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Naše číslo
Vybavuje/linka
6395/23520/2016/ŠKO/Vas Vasilová Ľubos lava, Mgr./362

číslo/zo dňa

Bratislava
12.5.2016

Vec:
Odpoveď na Petíciu za bezpečnosť detí MŠ Beskydská v Bratislave
Dňa

07.04.2016

petičn ý

výbor zastúpený p.

podal na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Petfciu za bezpečnosť detí MŠ, Beskydská 7
v Bratislave, ktorou vyjadruje nesúhlas s výstavbou budovy a súčasným umiestnením detí v tesnej bllzkostii
staveniska. Žiada kompetentných o vyriešenie situácie bezpečnosti detí v MŠ, Beskydská 7 v Bratislave.
Zároveň

požaduje stavbu zastaviť a vyriešiť bezpečnosť detí.

Mestská časť prešetrila skutočnosti uvádzané v peticii. Na základe zistení uvádzame naskledovné:
Prijímanie deti pre školský rok 2015/16 do MŠ Beskydská 7 prebiehalo v marci 2015.
Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto eviduje podanie investora stavby PREMIÉRE na Šancovej ulici zo
dňa

5.11 .2015, ktorým oznámil zmenu

dodávateľa

stavby a zároveň

pokračovanie

stavebných prác

podľa

právoplatných rozhodnutí stavebného úradu. Z uvedeného je zrejmé, že pri prijímaní deti do MŠ oddelenie
školstva nedisponovalo informáciou o obnovení stavebných prác.
Na základe rokovaní so zástupcami

rodičov

a po získaní platného

kolaudačného

rozhodnutia zo

dňa

13.04.2016 má mestská časť pripravené náhradné priestory v MŠ, Heydukova 25, Bratislava.
Mestská časť taktiež obdržala dňa 10.2.2016 žiadosť zákonných zástupcov deti z MŠ, Beskydská 7, ktorí
nesúhlasia so sťahovaním do náhradných priestorov.
Dňa 21.4.2016 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov MŠ, Beskydská 7 za účasti starostu MČ

Bratislava-Staré Mesto Mgr. Radoslava števčíka, zástupkyne starostu Ing. Jany špankovej a vedúcej
oddelen ia školstva Mgr. Ľuboslavy Vasilovej, konané za účelom riešenia bezpečnosti detí. V zmysle
záverov

rodičovského

združenia budú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov zaslanej majlom

na oddelenie školstva presunuté deti do priestorov MŠ, Heydukova 25. Deti, ktorých rod ičia nepožiadajú
o presun , zotrvajú v MŠ, Beskydská 7, kde bude i naďalej sprísnený bezpečnostný režim (presun y detí na
pobyt vonku do parku na

Račianskom

mýte).
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