Zápisnica z 26. zasadnutia školskej komisie
Termín a čas: 10.10.2018 od 15,30 do 16,00
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka, zasadačka 8. poschodie
Prítomní:
a) Členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr. V. Dolinay, J. Hrehorová,
PhD., Mgr. J. Kríž, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
b) Ospravedlnení: Mgr. Ľ. Kačírek, Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová
c) Neprítomní: p. Janegová, p. V. Ovsepian
d) Prizvaná k materiálom: Mgr. A. Broszová
e) tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová
Program:
1. Otvorenie rokovania, schválenie programu – PhDr. Ľ. Farkašovská predsedníčka komisie
2. Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú umeleckú školu Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
3. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Elastic Babytime o. z.Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
4. Návrh na predĺženie nájmu nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti o. z. Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
5. Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC
Petržalka družstvo - Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
6. Rôzne - losovanie
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 26. zasadnutia školskej komisie,
- k predloženému návrhu neboli pripomienky
Hlasovanie o programe 26. zasadnutia školskej komisie:
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: 6
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr. V. Dolinay, J. Hrehorová, PhD., Mgr. J. Kríž,
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Program 26. zasadnutia školskej komisie v predloženom návrhu bol schválený.
K bodu 2: Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú umeleckú
školu – Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- prenájom pre Súkromná základná umelecká škola, n. o., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,
- predmet nájmu nebytové priestory 2 kancelárie a 1 sklad v celkovej výmere 56,6
- výška nájmu 10,00 €/m2/rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov celkovo za 679,20
€/rok, na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2028 (10 rokov),
- riaditeľka ZŠ Prokofievova 5, požiadala o možnosť opätovného schválenia prenájmu nebytových
priestorov – kancelárií a skladu pre žiadateľa SZUŠ ako prípad hodný osobitného zreteľa,
z dôvodov, že škola má dlhodobé korektné vzťahy so SZUŠ, vzájomná spolupráca medzi oboma
škola je na vysokej úrovni. SZUŠ poskytuje škole recipročne služby na vedenie krúžkovej činnosti
pre deti ZŠ pre krúžky umeleckého zamerania (tanečný, výtvarný), čím aj charakter práce
v krúžkoch v rámci mimo vyučovacej činnosti školy nadobudol charakter kvalifikovaného
a odborného umeleckého zamerania,
- zameraním svojej činnosti nebude škola narúšať výchovno-vzdelávací proces, prenajaté priestory
škola nemôže využívať na výchovno-vzdelávací proces
- riaditeľka ZŠ navrhuje prenajať tieto priestory na dobu určitú od 1.01.2019 do 31.12.2028,
- príjem z prenájmu je príjmom zriaďovateľa, príjem za poskytované služby a energie sú príjmom pre
prenajímateľa, úhrada nákladov spojených s prevádzkou bude uhrádzaná na základe vyúčtovania
zaslaného prenajímateľom a vypočítaná pomerom z prenajatej plochy k celkovej ploche školy.

Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 1/26/2018
Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú umeleckú školu
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
predĺženie nájmu NP v ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú umeleckú školu tak ako je to
uvedené v materiáli.
Prítomní v čase hlasovania: 6
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr.
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0

V.

Dolinay,

J.

Hrehorová,

Mgr.

J.

Kríž,

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3: Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Elastic Babytime o. z –
Mgr. A. Broszová
- žiadateľ Elastic Babytime o. z., Mierová 26,Bratislava
- predmet nájmu nebytový priestor - miestnosť č.129, trakt B3, 1.nadzemné podlažie o výmere 45 m2
v objekte ZŠ Prokofievova 5, súp.č.999 zapísaný na LV č.4550 v k. ú. Petržalka zverený do správy
ZŠ Prokofievova 5,851 01 Bratislava protokolom č. 08/08/2012 zo dňa 27.11.2012,
- výška nájmu 10,00€/m2/rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov celkovo za 540,00
€/rok,
- doba nájmu doba určitá od 01.01.2019 do 31.12.2028,
- riaditeľka ZŠ Prokofievova 5, požiadala o možnosť schválenia prenájmu nebytového priestoru –
kancelárie pre žiadateľa Elastic Babytime o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodov,
že o. z. úzko spolupracuje so SZÚŠ, ktorá sídli v prenajatých priestoroch ZŠ a zaoberá sa deťmi
predškolského veku a v rámci predškolskej prípravy rozvíja u detí pohybový prejav hravou
a zábavnou formou,
- ZŠ má dlhodobé korektné vzťahy s občianskym združením, v rámci spolupráce pomáha odborne pri
realizácii podujatí a projektov v súvislosti s vystúpeniami žiakov,
- zameraním svojej činnosti, nebude združenie narúšať výchovno-vzdelávací proces, ide o nebytový
priestor, ktorý vzhľadom na jeho umiestnenie a rozlohu nemôže škola využívať na
výchovnovzdelávací proces,
- vzhľadom na uvedené riaditeľka ZŠ navrhuje prenajať tento priestor na dobu určitú od 1.01.2019 do
31.12.2028, príjem z prenájmu je príjmom zriaďovateľa. Príjem za poskytované služby a energie sú
príjmom pre prenajímateľa, úhrada nákladov spojených s prevádzkou bude uhrádzaná na základe
vyúčtovania zaslaného prenajímateľom a vypočítaná pomerom z prenajatej plochy k celkovej ploche
školy.
Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 2/26/2018
Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Elastic Babytime o. z
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Elastic Babytime o. z. tak ako je to uvedené
v materiáli.
Prítomní v čase hlasovania: 6
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr.
Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0

V.

Záver: Uznesenie bolo schválené
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Dolinay,

J.

Hrehorová,

Mgr.

J.

