
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Komisie  školstva, mládeže a športu, dňa 22.11.2016. 

___________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                              Čas: 16:00 hod.– 19:00 hod. 
   
 
      Program: 
 

1) Otvorenie 
2) Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 

zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 
2017. 

3) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o 
podmienkach poskytovania dotácií. - vypustené 

4) Žiadosť rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu 
5) Rôzne 
 informatívny materiál o počte detí a žiakov v materských školách a školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislava-Karlova Ves. 
Doplnené do bodu rôzne: 

 Koncepcia poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám 
pôsobiacim v Karlovej Vsi 

 Súkromná jedáleň na ZŠ Karloveská 61 – problematika zvýšeného režijného poplatku 
 
 
 

 
K bodu 1) 

 Predstavenie RNDr. Márie Butkovskej, referentky školského úradu a Mgr. Iliany Medviďovej, 
novej tajomníčky komisie 

 Komisia ŠMŠ schválila program rokovania komisie s doplnením bodu Rôzne o materiál 
„Koncepcia poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám 
pôsobiacim v Karlovej Vsi“ a vypustením bodu 3 programu 

 
Prít.: 7                 Za : 7                        Proti :  0                   Zdrž. : 0    
           
K bodu 2) 

 Komisia odporúča schváliť Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, 
miestnej rady, miestneho zastupiteľstva v roku 2017 a stretnutí poslancov miestneho 
zastupiteľstva s občanmi v roku 2017. 

  
Prít.: 9                 Za : 8                      Proti :  0                  Zdrž. : 1    
 
K bodu 4) 

 Komisia ŠMŠ odporúča riešiť daný problém formou dodatku k existujúcej nájomnej zmluve s 
rovnakými podmienkami tejto zmluvy. Dodatkom bude časovo zosúladená doba prenájmu s 
ostatnými nájomcami budovy na Majerníkovej 60.  

 
 
Prít.:  9                 Za : 8                        Proti :  0                   Zdrž. : 1       
 
K bodu 5) Rôzne 

 Členovia komisie sa oboznámili s informatívnym materiálom o počte detí a žiakov v 
materských školách a školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Karlova Ves 

 
 Komisia ŠMŠ odporúča schváliť predloženú Koncepciu poskytovania majetku Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám s nasledovnými pripomienkami: 
 
1. V celom dokumente nahradiť slovné spojenie „sociálne skupiny“ slovným spojením „organizácie 
realizujúce verejnoprospešné aktivity alebo služby 
 



2. Aby bolo v preambule uvedené, že tento dokument vyjadruje väčšinový, nie však výhradný spôsob, 
akým sa hodnotia, resp. akým sa rozhoduje o prenájmoch, no konečné schválenie nájmu podlieha 
rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva 3/5 väčšinou poslancov. 
 
3. Aby sa zadefinovala právnická osoba, ktorá je oprávnená žiadať o zvýhodnené nájomné a byť v 
tomto zmysle posudzovaná ako: 
 
a) nadácia 
b) neinvestičný fond, 
c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 
d) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti 
e) Slovenský Červený kríž 

4. Aby boli zverejňované disponibilné priestory mestskej časti k prenájmu 
 
Prít.: 10  Za :        10            Proti :       0                Zdrž. :  0 
 
 p. M. Zajac otvoril v bode Rôzne tému súkromnej jedálne na ZŠ Karloveská 61 a problematiku 

zvýšeného režijného poplatku. 
 
Komisia ŠMŠ k tomuto bodu prijala uznesenie v znení: 
 
Komisia ŠMS žiada prednostu, aby na zasadnutie komisie v januári 2017 zabezpečil do programu 
zaradenie materiálu, ktorým pripraví podklady na vypísanie obchodno-verejnej súťaže na nového 
prevádzkovateľa jedálne na ZŠ Karloveská 61 od septembra 2017. 
 
Ďalej, aby do 30.11.2017 požiadal magistrát hl. mesta Bratislava o mimoriadnu dotáciu na stravníka, v 
prípade, že súkromná školská jedáleň od septembra dotáciu z podielových daní nedostáva. 
 
Komisia navrhuje, aby boli jej členom zasielané zápisy zo stretnutí medzi mestskou časťou a 
prevádzkovateľkou súkromnej jedálne na ZŠ Karloveská 61 ohľadom riešenia daného problému. 
 
 
Prít.: 10  Za :        9            Proti :       1                Zdrž. :  0 
 
 
                                                            Mgr. Richard Savčinský, v. r. 
                                                                                                          predseda 
V Bratislave 25.11. 2016 
Mgr. Iliana Medviďová  
tajomníčka komisie 
 
 


