ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 03.09.2019
___________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Čas: 16:10 hod. – 20.10 hod.
Schválený program:
1. Otvorenie – hlasovanie o programe
2. Prípravy na Karloveské hody 2019 - informačný charakter
3. Stanovisko oddelenia kultúry miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves k prenájmu
o.z. CirKus-Kus a o.z. Gaston TRG, v Karloveskom centre kultúry v sezóne 2019/20.
4. Rekonštrukcie a opravy v školách a školských zariadeniach – informácia
5. Stav rekonštrukcie bazéna – informácia
6. Návrh na budúce využívanie novej lodenice
7. Informácia o platnom VZN o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú
školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
8. Návrh VZN mestskej časti Bratislava Karlova-Ves o podmienkach poskytovania
dotácií.
9. Rôzne
K bodu 1)
 Hlasovanie o programe: Komisia ŠKŠ schválila predložený program so
zmenou: presun písm. a) bodu 8 „Rekonštrukcie a opravy v školách a školských
zariadeniach – informačný charakter“ za bod č. 3 pôvodného programu
Prít.: 5

Za: 5

Proti : 0

Zdrž. : 0

K bodu 2)
 Komisia ŠKŠ berie na vedomie informáciu o prípravách na Karloveské hody 2019.
Prít.: 6

Za: 6

Proti : 0

Zdrž. : 0

K bodu 3)


Komisia ŠKŠ odporúča schváliť prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry v
sezóne 2019/2020 pre o.z. CirKus-Kus a o.z. Gaston TRG v predloženom rozsahu.

Prít.: 6

Za : 6

Proti : 0

Zdrž. : 0

K bodu 4)
 Komisia ŠKŠ berie na vedomie informácie týkajúce sa rekonštrukcií a opráv vykonaných
počas leta 2019 a plánovaných prác a opráv do konca roka 2019 a odporúča prednostovi
miestneho úradu:
- pred schvaľovaním prostriedkov predložiť poslancom spolu s návrhom na čerpanie
prostriedkov aj vyjadrenie, či je možné daný projekt po technickej stránke
realizovať (napr. nákup zariadení do ŠJ)

-

Prít.: 6

schvaľovať návrhy na čerpanie fondov na začiatku kalendárneho roka
pred letnými prázdninami dohodnúť s vedením škôl letný režim prevádzky
(zabezpečenie vstupu do školy zodpovednou osobou)
Za: 6

Proti: 0

Zdrž: 0

K bodu 5)


Komisia ŠKŠ berie na vedomie informáciu o stave rekonštrukcie bazéna v ZŠ A.
Dubčeka, Majerníkova 62.

Prít.: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdrž.: 0

K bodu 6)


Komisia ŠKŠ odporúča prednostovi miestneho úradu MČ vypracovať k danému
materiálu tretiu alternatívu „variant C“ na prenájom nebytových priestorov na
prízemnom podlaží a 2. nadzemnom podlaží budovy novej lodenice spolu vo výmere
369,69m2 a to spoločne pre kluby KVŠ Karlova Ves a kanoistický klub Slávia UK
a začať rokovať s oboma klubmi na vytvorení spoločnej dohody, ktorá by sa týkala
využívania nielen priestorov novej lodenice ale aj starej lodenice a na zastupiteľstvo
predložiť správu o stave rokovaní aj prípadný návrh uznesenia.

Prít.: 6

Za: 5

Proti: 0

Zdrž.: 1

K bodu 7)


Komisia ŠMŠ odporúča prednostovi miestneho úradu pripraviť nový návrh VZN
o školských obvodoch so zapracovaním zmeny v školskom obvode Tilgnerova 14
priradením ulice Staré grunty do jej obvodu.

Prít.: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 0

K bodu 8)


Komisia ŠKŠ odporúča MiZ schváliť predložený návrh VZN mestskej časti Bratislava
Karlova-Ves o podmienkach poskytovania dotácií.

Prít.: 5

Za: 4

Proti: 0

Zdrž.: 1

K bodu Rôzne:
- neboli žiadne príspevky
V Bratislave, 05.09.2019
Mgr. Iliana Medviďová
tajomníčka komisie
Mgr. Richard Savčinský v.r.
predseda

