia MÚ s agentúrou M.R.K. agency, spol. s.
r. o., v mesiacoch január – marec, dotácie, inzercie, problematika reklám, financovanie, atď.
Diskusia:
Dr. Farkašovská – informácia k termínu ukončenia PN k31.08.2018, či po tomto termíne budú
vychádzať dvoje novín, či sa stihne verejné obstarávanie, potvrdila, že materiál je totožný s tým, ktorý
už bol na rokovaní MZ,

p. Hrčka – podľa jeho vyjadrenia technicky je to možné, pracovná skupina si robila prieskum
Mgr. Dragúň – či bude ten istý redakčný tím
Dr. Farkašovská – pôjde o nové noviny a teda aj o nový redakčný tím
Predložená 2 návrhy na uznesenie
1. návrh – Dr. Farkašovská - odporučila členom komisie zobrať predložený návrh na vedomie
2. návrh – Ing. Lukáčová – hlasovať za 2 alternatívu tak, ako je uvedená v materiáli
Po ukončení diskusie členovia komisie hlasovali za návrh Dr. Farkašovskej a alternatívne návrhy
uvedené v materiáli nasledovne
Uznesenie č. 1/23/2018 Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) zobrať predložený návrh na vedomie
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr.
M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 4
proti: 2 zdržal sa: 2
Záver: Návrh Dr. Farkašovskej nebol prijatý
b) schváliť
alt1., tak ako je uvedená v materiáli
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr.
M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 0
proti: 3 zdržali sa: 5
Záver: Alternatíva 1 nebola schválená
c) alt2.m tak ako je uvedená v materiály
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr.
M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 4
proti: 0 zdržali sa: 4
Záver: Alternatíva 2 nebola schválená
Záver k materiálu: Školská komisia MZ k materiálu Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú
časť Bratislava-Petržalka neprijala žiadne uznesenie
K bodu č. 2: Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 –
Ing. Ľ. Orságová, zástupkyňa vedúceho FO
- rozpočet MČ na rok 2017 bol schválený uznesením MZ č. 263 zo dňa 13.12.2016 s príjmami a výdavkami vo
výške 33 803 571 €,
- zmeny rozpočtu boli schválené uznesením MZ č. 327 zo dňa 27.6.2017 a č. 360 z 26.9.2017, rozpočtovými
opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený
výkon štátnej správy na úseku školstva,
- informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach boli predkladané za jednotlivé štvrťroky na rokovania
MZ 25.4.2017, 26.9.2017, 31.10.2017 a 27.2.2018, rozpočet na rok 2017 bol po všetkých schválených
úpravách vo výške 37 075 442 €,
- k 31.12.2017 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 779 892 €, schodok kapitálového
rozpočtu – 4 001 060 € a zostatok finančných operácií vo výške 2 736 316 €. Schodok kapitálového rozpočtu
bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, z toho úverom vo
výške 1 778 385 €,
- celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2017 je prebytok 1 515 148 €,
- nepodarili sa odpredaje majetku z dôvodu, že neboli schválené v MZ, a ďalšie informácie

