Zápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia komisie
komisie školstva a kultúry
zo dňa 08. septembra 2020
od 13.30 do 16.15 h
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
PROGRAM ROKOVANIA:
Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady: 14. 09. 2020
Miestneho zastupiteľstva dňa: 22.09. 2020
Program komisie:
1. Otvorenie zasadnutia komisie
2. Aktuálne informácie: rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ Podzáhradná, aktuálny stav projektu Zelené
srdce, aktuálna informácia o stave VO na detské ihriská.
3. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k 30.06.2020.
4. Zmena č. 3 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
na rok 2020.
5. Aktuálny stav čerpania rozpočtu – kapitola školstvo.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice zo dňa 22.09.2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské
a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním
nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice.
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
zaujatie stanoviska.
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zaujatie
stanoviska.
9. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.
10. Aktuálny stav čerpania rozpočtu – kultúra.
11. Informácie o príprave podujatia Súťaž vo varení guláša, ulička chutí.
12. Plánované KP do konca roka 2020.
13. Rozvojový plán knižnice na roky 2020-2025.
14. Informácia o priebehu otvorení škôl 2.9. 2020 , PZ, NZ, počty detí, ŠJ
15. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

K bodu 1
Otvorenie komisie.
Podpredseda komisie p. Veres privítal členov komisie a otvoril 3. zasadnutie komisie. Podľa prezenčnej
listiny sa zúčastnili komisie 5 členovia z celkového počtu 7 členov, 2 členovia sa ospravedlnili.
Komisia bola uznášania schopná.
Členovia komisie odsúhlasili program komisie ŠaK ako celok, v horeuvedenom poradí:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu 2:
Informácie referátu EU fondov a VO, referátu koncepcie rozvoja :
Mgr. Viola Holzhauserová - Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Podzáhradná, Aktuálny stav projektu Zelené srdce
Ing. Darina Jankovská – informácia o vyhodnotení VO na rekonštrukciu detských ihrísk.


Rekonštrukcia stravovacej jednotky v objekte Základnej školy na Podzáhradnej ulici 51.
Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán Pék, dňa 07.09.2020
prestrihnutím pásky slávnostne odovzdal do užívania školskú kuchyňu na ZŠ Podzáhradná.
V kuchyni a priľahlých priestoroch boli realizované stavebné úpravy v hodnote cca 236 tis. Eur.
Vymenili sa elektrické rozvody, rozvody vzduchotechniky, vody a kanalizácie, odstránili sa
jestvujúce povrchy stien, stropov a podláh a nahradili novými. Realizovali sa drobné dispozičné
úpravy z dôvodu vytvorenia optimálnych podmienok pre celkové fungovanie modernej kuchyne
(posuny priečok v rámci priestoru kuchyne a priľahlých priestorov na I. NP). Obstaralo sa nové
technologické vybavenie. Zhotoviteľ odovzdal práce vykonané práce v zmysle projektovej
dokumentácie, Zmluvy o dielo a Dodatku č.1.



Taktiež bol odovzdaný do užívania učiteľský byt v budove materskej školy na Estónskej 3.
Rekonštrukcia bytu vykonáva v rámci Zmluvy o dielo 215/2020, predmetom bola výmena rozvodov
vody a kanalizácie, odstránenie pôvodných povrchov stien, stropov a podláh, kompletná
rekonštrukcia kúpeľne a kuchyne. Novými nájomníčka sú pani učiteľky so Základnej školy s MŠ,
Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7.



Aktuálne informácie o projekte Zelené srdce (podprojekty Zelená časť a cyklodoprava), prezentácia
projektu sa uskutoční 16.9.2020 o 13.00 h,



informácia o stave VO na detské ihriská – Názov zákazky: ,,Komlexná rekonštrukcia detských ihrísk
– Podzáhradná, Baltská, Ipeľská, VO bolo ukončené, úspešnou sa stal firma Veríme v zábavu,
s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín. Práce budú ukončené do konca októbra, spustené bude aj
hlasovanie o názvy ihrísk.

