Zápisnica z 25. zasadnutia školskej komisie
Termín a čas: 12.09.2018 od 15,30 do 16,30
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka, zasadačka 8. poschodie
Prítomní:
a) Členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr V. Dolinay J. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Mgr. Ľ. Klimová,
b) Ospravedlnení: Ing. Z. Lukáčová, V. Ovsepian
c) Neprítomný: Mgr. M. Dragúň, CSc.
d) Hosť: p. S. Fiala, hl. kontrolór
e) tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová
Pozvaní k materiálom: Mgr. V.Berner Ďurinová, vedúca OŽP, Ing. J. Lukaček, vedúci FO,
Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
Program:
1. Otvorenie rokovania, schválenie programu – PhDr. Ľ. Farkašovská predsedníčka komisie
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa
25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie
upravujú
niektoré
podmienky
držania
psov
na
území
mestskej
časti
Bratislava-Petržalka – Mgr. V. Berner Ďurinová, vedúca OŽP
4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2018 – Ing. J. Lukaček, vedúci
FO
5. Návrh predĺženie prenájmu nebytových priestorov ZŠ Černyševského 8 pre KMG Danubia o. z. –
Mgr. A. Broszová, vedúca ONsM
6. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre TSP – tenisová škola Petržalka Mgr. A. Broszová, vedúca ONsM
7. Vyhodnotenie 5. ročníka projektu Petržalská super škola a príprava 6. ročníka projektu – Mgr. V.
Redechová, vedúca OŠaŠ
8. Rôzne
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 25. zasadnutia školskej komisie,
- k predloženému návrhu neboli pripomienky
- prítomní členovia komisie k predloženým návrhom nemali pripomienky
Hlasovanie o programe 25. zasadnutia školskej komisie:
f) Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: 5 - PhDr. Ľ. Farkašovská,
predsedníčka, Mgr V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie za: 5
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Program 25. zasadnutia školskej komisie v predloženom návrhu bol schválený.
K bodu 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
– Mgr. V. Berner Ďurinová, vedúca OŽP
- dôvodom predloženia návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka (ďalej len „návrh VZN“) je zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel
v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. mája 2018,

- § 172 uvedeného zákona mení znenie § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- pôvodné znenie § 9 ods. 2: „Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych
komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych
komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych
komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza
v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom“,
- Nové znenie § 9 ods. 2 ods. znie: „Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre
chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych
komunikácií“,
- Zároveň sa vypúšťa v § 9 ods. 3, ktorý znel: „Rozsah povinností uvedených v ods. 2 upravujú
s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všeobecne záväznými nariadeniami“,
- v aktuálnom VZN § 6 zahŕňa rozsah povinností vlastníkov, užívateľov, nájomcov a správcov pri
čistení verejných priestranstiev. Vzhľadom na vyššie spomenutú novelu zákona, je potrebné
povinnosti upraviť tak, aby celý § 6 VZN bol v súlade novelou zákona,
- tiež je potrebné upraviť odvolávky pod čiarou 4) a 5)
Diskusia:
p. Fiala – hl. kontrolór – upozornil, že návrh VZN nebol v zmysle zákona zverejnený a web stránke
mestskej časti
Dr. Farkašovská – o koľko km chodníkov sa zvýši čistenie a aká suma za čistenie
Mgr. V.B.Ďurinová – zvýšenie o 51 km, náklady zatiaľ nemá vyčistené
Uznesenie č. 1/25/2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia 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. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr V. Dolinay, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie za: 7
proti:
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú
niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka – Mr. V. Berner
Ďurinová
- dôvodom predloženia návrhu VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „návrh VZN“) je: novela zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- v novele zákona o obecnom zriadení v § 2b ods. 1 je uvedená definícia verejného priestranstva,
ktorá je definovaná na účel celého právneho poriadku, a ktorú je potrebné pretransformovať aj do
všeobecne záväzných predpisov.
Táto definícia znie: „1) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor
prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné
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užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“2aa) 2aa) Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení zákona č. 538/2007 Z. z.
- Definícia verejného priestranstva vychádza z výpočtu typických verejných priestranstiev formou
príkladu, ktoré sú prístupné verejnosti (každému) bez akéhokoľvek obmedzenia, keďže sa
všeobecne využívajú, a ktoré sú vo vlastníctve štátu, obce, inej právnickej alebo fyzickej osoby, teda
bez zreteľa na vlastnícke vzťahy k tomuto priestoru,
- vzhľadom na to, že v aktuálnom VZN je v základných pojmoch uvedená definícia verejného
priestranstva pre účely tohto nariadenia, ktorá nie je v súlade s vyššie citovaným ustanovením, je
v návrhu VZN táto definícia zosúladená so zákonom,
- Ďalším dôvodom je aktualizácia niektorých ustanovení, vymedzenie miest, kde je vstup so psom
zakázaný:
a) § 2 písm. f) sa vypúšťa, nakoľko v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa bližšie upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o psoch“)
obec neurčuje miesta, kde je voľný pohyb psa povolený, ale miesta, kde je zakázaný. Zákon
neukladá povinnosť voľné výbehy oplocovať,
b) Zákon o psoch zmocňuje obce upraviť všeobecne záväzným nariadením vymedzenie miest, kde
je voľný pohyb psa zakázaný, preto v návrhu VZN sú uvedené miesta, kde je voľný pohyb psa
zakázaný a doplnená je aj príloha so vzorom tabule, nakoľko v zmysle zákona je potrebné tieto
miesta viditeľne označiť.
- schválením návrhu VZN sa ruší VZN mestskej časti č. 1/2008 zo 6. februára 2008, ktorým sa bližšie
upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení
VZN č. 13/2013.
Diskusia:
p. Fiala – hl. kontrolór – upozornil, že návrh VZN nebol v zmysle zákona zverejnený a web stránke
mestskej časti a informoval, že ako občan bude návrh VZN pripomienkovať,
Dr. Farkašovská – osadzovanie zákazov voľného pohybu psov
Mgr. Dolinay – informácia z rokovania sociálnej a bytovej komisie
Ing. Petrisková – problém vyznačenia priestorov
V.B Ďurinová – odpovedala na všetky otázky, osadzovanie zákazov voľného pohybu psov sa už začalo
Uznesenie č. 2/25/2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú
niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú
niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr V. Dolinay J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie

