
M E S T S K Á    Č A S Ť   B R A T I S L A V A – N O V É   M E S T O 
M I E S T N Y   Ú R AD   B R A T I S L A V A – N O V É   M E S T O 
ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3 
Komisia pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava – Nové Mesto 

V Bratislave 22.11. 2016 
 

 
Z Á P I S N I C A  č. 9/2015 

 
z pracovného rokovania Komisie pre školstvo a vzdelanie, ktoré sa konalo dňa 21. novembra 2016 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listin 
 
Program: 
 
1.2  Otvorenie 
2. Materiály na rokovanie 
2.1. Štúdia Eko –podniku VPS 
2.2. Štúdia Klientského centra MÚ BA-NM 
2.3. Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2017 
2.4. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 
2.5. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III  
2.6. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA-NM na I.polrok 2017 
2.7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.     /2016, ktorým sa určujú 

pravidlá času predaja o obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
2.8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  /2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
2.9. Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“ ,spol. s r.o  
2.10. Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.č. 11820/28, katastrálne územie Nové 

Mesto  
2.11. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2017 - 2019 
2.12. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.   /2016, ktorým sa určuje výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených 
mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 

2.13. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.   /2016 o miestnych daniach na 
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

2.14. Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS 
2.15. Informácia o zavedení poplatku za rozvoj 
2.16. Program rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky  2016-2020. 
 
3. Rôzne 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
K bodu 1: Otvorenie 
 
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka  komisie Ing. Andrea Vítková 
 
K bodu 2: Materiály 
 
2.1 Štúdia EKO-podniku VPS 

Členovia komisie boli informovaní o pripravovanej štúdii EKO-podniku VPS 
 
2.2. Štúdia Klientského centra MÚ BA-NM 

Členovia komisie boli informovaní o pripravovanej štúdii Klientského centra MÚ BA-NM 
 



2.3. Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto na rok 2017 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez 
pripomienok. 
Hlasovanie:  prítomní:  8 

za:            8 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.4. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez 
pripomienok. 
Hlasovanie:  prítomní: 8 

za:            8 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.5. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez 
pripomienok 
Hlasovanie:  prítomní:  8 

za:            8 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.6. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. Polrok 2017 

Komisia vzala materiál na vedomie  
Hlasovanie:  prítomní:  8 

za:            8 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.7. Návrh Všeobene záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  /2016, ktorým sa 

určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskj časti Bratislava-Nové 
Mesto 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez 
pripomienok  
Hlasovanie:  prítomní:  8 

za:            8 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
 

2.8. Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  č.   /2016 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez 
pripomienok 
Hlasovanie:  prítomní:  8 

za:            8 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.9. Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu “ Vernosť “ pre sloločnosť 

Vernosť, spol. s r.o.  
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez 
pripomienok 
Hlasovanie:  prítomní:  7 

za:            6 
proti:        0 
zdržal sa: 1 



 
2.10. Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra “C” KN parc. č. 11820/28, katastrálne územie 

Nové Mesto 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál neschváliť  vzhľadom na nesúhlas riaditeľky 
dotknutej školy 
Hlasovanie:  prítomní:  7 

za:            7 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.11. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2017- 2019 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
s pripomienkou:  
presunu finančných prostriedkov z 0180 642001/7 41 1.60130 bezdomovci -35 000 € 
presun finančných prostriedkov z 0180 642001/6 41 1.60130 OZ Kramárik – 10 500 € 
 
na  0912 641001/1 41 8.20400 ZŠ s MŠ – originálne kompetencie  + 45 500 € 

 
Hlasovanie:  prítomní:  7 

za:            7 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.12. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.    /2016, ktorým sa určuje 

výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach 
zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
s pripomienkou zvýšenia sumy v školských jedálňach: 
 

názov suma 
Materská škola 1500 € 
Školský klub detí  350 € 
Školská jedáleň  190 € 

 
Hlasovanie:  prítomní:  7 

za:            7 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.13. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej šasti Bratislava-Nové Mesto č.  /2016 o miestnych daniach 

na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez 
pripomienok 
Hlasovanie:  prítomní:  7 

za:            7 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
2.14. Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe EKO-

podniku VPS  
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ v prípade sanácie  upresnenie zámeru využitia stavby 
Hlasovanie:  prítomní:  7 

za:            7 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 



 
 
 
2.15. Informácia o zvedení poplatku za rozvoj 

Komisia vzala mateiál na vedomie 
Hlasovanie:  prítomní:  7 

za:            7 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
 

2.16. Program rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016-2020 
Členovia komisie boli informovaní o: 
- pripomienky a námietky môžu členovia zasielať na mailovú adresu spracovateľov:  ipp@szm.sk 
- vzhľadom na jeho obsažnosť link na stiahnutie: 
odkaz na zásielku    www.uschovna.cz/sk/zasilka/LF3NY7DAKH36KHKB-E4J 
kód zásielky:            LF3NY7DAKH36KHKB-E4J 
 

 
 
 

K  bodu 3: Rôzne 
 

3.1. Pani Švecová požiadala o preverenie správnosti otvárania núdzových východov (únikové cesty) z budovy 
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 nakoľko sa tieto otvárajú do vnútra, či je to v súlade s bezpečnostnými 
a požiarnymi predpismi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Andrea Vítková v.r.                                                                   Elena Hlivová 
Predseda komisie ŠaV                                                                      zapisovateľka komisie ŠaV 

 
 


