
ZÁPISNICA č. 7/2019 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 7. OKTÓBRA 2019 

MIESTNY ÚRAD, PRI KRÍŽI 14, BRATISLAVA 

 

Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Marián Takács, Ing. Lucia 

Valachovičová, Mgr. Katarína Cigáňová, Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, Mgr. Ivan 

Pružinec, Mgr. Janette Ivanová 

Neprítomní: Mgr. Karin Remišová 

Hostia: RNDr. Martin Zaťovič 

 

Začiatok: 17.00 h, ukončenie 17.55 h 

 

P r o g r a m: 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie návrhu programu 

2. Informácia o celkovom počte žiakov v materských školách a základných školách 

3. Rôzne 

4. Záver 

Ukončenie zasadnutia komisie. 

 

Predseda komisie školstva a mládeže Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie školstva 

a mládeže, privítal Martina Zaťoviča – starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

  

K bodu 1 

Predseda oboznámil členov s návrhom programu zasadnutia, doplnil ho o „Návrh na nájom 

stavby so súpisným číslom 1952, postavenej na pozemku parc. č. 1415 na Pekníkovej ulici č. 

2 a priľahlého pozemku, parc. č. 1416 s výmerou 2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. 

Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa“. O doplnenom programe dal hlasovať. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie program zasadnutia komisie školstva 

a mládeže bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 8          za: 8        proti: 0         zdržal sa: 0 

 



K bodu 2 

Ľubica Szilasiová oboznámila členov komisie s počtom detí v materských školách a žiakov v 

základných školách v školskom roku 2019/2020 (k 15.09.2019), ktorých zriaďovateľom je 

mestská časť Bratislava-Dúbravka. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o počte detí v materských školách 

a žiakov v základných školách v školskom roku 2019/2020 (k 15.09.2019), ktorých 

zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 8        za: 8     proti: 0        zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

Martin Zaťovič informoval členov o Návrhu na nájom stavby so súpisným číslom 1952, 

postavenej na pozemku parc. č. 1415 na Pekníkovej ulici č. 2 a priľahlého pozemku, parc. č. 

1416 s výmerou 2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh na nájom 

stavby so súpisným číslom 1952, postavenej na pozemku parc. č. 1415 na Pekníkovej ulici č. 

2 a priľahlého pozemku, parc. č. 1416 s výmerou 2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. 

Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa“ bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 8     za: 8     proti: 0        zdržal sa: 0 

 

Mgr. Ivan Pružinec navrhol na novembrové zasadnutie komisie školstva a mládeže pozvať 

PaedDr. Miroslavu Komorníkovú – poverenú riadením Základnej školy Nejedlého 8, 

Bratislava. 

Najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže sa bude konať 4. novembra 2019. 

 

K bodu 4 

Predseda komisie poďakoval Martinovi Zaťovičovi – starostovi mestskej časti Bratislava-

Dúbravka, členom komisie školstva a mládeže za účasť a tajomníčke za prípravu materiálov.  

 

Bratislava 10. október 2019 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová, v. r.                              Overil: Mgr. Marian Podrazil, v. r. 

                   tajomníčka komisie                                                          predseda komisie 