za: 5

proti: 0 zdržal sa: 3

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2018 – Ing.
J. Lukaček, vedúci FO
- správa o plnení rozpočtu sa predkladá za účelom priebežného hodnotenia plnenia rozpočtu príjmov
a výdavkov mestskej časti a monitoringu programového rozpočtu, v súlade s plánom práce
miestneho zastupiteľstva
- táto povinnosť vyplýva mestskej časti aj zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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- predkladaná správa pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2018,
z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a z monitoringu programového
rozpočtu.
Diskusia:
Uznesenie č. 3/25/2018
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2018 – Ing. J. Lukaček, vedúci FO
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka mestskej
časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka k 30.6.2018
Prítomní v čase hlasovania: 7
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr V. Dolinay J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie

za: 7

proti: 0 zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5: Návrh predĺženie prenájmu nebytových priestorov ZŠ Černyševského 8 pre KMG
Danubia o. z. – Mgr. A. Broszová, vedúca ONsM
- žiadateľ: Klub modernej gymnastiky DANUBIA,
- predmet nájmu: nebytový priestor - malá telocvičňa o výmere 170,20 m2 pavilón A2, v objekte ZŠ
Černyševského 8,
- výška nájmu: 3,05 €/hod, celkovo za 272,5 hodín nájmu predstavuje sumu 831,13 €/doba nájmu,
- doba nájmu: doba určitá od 10.09.2018 do 21.06.2019,
- riaditeľka ZŠ Černyševského 8, listom zo 16.08.2018 požiadala o možnosť schválenia prenájmu
malej telocvične v objekte ZŠ pre žiadateľa Klub modernej gymnastiky DANUBIA ako prípad
hodný osobitného zreteľa, z dôvodov, že klub sa zaoberá s deťmi predškolského a školského veku
v mimovyučovacom čase a preto by prenájom nemal ovplyvniť vyučovací proces školy, ako aj
v záujme efektívneho využívania priestorov a z dôvodov napĺňania plánovaných príjmov školy chce
aby sa priestory efektívne využívali pre deti v popoludňajšej činnosti ako alternatíva mimoškolskej
činnosti,
- vzhľadom na uvedené riaditeľka ZŠ navrhuje prenajať malú telocvičňu, za cenu 3,05 €/hod, celkovo
za celú dobu nájmu 272,5 hodín v sume 831,13 € na dobu určitú od 10.09.2018 do 21.06.2019,
- príjem z prenájmu je príjmom zriaďovateľa, príjem za poskytované služby a energie sú príjmom pre
prenajímateľa
- návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 04.09.2018.
Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 4/25/2018 Návrh predĺženie prenájmu nebytových priestorov ZŠ Černyševského 8 pre
KMG Danubia 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 nebytového priestoru - malá telocvičňa, pavilón A2 v objekte ZŠ
Černyševského 8, 851 01 Bratislava o výmere 170,20 m2 pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA,
Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498 za účelom tréningového procesu moderných
gymnastiek klubu na dobu určitú od 10.09.2018 do 21.06.2019 v čase : pondelok, utorok, štvrtok od
16,30 hod. do 19,00 hod., za cenu 3,05 €/hod., čo pri celkovom počte 272,5/h nájmu predstavuje sumu
831,13 €
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Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr V. Dolinay J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6
Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre TSP – tenisová škola Petržalka Mgr. A. Broszová, vedúca ONsM
- žiadateľ: TŠP – tenisová škola Petržalka,
- predmet nájmu: pozemok parc.č.4877/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4009 m2, zapísaný
na LV č.1478 a pozemok parc.č.4883 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 zapísaný na
LV č.4550 a zverený do správy ZŠ Nobelovo nám.č.6, pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ
Nobelovo nám.6 v Bratislave,
- výška nájmu: 0,20 €/m2/rok, celkovo za 820,60 €/rok,
- doba nájmu: doba určitá od 1.01.2019 do 31.12.2039 (20 rokov),
- riaditeľka ZŠ Nobelovo nám.č.6, listom zo 14.03.2018 požiadala o možnosť schválenia ďalšieho
prenájmu pozemkov 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 od roku 2008 preinvestoval z vlastných prostriedkov cca. 633.200,- € na
revitalizáciu a rekonštrukciu areálu ZŠ, stará sa o ich údržbu a prevádzku.
- v roku 2013 sa zmluvne zaviazal pokračovať s revitalizáciou školského areálu , (výstavbou bránky
v oplotení ZŠ, výsadbou nových stromov, dokončením dostavby tenisového areálu a opravou
klubovne). Všetky zmluvné podmienky, ktoré mal nájomca plniť zo zmluvy o nájme z r.2013 boli
splnené.
Diskusia: žiadna
Uznesenie 5/25/2018
Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre TSP – tenisová škola Petržalka
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 pozemkov parc.č.4877/12-zastavané plochy a nádvoria o výmere 4009 m2
a parc.č.4883-zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 , spolu o výmere 4103 m2 v k.ú. Petržalka
, pre TŠP- tenisová škola Petržalka, Nobelovo nám.č.6, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405 za účelom
výkonu športovej činnosti zameranej na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej športovej verejnosti
Petržalky na dobu určitú od 1.01.2019 do 31.12.2039 za cenu 0,20 €/m2/rok celkovo za 820,60 €/rok
Prítomní v čase hlasovania: 8
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr V. Dolinay J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie

