Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia komisie
komisie školstva a kultúry
zo dňa 01. júla 2020
od 13.30 – 16.15 h
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Termín nasledujúcej komisie:
PROGRAM ROKOVANIA:
Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady: 07. 07. 2020
Miestneho zastupiteľstva dňa: 14. 07. 2020
Program komisie:

1. Otvorenie komisie.
2. Program – poradie navrhovaných materiálov
3. Informatívna správa Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre školský rok 2020/2021.
4. Informatívna správa: Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021.
5. Informatívna správa Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2019.
6. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (+ excel tabuľka).
7. N á v r h Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice.
8. Návrh na zmenu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, lokalita Lesný hon,
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice (+ Návrh zmeny).
9. Rôzne

K bodu 1
Otvorenie komisie.
Tajomníka komisie privítala členov komisie a otvorila 2. zasadnutie komisie. Podľa prezenčnej listiny sa
zúčastnili komisie 7 členovia z celkového počtu 7 členov. Komisia bola uznášania schopná.

K bodu 2:
Program – poradie navrhovaných materiálov
Členovia komisie školstva

a kultúry

schválili poradie navrhovaných materiálov na rokovanie komisie.

Členovia komisie odsúhlasili program komisie ŠaK ako celok, v horeuvedenom poradí:
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 7

K bodu 3:
Informatívna správa Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre školský rok 2020/2021.
Vyjadrenie komisie:
Pozmeňujúci návrh: Členovia komisie školstva a kultúry žiadajú spracovanie demografickej analýzy,
navrhujú, aby vedenie úradu rokovalo s developerom Podunajskej brány, ohľadom pozemku, na ktorom by
sa dala vybudovať materská škola.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 7
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: Informatívnu
správu Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre školský rok 2020/2021 predložiť a prerokovať na MiZ
so zapracovaním pozmeňujúceho návrhu.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 7

K bodu 4:
Informatívna správa: Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021.
Pripomienky komisie: v nasledujúcom období treba analyzovať kapacitu MŠ, demografický vývoj.
Informácia predsedníčky komisie o plánovaných investičných zámeroch v areáli SPOJE, investor plánuje
vybudovať športoviská v areáli ZŠ Biskupická, pre školu aj pre verejnosť. K návrhu zasadne pracovná
komisia.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú
navrhovaný materiál informatívnu správu Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka na školský rok
2020/2021predložiť a prerokovať na MiZ.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 7

K bodu 5:
Informatívna správa Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2019.
Vyjadrenie komisie:
Doplňujúci návrh: Členovia komisie školstva a kultúry žiadajú o predloženie dispozičného návrhu - trakt
(krídlo) v ZŠ Biskupická, ktorý sa prenajíma SOŠ HAGMa, so zapracovaním dispozičného návrhu knižnice
tak, aby ostatné priestory traktu mohli slúžiť pre ZŠ Biskupická. K septembru 2020 predložiť rozvojový plán
knižnice a následne návrh na zmenu rozpočtu.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 7
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: Informatívnu
správu Hodnotenie činnosti knižníc za rok 2019, predložiť a prerokovať na MiZ so zapracovaním
doplňujúceho návrhu.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 7

K bodu 6:
Akčný plán rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (+ excel tabuľka).
1. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
2. Aktualizáciu Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice ako
samostatný bod rokovania miestneho zastupiteľstva na rokovaní, predmetom ktorého je rokovanie
o návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie.
3. Pravidelný odpočet realizácie Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice vždy k 30.6. a 31.12. a následné predloženie tohto odpočtu na najbližšie rokovanie
miestneho zastupiteľstva
Pripomienky: komplexné návrhy treba prehodnotiť a to v súvislosti a nadväznosti na ekonomické
možnosti, MČ, ďalej vzhľadom na časovú náročnosť projektov, v súvislosti s harmonogramom verejného
obstarávania. Odbor školstva – predloží stav škôl. Projekty v AP sú podmienené aj externými zdrojmi.
Vyjadrenie komisie: Komisia žiada úrad, aby posúdil Akčný plán v nasledujúcej metodike: každý jeden
plán posúdiť vo vzťahu časovej, realizovateľnosti, finančnej, predprojektovej prípravy a vo vzťahu
k územnému plánu a predložiť na najbližšie zastupiteľstvo so spomínanými náležitosťami.
Uznesenie: Členovia komisie školstva

a kultúry

neodporúčajú navrhovaný

materiál predložiť

a prerokovať na MiZ.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 7

K bodu 7:
N á v r h Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.
Vyjadrenie komisie: Komisia nenavrhuje predloženie Rokovacieho poriadku na zastupiteľstvo, ale
navrhuje najprv zosúladiť existujúci Rokovací poriadok so zákonmi.
Uznesenie: Členovia komisie školstva

a kultúry

neodporúčajú navrhovaný

materiál predložiť

a prerokovať na MiZ.
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 7

K bodu 8:
Návrh na zmenu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, lokalita Lesný hon, MČ
Bratislava – Podunajské Biskupice (+ Návrh zmeny).

Pripomienky:
Vyjadrenie komisie – doplňujúci návrh: Komisia odporúča materiál prerokovať na zastupiteľstve s tým,
že sa celý projekt odprezentuje poslancom. Zároveň do dôvodovej správy navrhujeme zahrnúť názor
príslušných odborov k predmetnému návrhu.
Uznesenie: Členovia komisie školstva

a kultúry

odporúčajú navrhovaný

a prerokovať na MiZ so zapracovaním doplňujúceho návrhu.

materiál , predložiť

K bodu 9:
Rôzne:
Poslanec Hanzel pripomenul zastavaný návrh na vypracovanie VZN na grantový systém MiZ. Členovia
komisie sa dohodli, že v priebehu septembra si k tomu stretnú a pripravia návrh VZN grantového systému,
aby to mohlo byť prerokované v decembrovom zastupiteľstve s tým, že sa spustí len vtedy, ak k tomu budú
finančné prostriedky aj v rozpočte.

Mgr. Barbora Lukáčová
Predsedníčka komisie ŠaK
Zapísala:
PaedDr. B. Biksadská
vedúca oddelenia ŠaK

