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Vec

Žiadosť na zmenu teľmínovčasti Uznescnia Zastupitel'stva Bratislavského

samospľávneho kľaja č'.21412019 zo dňa 13. 12.20ĺ.9.

V súvislosti s epidemiologickou situáciou výskytu koronavíľusu COVID-19 avzhľadom
k opatreniam, ktoré boli prijaté od 12. marca 2020 z dôvodov vyhlásenia mímoľiadnejsítuácie
aŽ po súčasnýepidemiológický stav s ciel'om pľedchádzat'šíľeniunitkazy sa jednotlivé úkony
k zaradeniu základnej školy do siete škôl a školských zariadeni (žiadosťo výnimku na
MŠVVaŠSR) a pľebiehajúce ľealizácie úprav (zo štľany BSK) pľedĺziua tó v objekte
budovy na Komenského 27, Pezinok, ktorá je v správe SoŠpodnikania aslužieb, vĺysleňická
l, Pezinok, ako pľípadhodný osobitného zreteľa.
Mesto Pezinok v objekte budovy na Komenského 27, Pezinok zľiadilo elokované
pracovisko zŠJ. Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok a to na základe zmluvy č,. 2l20I9
o nájme nebytového pľiestoľu čl. IV, ktorá je uzavretá medzi Mestom Pezinok
a Bratislavským ŠämÓŠpľávnymkľajom (BSK) a to na účelyzabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu a elokovaného pracoviska ZŠJ. Kupeckého, Kupeckého 74,Pezinok'

ZŠJ. rupeckého, Kupeckého 74, Pezinok plánovala od školského roka 2O20]2O2I na
elokovanĺlm pľacovisku Komenského 27, Pezinok umiestniť Žiakov 1. ľočníkazákladnej
školy, avšak z dôvodu značnéhopočtu odktadov plnenia povinnej školskej dochádzký
spôsobenej mimoriadnym prerušením školskéhovyrčovania v školách z dôvodu koľonavíľusu
COVID-19 si ZŠJ. Kupeckého, Kupeckého 74, Pezínok dokĺĺzalazabezpeéit' v,ýchovnovzde|ávací proce s v kmeňovej škole, čiŽe elokované pracovisko na Komenskéh o 27 , Pezinok
sa tento školský rok2020/202I nevyužíva, avšak Mesto Pezinok si plní zétväzkyvyplývajúce
zo zmluvy č. 2ĺ2019 o nájme nebytového priestoru a naďalej prejawje záujem využivať
uvedené priestory na účelyelokovaného pracoviska ZŠl. Kupeckého, Kupeckého 74,
Pezinok aj v ďalších ľokoch, až do zriadenia Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok, ktoľej
zriaď ov ateľom bude B SK.
Yychádzajilc z analrógie a pracovného stretnutia na Úrade Bratislavského samospľávneho
kľaja, odboru školstva, mládeže a špoľtu dňa 9. septembra 2a20 sí Vás dovoľujeme požiadať

o posunutie termínov a tým Zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kľaja č. 2|412019 zo dťra 13' I2. 2aI9, ktoré upľavuje časťUznesenia
Zastupiteľstva Bratislavského samospľávneho kľaja č. 145l2OI9 zo dňa 14. 06' 2O|9, ato
v časti A v bode A.2' ,,s podmienkami" písm. c) a písm. j) nasledovne:
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zo zneniapísm. c) Doba nájmu - uľóitá, a to od 01. 07. 2020 do zaľadenia Spojenej školy so
sídlom Senecká 2, Pezinok, ktorej zriaďovateľom bude Bratislavský samospľávny kraj, do
siete škôl, najneskôr však do 01.09,2023;
zo zneĺiapísm.j) V pľípade,že nedôjde k zriadeniu zakladnej školy najneskôľ k 0L.09.2022,
toto uznesenie stľáca platnosť.
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