ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 29.01.2019
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Čas: 16:00 hod. – 20.40 hod.

Schválený program:
1. Otvorenie – hlasovanie o programe
2. Rokovací poriadok Komisie školstva, kultúry a športu
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na
roky 2020 a 2021.
4. Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu
(hosť)
5. Projekt Skatepark – športový areál Majerníkova 62 (hosť)
6. Voľba podpredsedu komisie školstva, kultúry a športu
7. Rámcová náplň činností komisií MiZ
8. Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so
zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC2112018-40, prioritnej osi 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so
zameraním na ochranu pred povodňami Operačného programu Kvalita životného
prostredia
9. Informácia o MŠ, ZŠ a SŠ za šk. rok 2017/2018
10. Rôzne
K bodu 1)

Hlasovanie o programe – Komisia ŠKŠ schválila program v predloženom znení.
Prít.: 4

Za: 4

Proti : 0

Zdrž. : 0

K bodu 2)
 Komisia ŠKŠ schválila návrh Rokovacieho poriadku Komisie školstva, kultúry
a športu a zároveň ruší predchádzajúci Rokovací poriadok Komisie školstva, mládeže
a športu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa
20.01.2015.
Prít.: 4

Za : 4

Proti : 0

Zdrž. : 0

K bodu 3)
 Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
v predloženom znení a žiada doplniť k rozpočtu prílohu s detailným rozpisom
príspevkov mestskej časti pre základné školy a spojenú školu.


Prít.: 4

Komisia ŠKŠ odporúča prednostovi miestneho úradu, aby pri zostavovaní
budúcoročného rozpočtu bol príjem z dane za rozvoj primárne určený pre rozvoj škôl
a školských zariadení, o čom by mali byť platcovia dane a verejnosť prostredníctvom
komunikačných prostriedkov informovaní.
Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

K bodu 4)
 Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť žiadosť o zmenu nájomcu
nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 12 s podmienkou
zachovania vecného účelu prenájmu, čo musí žiadateľ doložiť platnou registráciou
svojho zariadenia Naše jasličky Svetielko, o.z. na VÚC Bratislava v termíne do
30.06.2019.
Prít.: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

K bodu 5)
 Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh na prenájom časti
pozemku parc. č. 1669/2 k.ú. Karlova Ves počas výstavby skateparku pre občianske
združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky.

Prít.: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

K bodu 6)
 Komisia ŠKŠ odsúhlasila voľbu podpredsedu Komisie školstva, kultúry a športu za
verejnú.
Prít.: 4



Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

Komisia ŠKŠ vo voľbách podpredsedu Komisie školstva, kultúry a športu zvolila za
podpredsedu Ing. Michala Kovácsa, Phd.

Prít.: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

K bodu 7)
 Komisia ŠKŠ schválila Rámcovú náplň komisií MiZ s nasledujúcimi zmenami:
Čl. 6 odst. 1 písm. h) bude znieť: vyjadruje sa k zostavovaniu rozpočtu KŠK
Čl. 6 odst. 1 písm. i) bude znieť: vyjadruje sa k činnosti KŠK
Čl. 6 odst. 1 písm. j) sa ruší v plnom znení
Čl. 6 odst. 1 písm. r) sa ruší v plnom znení
Prít.: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

K bodu 8)
 Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh na spoluúčasť
projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ
Bratislava Karlova Ves“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40, prioritnej osi
2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami Operačného programu Kvalita životného prostredia prerokovala.

Prít.: 4
K bodu 9)

Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0



Komisia ŠKŠ prerokovala a s uznaním a poďakovaním berie na vedomie Informáciu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských,
základných škôl a spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves za šk. rok 2017/2018

Prít.: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

K bodu Rôzne


Komisia ŠKŠ navrhuje prednostovi miestneho úradu vypracovať v spolupráci
s riaditeľmi ZŠ a SŠ audit aktuálneho (technického) stavu školských budov a areálov
a súčasne ponúknuť riaditeľom týchto škôl možnosť vypracovať dlhodobú (na obdobie
aspoň 10 rokov) víziu rozvoja škôl a školských areálov s konkretizáciou ideálneho
stavu budov a areálov.

Prít.: 4



Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

Za: 3

Proti: 0

Zdrž.: 0

Komisia ŠKŠ žiada prednostu miestneho úradu o predloženie zoznamu nehnuteľného
majetku mestskej časti a zoznamu nehnuteľného majetku, z ktorého má mestská časť
príjmy a špecifikáciu týchto príjmov.

Prít.: 3


Zdrž.: 0

Komisia ŠKŠ žiada prednostu miestneho úradu o predloženie nasledujúcich
informácií: štruktúra vyrúbeného poplatku za rozvoj za rok 2018 a 2019 a štruktúra
jeho využitia projektovaného na roky 2018 a 2019.

Prít.: 3


Proti: 0

Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu vytvoriť pracovnú skupinu
k prevádzkovaniu novej lodenice a pracovnú skupinu k prevádzkovaniu bazéna.

Prít.: 4



Za: 4

Za: 1

Proti: 0

Zdrž.: 2

Komisia ŠKŠ žiada prednostu miestneho úradu o predloženie zoznamu nehnuteľného
majetku, ktorý nie je využitý a nie je ani v prenájme.

Prít.: 3

Za: 3

Proti: 0

Zdrž.: 0

V Bratislava, 31.01.2019
Mgr. Iliana Medviďová
tajomníčka komisie
Mgr. Richard Savčinský v.r.
predseda