Diskusia:
Mgr. Kačírek – oblasť školstva, havária Prokofievova
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Odpovedala Ing. Orságová.
Po ukončení diskusie komisia prijala nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 2/23/2018 Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za
rok 2017
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
3. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 bez výhrad.
4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 - schodok bežného a kapitálového
rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 221 167,96 € - zostatok finančných operácií vo výške 2
736 315,09 €.
5. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 2 736 315,09 € znížený o schodok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 1 221 167,96 € a o čiastku nevyčerpaných účelovo určených
prostriedkov poskytnutých v roku 2017 vo výške 185 861,75 € do Rezervného fondu mestskej časti
Bratislava-Petržalka v sume 1 329 285,38 €.
6. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2017 –
vykázaný zisk vo výške 32 332,63 € ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu.
Potvrdiť použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a
návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2017 zisteného podľa § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová,
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké
kluby v oblasti športu – Mg. J. Bučan
- na zabezpečenie možnosti poskytnutia dotácií v roku 2018 pre veľké kluby v oblasti športu
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na rok 2018 dňa 12.12.2017 vznikla
potreba prechodne na rok 2018 upraviť niektoré ustanovenia tohto VZN,
- nakoľko VZN nadobudlo účinnosť až dňa 01.01.2018 nie sú niektoré jeho ustanovenia v roku 2018
vykonateľné (retroaktivita nie je dovolená)
- zmena – zmluvy musia byť podpísané do 60 dní od schválenie dotácie,
- na rokovanie MZ v máji bude návrh VZN predložený s touto zmenou
Diskusia: nik
Po uvedení materiálu Mgr. Bučanom komisia prijala toto uznesenie.
Uznesenie č. 3/23/2018
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti
športu
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby
v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová,
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
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Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4: Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový klub Scorpions
Bratislava o. z. – Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- žiadateľ: Futbalový klub Scorpions Bratislava, Hrobákova 10, Bratislava,
- predmet nájmu - časť pozemku o výmere 4050 m2 z pozemku parc. č. 4685 - zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 13 668 m2, zapísaný na LV č.4550 v prospech vlastníka mestská časť
Petržalka a zverený do správy ZŠ Černyševského 8,Bratislava Protokolom o zverení majetku
č.07/08/2012 zo dňa 27.11.2012, pozemok sa nachádza v areáli ZŠ Černyševského 8,
- výška nájmu: 0,10 €/m2/rok, celkovo za 405,00 €/rok,
- doba nájmu doba určitá od 1.05.2018 do 31.04.2023 (päť rokov),
- riaditeľka ZŠ Černyševského 8, listom z 10.04.2018 požiadala o možnosť schválenia ďalšieho
prenájmu časti pozemku v areáli školy pre doterajšieho nájomcu ako prípad hodný osobitného
zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodov, že nájomca v roku 2013 preinvestoval z vlastných prostriedkov cca. 17.000,- €
na revitalizáciu a rekonštrukciu areálu ZŠ,
- stará sa o údržbu a prevádzku, tak aby zodpovedala bezpečnostným predpisom a požiadavkám.
Plánovaný rozpočet na ďalšiu rekonštrukciu a revitalizáciu na roky 2018-2021 sú vyčíslené
v samostatnej prílohe žiadosti a sú súčasťou materiálu,
- futbalový klub zabezpečuje tréningové procesy a futbalové zápasy mládežníckeho FK zastrešeného
občianskym združením FK Scorpions Bratislava,o.z.,
- škola má s klubom viacročnú spoluprácu v rámci futbalového krúžku a nedisponuje s takým
rozpočtom aby mohla udržiavať futbalové ihrisko v stave na hranie žiackych zápasov, doterajšie
skúsenosti s nájomcom dávajú predpoklad na ďalšiu spoluprácu
Diskusia: nik
Po uvedení materiálu komisia prijala nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 4/23/2018 Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový klub
Scorpions Bratislava o. z.
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov nájom časti pozemku parc.č. 4685 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4050 m2 v k.ú.
Petržalka , pre Futbalový klub Scorpions, Bratislava o. z., Hrobákova 10, 851 02 Bratislava, IČO:
42256895 za účelom tréningového procesu a futbalových zápasov mládežníckeho futbalového klubu na
dobu určitú od 1.05.2018 do 30.04.2023 za cenu 0,10 €/m2/rok celkovo za 405,00 €/rok
