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 Zápisnica 

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného                                                

dňa 11.06. 2018 o 17,30 hod. 

 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, ,  PhD, Branislav Krištof, Ing. Ján Karman, Mgr. Ing. Michal 

Radosa, Milan Molnár, Ing. Pavel Šesták,  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.- prišiel 18,30 hod.  

Neprítomní: Miroslav Lažo, Ing. Ján Hrčka, JUDr. Henrich Haščák,  JUDr. Mgr. Vladimír 

Gallo - osprav. 

 

Program:  
1. Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a 

výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

2. Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019 

3. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách 

4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

5.  Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

6.  Voľba prísediacej Okresného súdu Bratislava V 

7.  Informácia o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  2018 – 2022 v zmysle novely zákona o sociálnych službách od 1.1. 

2018 

8. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

9.  Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre 

OZ CHARLIE dance studio 

10. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 4580/11, 4580/12, 

k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o. 

11. Rôzne 

 

     V úvode privítal predseda komisie jej členov, predložil návrh programu doplnený o nový 

bod 10. Taktiež požiadal poslancov, aby sa body programu riadili podľa prítomnosti 

predkladateľov. Takto upravený program  členovia komisie  jednomyseľne schválili.   

 

K bodu 1/ Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka 

Materiál uviedla Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS. V krátkosti oboznámila členov komisie 

s dôvodom potreby predkladania novely VZN a s  obsahom materiálu. Po  diskusii poslanci 

prijali nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  
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Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 2/ Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019 

K uvedenému materiálu úvodné slovo uviedol M. Radosa, zástupca starostu. Konštatoval, že 

ide o štvrtý ročník uvedeného projektu. Všetky podrobnosti týkajúce sa projektu sú 

konzultované a pripravované v spolupráci s riaditeľmi a učiteľmi všetkých škôl. Po krátkej 

diskusii  prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča pokračovať v predloženom projekte 

Hlasovanie: 

Prítomní :    7 

Za:               7  

Proti :           0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3/ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 

súkromných materských školách 

Materiál uviedol Michal Radosa, zástupca starostu. Konštatoval, že taktiež ide o pokračovanie 

aktivity schválenej v rozpočte. Komisia po krátkej diskusii prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča pokračovať v projekte 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za          :   7   

Proti:        0 

Zdržal sa:   0   

Záver: Uznesenia bolo schválené 

 

K bodu 4/ Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

Materiál uviedla PhDr. Paulenová, vedúca OOV.  V krátkosti uviedla materiál, ako aj dôvody 

predkladanie materiálov v tomto termíne. Po krátkej diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :   6 

Za          :    6   

Proti:         0 

Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 5/ Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 

Materiál uviedla PhDr. Paulenová, vedúca OOV.  Taktiež v krátkosti uviedla materiál. 

Vysvetlila prepočet, na základe ktorého sa poslanci rozhodli odporučiť schváliť aj pre ďalšie 

volebné obdobie 35 poslancov. Po krátkej diskusii komisia prijala nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

s počtom 35 poslancov 

Hlasovanie: 
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Prítomní :    7 

Za          :     7   

Proti:          0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 6/ Voľba prísediacej Okresného súdu Bratislava V 

Materiál uviedla PhDr. Paulenová, vedúca OOV. Po krátkej diskusii prijala komisia 

nasledovné stanovisko: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :    7 

Za          :     6   

Proti:          0 

Zdržal sa:     1 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 7/ Informácia o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Petržalka  2018 – 2022 v zmysle novely zákona o sociálnych službách od 

1.1. 2018 

Materiál  uviedla Mgr. Halčáková, vedúca OSV.  Konštatovala, žesa materiál predkladá na 

základe novely zákona. Po krátkej  diskusii komisia prijala nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :    6 

Za          :     6   

Proti:          0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 8/ Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ a MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Materiál  uviedla Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ. V krátkosti uviedla materiál 

a najzákladnejšie údaje týkajúce sa detí, škôl, školských zariadení. Komisia po krátkej 

diskusii  prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :   6 

Za          :    6   

Proti:         0 

Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 9/ Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio 

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Konštatovala, že uvedený bazén nikdy nebol 

v prevádzke. Nebol na žiadne účely využívaný.  Po rekonštrukcii, ktorú by hradil žiadateľ,  by 
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mohol slúžiť ako žiadateľovi, tak aj škole v rámci výchovno-vyučovacieho procesu 

v doobedňajších hodinách. Členovia komisie navrhli skrátiť dobu nájmu na 20 rokov. Po 

krátkej diskusii prijali nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál na 

dobu 20 rokov. 

Hlasovanie: 

Prítomní :   7 

Za          :    7   

Proti:         0 

Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu  10/ Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 

4580/11, 4580/12, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o.  

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. V diskusii  členovia komisie  poukazovali na 

žiadateľa a jeho referencie. Po bohatej  diskusii prijali nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní :   7 

Za          :    0   

Proti:         6 

Zdržal sa:    1 

Záver: Uznesenie nebolo schválené 

 

K bodu 11/ Rôzne 

V rôznom neboli prerokované žiadne  materiály. 

 

Na záver predseda  komisie poďakoval členom komisie za účasť na jej zasadnutí. 

Zasadnutie bolo ukončené o 19, 15 hod.          

 

 

         Mgr. Ivan Uhlár v. r. 

 predseda komisie 

Bratislava  11. 06. 2018 

Zapísala:  A. Broszová 