za:

5

proti: 0

zdržal sa: 3

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7: Vyhodnotenie 5. ročníka projektu Petržalská super škola a príprava 6. ročníka projektu –
Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- projekt Petržalská super škola vstúpila v školskom roku 2017/2018 do svojho jubilejného piateho
ročníka, pričom celkovo bolo zorganizovaných spolu s nultým ročníkom už 6 ročníkov.
- Tento neštandardný a ojedinelý projekt realizovaný z iniciatívy mestskej časti a SAV svojim
obsahom a cieľovou skupinou, pre ktorý je určený našiel odozvu aj za hranicami Slovenskej
republiky. V parížskej centrále UNESCO sa rokuje o jej celoplošnom uplatnení v rámci
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-

-

-

Európskej únie
Piaty ročník projektu organizačne a obsahovo zabezpečoval osvedčený projektový tím zložený zo
zástupcov jednotlivých základných škôl, zástupcov oddelenia školstva a športu, oddelenia
komunikácie s verejnosťou a zástupcu SAV,
od októbra 2017 do konca marca 2018 bolo pre žiakov 6. až 8. ročníka odprednášaných
6 prednášok, po dve pre každý ročník, s využitím moderných didaktických a technických pomôcok
a prepojením s výchovou k samostatnej práci. Prednášok sa zúčastnilo 2098 žiakov a 128 učiteľov,
spolu 2223 osôb. Prednášok v DK ZH sa zúčastňovali aj žiaci ZŠsMŠ Vývojova z Rusoviec. (škola
patrí do Školského úradu Bratislava-Petržalka),
prednášky pre žiakov 9. ročníka boli zamerané na sprístupnenie informácií z oblasti finančnej
gramotnosti, biológie, významných stavieb v Bratislave a na Slovensku, medicíny a astronómie.
Boli realizované v jednotlivých ZŠ pre žiakov 9. ročníka a splnili svoj cieľ a očakávania, týchto
prednášok sa zúčastnilo 243 žiakov a pedagógov,
celková účasť 5. ročníka projektu Petržalská super škola sa zúčastnilo 2466 žiakov
a pedagógov,
Projekt vyvrcholil štvordňovým sústredením 27 najúspešnejších žiakov v deviatich
trojčlenných tímoch so svojimi pedagógmi za účasti lektorov SAV. Sústredenie sa uskutočnilo
v účelovom zariadení SAV v Starej lesnej Okrem prezentácie víťazných projektov a aktivít
organizovaných v spolupráci s lektormi SAV žiaci a pedagógovia navštívili tri plesá a
súčasťou bola aj exkurzia na Lomnický štít
v súčasnosti sa pripravuje 6. ročník, zasadnutie projektového tímu sa uskutoční 26.9.

Diskusia: Členovia komisie vo všeobecnosti ocenili realizáciu projektu a dosiahnuté výsledky.
Uznesenie 6/25/2018
Vyhodnotenie 5. ročníka projektu Petržalská super škola a príprava 6. ročníka projektu
Školská komisia berie na vedomie vyhodnotenie 5. ročníka projektu Petržalská super škola a prípravu
6. ročníka projektu
Prítomní v čase hlasovania: 7
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr V. Dolinay J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie

za:
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proti: 0 zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 8 Rôzne:
Neboli predložené žiadne návrhy ani materiály
Záver: 25. zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka školskej komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,

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

V Bratislave 12.09.2018
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