
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Komisie  školstva, mládeže a športu, dňa 14.03.2017 

___________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                              Čas: 16:00 hod.– 18:20 hod. 
   
 
      Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia zástupcov vodáckych klubov o vízii fungovania a organizácie lodenice – 

pozvaní hostia zrušili svoju účasť  
3. Prenájom nebytových priestorov kuchyne v ZŠ Karloveská 61 
4. Prenájom nebytových priestorov kuchyne v SŠ Tilgnerova 14 
5. Prenájom školského bufetu v SŠ Tilgnerova 14 
6. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku 

registra E - KN časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves". 
7. Rôzne 

 
 

K bodu 1) 
 Otvorenie a hlasovanie o programe 
 Komisia ŠMŠ schválila program tak, ako bol predložený: 

 
Prít.:   8               Za :           8              Proti : 0                     Zdrž. :  0    
           
K bodu 2)  
Komisia žiada prednostu MiÚ BA-KV, aby v spolupráci so športovými klubmi KVŠ a KVS 
pripravil návrh zámeru zmluvy o budúcej zmluve na prenájom lodenice s uvedením v akom 
režime, s akými aktivitami a za akých podmienok bude prevádzkovaná nová lodenica 
a informáciu o tom predložil ako materiál na aprílové zastupiteľstvo. 
 
Prít.: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdrž.: 0 
 
K bodu 3) 
Komisia žiada prednostu MiÚ BA-KV, aby predložil na nadchádzajúce rokovanie MiR návrh 
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, prípadne iné riešenie situácie ŠJ na ZŠ Karloveská 
61 a časovú os riešenia. 
  
Prít. : 8  Za: 8   Proti: 0  Zdrž.: 0 
 
K bodu 4) 
Komisia berie na vedomie stiahnutie materiálu z rokovania komisií, MiR a MiZ a berie na 
vedomie, že ŠJ na SŠ Tilgnerova 14 bude fungovať v doterajšom režime. 
 
Prít.: 7  Za: 7   Proti: 0  Zdrž.: 0 
  
K bodu 5) 
Komisia ŠMŠ odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž s podmienkou trvania doby nájmu 
od 01.08.2017 do 31.07.2018. 
 0 
Prít.:       8           Za :     8                  Proti :    0                Zdrž. : 0 
 
 



K bodu 6) 
Komisia ŠMŠ odporúča preskúmať, či mestská časť nemá možnosť využiť daný pozemok pre 
vlastné použitie. V prípade, že mestská časť nevie využiť tento pozemok, komisia odporúča 
počkať na vyjadrenie správcov inžinierskych sietí. 
 
0 
Prít.:         8          Za :      8                   Proti :     0                Zdrž. : 0 
 
K bodu 7)  Rôzne:  
 
1. Poslanec Z. Borovička – na základe obhliadky priestorov budovy Majerníkova 60 zo dňa 

10.03.2017 – vyslovil návrh vybudovať sklenú zástenu pre pracovníkov vrátnice vo 
vestibule na Majerníkovej 60 a Majerníkovej 62 ako ochranu pred prievanom. 

 
2. Poslankyňa Z. Volková – tlmočila ponuka BVS inštaláciu pitnej fontány v interiéri škôl, 

ktorá bola prerokovaná na komisii pre životného prostredia a ochranu prírodu. Dala návrh, 
aby o tejto možnosti boli informované školy. 

 
3. Poslanec M. Kadnár – predniesol otázku, ako sa bude riešiť sivý kontajner, ktorý bol 

premiestnený z Púpavovej ul., nachádzajúci sa t.č. v areáli SŠ Tilgnerova 14. Je 
umiestnený v blízkosti exteriérových cvičiacich prvkov a takisto je tam umiestňovaný 
kontajner VPS.   

 
4. Poslanec M. Zajac – riešenie majetkovo-právnych vzťahov a usporiadania nájmov 

v budove na Majerníkovej 60 by nemalo obchádzať KŠMŠ. ZUŠ, ktorá prevádzkuje 
poobedňajšiu činnosť, by sa mohla striedať s iným subjektom v nájme doobeda/poobede 
v rámci šetrenia priestoru. Členka komisie M. Petrášová poznamenala,  že ZUŠ by 
sa zmestila do ZŠ Majerníkova 62, čím by sa uvoľnil priestor na Majerníkovej 60. 

 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Iliana Medviďová 
Tajomníčka komisie 
Poverená vedením zasadnutia komisie dňa 14.3.2017 
                                                            
V Bratislave 16.03. 2017 
 
 