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorým sa mení doba nájmu bude podpísaný do 60
dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote
nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová,
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 5: Pravidlá kontrolnej činnosti – p. S. Fiala, hlavný kontrolór
- dôvodom spracovania nových interných pravidiel kontrolnej činnosti je požiadavka poslancom
miestneho zastupiteľstva,
- od 1. januára 2016 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tento nahradil a zrušil zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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- v súlade s ustanovením § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov „ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením“.
Zákon o obecnom zriadení teda neukladá obci povinnosť mať spracované vlastné pravidlá, ktoré
upravujú kontrolnú činnosť,
- v súčasnosti sú v podmienkach mestskej časti stále v platnosti Zásady kontrolnej činnosti, ktoré boli
schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 167 zo dňa 28. septembra 2004 a ktoré už
neodzrkadľujú súčasný právny stav,
- v zmysle uvedeného ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol upravený názov riadiaceho aktu (Pravidlá kontrolnej činnosti),
- na základe uznesenia č. 448 zo dňa 27. februára 2018 požiadalo MZ stiahnuť predložený návrh na
zrušenie Zásad kontrolnej činnosti a miestny kontrolór bol požiadaný novelizovať Zásady kontrolnej
činnosti v podmienkach mestskej časti s termínom máj 2018,
- útvar miestneho kontrolóra teda pripravil novelizované Pravidlá kontrolnej činnosti, ktoré plne
nahradia, po ich schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka, doterajšie
Zásady kontrolnej činnosti.
Diskusia: nik
Po uvedení materiálu komisia prijala nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 5/23/2018 Pravidlá kontrolnej činnosti
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Pravidlá kontrolnej činnosti
Prítomní v čase hlasovania: 7
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň,
CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian
Hlasovanie za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 6: Rôzne
a) Priestory pre Paneurópsku súkromnú základnú školy – Mgr. Kačírek
- Informácia o objektoch bývalých MŠ zaslaná všetkým členom 14.05 2018 na základe dotazu
pána Kačírka, mestská časť priestormi pre 15 voľných tried a ďalšími priestormi nedisponuje
b) Využívanie školníckych bytov - žiadosť o prehľad využívania – Mgr. Kačírek
- Vypracovaný prehľad využívania za ZŠ a za MŠ –dostali všetci členovia komisie pri prezentácii
- Na otázky k využívaniu bytov odpovedala Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
c) Mgr. Dolinay – návrh na zaradenie do bodu rôzne zaslal e- mailom 16. 5. 2018 7:39
- Prenájom pre spoločnosť Global plus, s. r. o. ohľadom prenájmu školy v Paneurópskej vysokej
školy (PEVŠ), ktorá má v prenájme budovu na Tematínskej ulici, ktorá je majetkom mestskej
časti Petržalka. Majú záujem zo strany Súkromnej základnej školy Felix o časť ich priestorov
v budove školy.
- PEVŠ, teda spoločnosť Global plus, s. r. o. s tým nemá žiaden problém, prenajať nejakú časť
ich priestorov aj pre Felix. Ale na základe zmluvy o prenájme medzi mestskou časťou Petržalka
a spoločnosťou Global plus, s. r. o., ak chcú prenajať priestory ďalej, potrebujú súhlas vlastníka
budovy a to je mestská časť, preto poslali žiadosť o povolenie nájmu. Poznám túto záležitosť
bližšie, lebo so ZŠ Felix mám externú spoluprácu.
- Je však polovica mája, Felix by rád začal výučbu v týchto priestoroch od septembra. Úplne
skvelé by bolo, ak by vedeli získať súhlas ešte teraz.
- Preto by bolo skvelé, ak by sa toto dalo zaradiť do rokovania komisie už teraz a dať im súhlas,
nech sa to rýchlo sprocesuje. Hneď budúci týždeň bude rokovať Miestna rada a potom Miestne
zastupiteľstvo. Potom majú ešte 3 mesiace na sprocesovanie vecí, aby mohli v priestoroch od
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septembra začať. Ak by ste to vedeli urobiť, bola by to veľká pomoc pre vzdelávanie detí
v našej mestskej časti.
Diskusia:
O postupe pri riešení takéhoto prenájmu informovala Mgr. Broszová, vedúca ONsM po prerokovaní
bodu č. 4.
Informovala členov školskej komisie, že:
- PVŠ môže urobiť prenájom len so súhlasom mestskej časti,
- ONsM toho času vybavuje žiadosť Paneuropskej vysokej školy o súhlas s prenájmom pre Global
plus, s. r. o. pre Súkromnú základnú školu Felix

Záver: 23. zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka školskej komisie PhDr. Ľ. Farkašovská

PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka školskej komisie
za správnosť zápisnice
Zapísala:
Mgr. V. Redechová,
tajomníčka komisie

V Bratislave 16.05.2018
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