
 Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Komisie  školstva, mládeže a športu, dňa 05.06.2018 

___________________________________________________________________ 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                              Čas: 16:00 hod. -  18.30 hod. 
   
Schválený program: 
 
 

1. Otvorenie – hlasovanie o programe 
2. „Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12“ 
3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017 
4. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby 

Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky 
5. Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v 

ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 
6. Plnenie uznesenia KŠMŠ z 3.4.2018 

a) Stanovisko riaditeľa ZŠ A. Dubčeka, PaedDr. Pavla Bernátha k materiálu 
"športový areál Majerníkova 62 - koncepcia rozvoja" 
b) Písomný právny názor na identitu správcu športového areálu pri ZŠ A. Dubčeka 

7. Štatistika k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a prijímanie detí do materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves na šk. rok 2018/2019 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní jednorazového finančného 
príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

9. Rôzne 
 
 

 
K bodu 1) 
 Hlasovanie o programe – Komisia ŠMŠ schválila program v predloženom znení 
 
Prít.:   6  Za:   6  Proti : 0        Zdrž. :   0 
         
 
K bodu 2) 

 Komisia ŠMŠ berie na vedomie materiál a odporúča, aby mestská časť vyhlásila súťaž 
návrhov na prevádzkovanie priestorov na Janotovej 12 s tým, aby nový 
prevádzkovateľ/nájomca spĺňal podmienky osobitného zreteľa, t.j. organizácia 
vykonávajúca verejnoprospešné aktivity v Karlovej Vsi. Druhou podmienkou je 
povinnosť nového prevádzkovateľa/nájomcu investovať prostriedky na výmenu okien, 
podlahy a radiátorov a udržiavať a odovzdať pri skončení nájomnej zmluvy priestory 
v užívaniaschopnom stave. Komisia odporúča, aby materiál, ktorý pôjde do 
zastupiteľstva obsahoval návrh nájomnej zmluvy, ktorý bude riešiť vysporiadanie sa 
s technickým zhodnotením budovy. 
 
 

Prít.:  6 Za :   3            Proti : 0                Zdrž. : 3 
 

 Komisia ŠMŠ odporúča schváliť zámer prenajať priestory na Janotovej 12 
občianskemu združeniu Slovenský skauting. Komisia žiada prednostu, aby 
v spolupráci s KŠK a o.z. Slovenský skauting navrhli komplexné riešenie prenájmu, 
vrátane ceny, termínu rekonštrukcie a navrhovaných investícií v nadväznosti na 
rozpočet mestskej časti. 



 
Prít.:  6 Za :  4               Proti : 1                Zdrž. :  1 
 
K bodu 3)  

 Komisia ŠMŠ berie na vedomie záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves za rok 2017 
 

Prít.:  6 Za:  6                 Proti: 0                 Zdrž.: 0 
 
 
K bodu 4) 

10. Komisia ŠMŠ odporúča schváliť návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 
k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia 
skateboardingu Slovenskej republiky 

 
Prít.:  6 Za:  5                Proti: 0                 Zdrž.: 1 

 
 
K bodu 5) 

 Komisia ŠMŠ odporúča schváliť podmienky OVS na prenájom nebytových priestorov 
-školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 s doplnením bodu 7 Účel nájmu 
takto: „Školský bufet – účel nájmu musí byť zachovaný v súlade s vyhláškou č. 
330/2009 Ministerstva školstva o zariadení školského stravovania.“ a navrhuje v bode 
6 znížiť výšku nájmu zo 60 eur/m2/rok na 10eur/m2/rok. 

 
 
Prít.:  6  Za:    6            Proti: 0                 Zdrž.: 0 

 
 
K bodu 6) 

 Komisia ŠMŠ berie na vedomie predložený materiál a žiada prednostu o informáciu, 
ktoré oddelenie MiÚ MČ preberá na seba záväzky vyplývajúce zo zmluvy 
o spolupráci. 

 
Prít.: 6  Za: 5                 Proti: 0                 Zdrž.: 1 
 
K bodu 7) 

 Komisia ŠMŠ berie na vedomie materiál Štatistika k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a 
prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-
Karlova Ves na šk. rok 2018/2019 

 
 
Prít.:  6  Za:  6                 Proti: 0                 Zdrž.: 0 
 
K bodu 8) 

 Komisia ŠMŠ odporúča schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. Ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní 
jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 

Prít.:   6 Za:   6                 Proti: 0                 Zdrž.: 0 



 
K bodu  Rôzne: 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           Mgr. Richard Savčinský v.r. 
                                                                                                          predseda 
V Bratislave 06.06.2018 
Mgr. Iliana Medviďová  
tajomníčka komisie 
 
 