Kríž,

K bodu č. 4: Návrh na predĺženie nájmu nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre
deti o. z. - Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- žiadateľ Umenie pre deti, o. z., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,
- predmet nájmu nebytový priestor – miestnosť č.126 o výmere 18,80 m2 v objekte ZŠ Prokofievova,
- výška nájmu 10,00€/m2/rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov celkovo za 225,60
€/rok,
- doba nájmu doba určitá od 01.01.2019 do 31.12.2028 (10 rokov),
- riaditeľka ZŠ Prokofievova 5, požiadala o možnosť opätovného schválenia prenájmu nebytového
priestoru – kancelárie pre žiadateľa Umenie pre deti, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa,
z dôvodov, že škola má dlhodobé korektné vzťahy s o. z. Umenie pre deti, vzájomná spolupráca
medzi školu a združením je na vysokej úrovni,
- o. z. Umenie pre deti podporuje talentovaných žiakov, rozširuje ich techniky v oblasti výtvarného
umenia. V rámci spolupráce so ZŠ pomáha materiálne aj odborne pri inštalovaní výstav výtvarných
prác žiakov, realizácii projektov aj pri výstavách spojených s DOD,
- zameraním svojej činnosti nebude o. z. narúšať výchovno-vzdelávací proces, ide o nebytový
priestor, ktorý vzhľadom na umiestnenie a rozlohu nemôže škola využívať na výchovnovzdelávací
proces,
- vzhľadom na uvedené riaditeľka ZŠ navrhuje prenajať tento priestor na dobu určitú od 1.01.2019 do
31.12.2028,
- príjem z prenájmu je príjmom zriaďovateľa, príjem za poskytované služby a energie sú príjmom pre
prenajímateľa, úhrada nákladov spojených s prevádzkou bude uhrádzaná na základe vyúčtovania
zaslaného prenajímateľom a vypočítaná pomerom z prenajatej plochy k celkovej ploche školy.
Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 3/26/2018
Návrh na predĺženie nájmu nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti o. z.
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
predĺženie nájmu nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti o. z., tak ako je to
uvedené v materiáli.
Prítomní v čase hlasovania: 6
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr. V. Dolinay, J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Mgr. M. Dragúň,
CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5: Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4,
Bratislava pre FC Petržalka družstvo - Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- žiadateľ FC Petržalka družstvo, Viedenská cesta257/1869, 851 01 Bratislava,
- predmet nájmu nebytový priestor - veľká telocvičňa o výmere 292 m2 v objekte ZŠ Pankúchova 4,
- doba nájmu na dobu určitú od 1.11.2018 do 31.03.2019, celkom 9 ½ hodín týždenne, telocvičňa
nebude využívaná v čase školských prázdnin,
- výška nájomného 6,76 €/hod, celkovo za 64,22 €/týždenne,
- riaditeľ ZŠ Pankúchova 4, Bratislava požiadal o schválenie prenájmu nebytového priestoru – veľkej
telocvične v objekte ZŠ, blok A3 o výmere 292 m2, pre FC Petržalka družstvo, pre potreby
zabezpečenia tréningových procesov mladých futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej mládeže
I. a II kategórie.
- o využitie telocvične žiada klub v čase po skončení vyučovania, kedy je telocvičňa voľná, dôvodom
prenájmu je zabezpečenie tréningového procesu mládežníckych družstiev v zimných mesiacoch,
- žiadateľ bude telocvičňu využívať v čase dohodnutom s riaditeľom ZŠ, mimo školských prázdnin,
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- žiadateľ je nástupcom predchádzajúcich organizácií, ktoré v areáli ZŠ vybudovali futbalové ihriská,
zrekonštruovali celý areál ZŠ, a slúži všetkým žiakom ZŠ Pankúchova 4,
- FC Petržalka udržiava ihriská vo využívania schopnom stave na svoje náklady, spolupracuje pri
zabezpečovaní mládežníckeho futbalu s futbalovými klubmi od r. 2002, ide o opakujúci sa nájomný
vzťah každoročne v zimnom období,
- z uvedeného dôvodu je potrebné tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa,
- príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby
a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy a budú príjmami
prenajímateľa,
- zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve, v prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
Rok
2014,2015
2015,2016,
2017,2018

Výška nájmu €/hod.
6,67 €/hod.
6,67 €/hod.
6,67 €/hod.

počet hodín v týždni
14 hod.
15 hod.
13 hod.

celkový týždenný nájom
93,38 €/týž.
100,05 €/týž.
86,71 €/týž.

Diskusia: žiadna
Uznesenie č. 4/26/2018
Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC
Petržalka družstvo
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
prenájom nebytového priestoru – veľkej telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre
FC Petržalka družstvo tak ako to je uvedené v materiáli.
Prítomní v čase hlasovania: 6
PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka, Mgr. V. Dolinay, J. Hrehorová, Mgr. J. Kríž, Mgr. M. Dragúň,
CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
Hlasovanie za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 6 Rôzne:
V bode rôzne, na požiadanie vedúcej oddelenia organizačných vecí PhDr. D. Paulenovej vylosovali
a so súhlasom členov školskej komisie, členovia komisie vylosovali miesta na výlepových plochách pre
kandidátov na primátora hl. mesta SR Bratislavy a na poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR
Bratislavy. Záznam o výsledkoch losovania uložený na oddelení organizačných vecí.
Záver: 26. zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka školskej komisie PhDr. Ľ. Farkašovská,
poďakovala prítomným členom komisie za ich prácu v končiacom sa volebnom období.
PhDr. Ľ. Farkašovská, v. r.
predsedníčka školskej komisie
za správnosť zápisnice
Zapísala:
Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie

V Bratislave 10.10. 2018
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