Vyjadrenie komisie:
Členovia komisie školstva a kultúry berú predloženú informatívnu správu na vedomie.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu 3
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k 30.06.2020.
Vyjadrenie komisie:
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál predložiť a prerokovať
na MiZ .
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu 4
Zmena č. 3 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
na rok 2020.
Vyjadrenie komisie:
Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predkladanému materiálu.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál predložiť a prerokovať
na MiZ.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu 5
Informácia: Aktuálny stav čerpania rozpočtu v kapitole školstvo,
Ing. Zuzana Csóková, referát rozpočtovania a financovania škôl:


rozpočet bežných výdavkov je čerpaný vo výške cca 1/12 upraveného rozpočtu.

Vyjadrenie komisie:
Členovia komisie školstva a kultúry berú predloženú informatívnu správu na vedomie.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice zo dňa 22.09.2020 o cenovej regulácii nájomného za nebytové priestory, školské
a predškolské zariadenia a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii služieb spojených s užívaním
nebytových priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice
Pripomienky:


v rámci podpory športu detí navrhujeme zvážiť navrhované zvýšenie nájomného v čl. 10, bod 3,
písm. d), navrhujeme sumu 7 eur.

Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál predložiť
a prerokovať na MiZ so zapracovaním pozmeňujúceho návrhu.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu 7
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy –
zaujatie stanoviska
Vyjadrenie komisie: Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy
k predkladanému materiálu.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál predložiť a prerokovať
na MiZ.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu 8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zaujatie
stanoviska.
Vyjadrenie komisie: Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy
k predkladanému materiálu.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál predložiť
a prerokovať na MiZ.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
K bodu 9
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.
-

materiál bude prerokovaný až v decembrovom MiZ

K bodu 10
Komisia bola oboznámená s aktuálnym stavom čerpania rozpočtu v položke kultúrne podujatia.
K bodu 11
Informácia o príprave Súťaž vo varení guláša, ulička chutí
Podujatie bolo zrušené na základe odporúčaní RUVZ.
K bodu 12
Plánované KP do konca roka 2020: Predstavenie Tri tvorivé tvory dňa 21.10. 2020, na mesiac november
plánujeme uskutočniť predstavenia hudobné alebo divadelné, v decembri – Mikuláš pre deti dňa 7. 12.
a vianočné trhy od 11.12. do 20.12. na Trojičnom námestí.
K bodu 13
Rozvojový plán knižnice na roky 2020 – 2025, PaedDr. B.Biksadská
Materiál bol vypracovaný na základe uznesenia MiZ.

Uznesením č.212/2018-2022 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po
prerokovaní zobralo na vedomie Informatívnu správu Hodnotenie knižníc za rok 2019 a zároveň žiadalo
o predloženie dispozičného návrhu traktu v ZŠ Biskupická 21, so zapracovaním dispozičného návrhu
knižnice tak, aby ostatné priestory mohli slúžiť pre ZŠ Biskupická 21 a o predloženie rozvojového plánu
knižnice.

Vyjadrenie komisie: Členovia komisie nemali žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy
k predkladanému materiálu.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál predložiť a prerokovať
na MiZ.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

K bodu 14
Informácia o priebehu otvorení škôl 2.9. 2020, o počtoch detí a žiakov.
Členovia komisie boli informovaní o otvorení školského roka, o predpokladaných počtoch detí a žiakov.
V septembri sa uskutočňuje zber údajov o počtoch žiakov pre školský rok 2020/2021, vypĺňajú sa
štatistické výkazy.
K bodu 15
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.
Členovia komisie sa nevyjadrili k predkladanému materiálu, nebol predložený na rokovanie komisie.

Boris Veres
Prodpredseda komisie ŠaK
Zapísala:
PaedDr. B. Biksadská
vedúca oddelenia ŠaK

