
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 13.3.2018

Z Á P I S N I C A  č.  3/2018

z pracovného rokovania Komisie pre školstvo a vzdelanie, ktoré sa konalo dňa 12.marca 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie

2.1. Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite  “Ahoj-Briežky”.
2.2. Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na rok 2018.
2.3. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III..
2.4. Návrh  Všeobecne  záväzného nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  č.    /2018,  ktorým sa

upravujú podmienky predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových  miestach v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

2.5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  /2018, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok tržnice v objetkt Tržnica, Šancova 122, Bratislava.

2.6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  /2018, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok  príležitostných trhov v OC Fresh Market, Rožňavská 1A Bratislava-Nové
Mesto.

2.7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  č.  /2018, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2016 zo dňa
14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.3/2017
zo dňa 11.04.2017o poskytovaní dotácií z rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

2.8. Návrh na schválenie kúpy pozemku – parcely registra “C” č. 12142/250 o výmere  2143 m2 zastavané
plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva
číslo 5876 od Ministerstva vnútra SR.

2.9. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C” č. 11488 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 3080 m2.

2.10. Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička-Kamzík.
2.11. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a

zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017.
2.12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  /2018 o úhrade za

poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

2.13. Návrh Dodatku č.1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku
na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

2.14. Návrh Dodatku č.3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného
tovaru  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

2.15. Návrh Dodatku č.3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení
Dodatku č.1 a Dodatku č.2.

3. Rôzne
3.1. Príprava zápisu žiakov ZŠ MČ B-NM na školský rok 2018/2019
3.2. Príprava zápisu detí do MŠ MČ B-NM



K bodu 1:- Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Andrea Vítková

K bodu 2.

2.1  Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite “Ahoj-Briežky”.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmesenia
bez pripomienok

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa: 0

2.2 Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto na rok 2018.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť  v súlade s návrhom uzmesenia  bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa: 0

2.3 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            4
proti:        0
zdržal sa :1

2.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  /2018, ktorým sa
upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmesenia bez
pripomienok.

 Hlasovanie:  prítomní: 5
za:            5
proti:        0

                                   zdržal sa : 0

2.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.   /2018, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok  tržnice v objekte Tržnica, Šancova 122, Bratislava.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa :0

2.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  /2018, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC Fresh Market, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ mateiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia bez
pripomienok

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0



zdržal sa :0

2.7 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  č.  /2018, ktorým sa mení
a doĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2016 zo dňa
14.06.2016 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo
dňa 11.04.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto .
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa :0

2.8 Návrh na schválenie kúpy pozemku –parcely registra “C” č. 12142/250 o výmere 2143 m2 zastavané
plochy a nádvoria , nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva
číslo  5876 od Ministerstva vnútra SR.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa :0

2.9 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc.registra “C” č. 11488  zastavané plochy a
nádvoria o výmere 3080 m2.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa :0

2.10Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička – Kamzík.
Komisia vzala materiál na vedomie s pripomienkou zmeny prepravného “ Biker” jednosmerný cestovný
listok pre cyklistu na 3 jazdy zvýšiť na sumu 7 eur s DPH.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa :0

2.11Informácia o čiinnosti oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a
zariadenia  starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017.
Komisia vzala materiál na vedomie.

2.12Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  /2018 o úhrade za
poskytovanie sociálnej služby v zariadení statostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            2
proti:        0
zdržal sa :3



2.13Návrh Dodatku č.1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku
na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa :0

2.14Návrh Dodatku č.3 Zásad poskytovania  pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného
tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa :0

2.15Návrh Dodatku č.3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  v znení
Dodatku č.1 a Dodatku č.2.
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ materiál schváliť v súlade s návrhom uzmensenia bez
pripomienok.

Hlasovanie:  prítomní:  5
za:            5
proti:        0
zdržal sa :0

K bodu 3

3.1 V školskom roku  2018/2019 sa zápis detí do prvých ročníkov základných škôl mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto uskutoční v dňoch  6.apríla 2018 v čase od 14.00 h. do 18.00 h.

                                                                                    7.apríla 2018 v čase od 08.00 h. do 12.00 h.
        Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo iný doklad,

    ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa, spolu s rodným listom dieťaťa a podľa potreby
preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

3.2 Prijímanie prihlášok detí do materských škôl mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa uskutoční v
období od 9.apríla do 20.apríla 2018. Dieťa do materskej školy sa sa prijíma na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu , ktorú predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ alebo zástupcovi pre materskú školu
kompletné vyplnenú spolu s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorass.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovnného poradenstva a prevencie.

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


