ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 25.03.2019

Členovia komisie: PhDr. Eva Samolejová, MPH, Andrej Ravasz, Mgr. Zuzana Magálová,
Mgr. art. Jana Némethová, Lívia Benedeková, Mgr. Andrea Kuglerová,
Róbert Martin Hudec
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnená Mgr. Andrea Kuglerová a Mgr. Zuzana
Magálová
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Plnenie uznesení z 2. zasadnutia komisie pre KŠŠaSV.
3. Energetický audit školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
4. Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
5. Rôzne.

Bod 1
Otvorenie a schválenie programu.
Predsedníčka skonštatovala uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu.
Hlasovanie: ZA: 5

/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Bod 2
Plnenie uznesení
Uznesenie č. 11/2019 zo dňa 28.01.2019
Návrh na schválenie „Postavenia a náplne práce komisií Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh Rokovacieho poriadku komisií Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“
Materiál predložený na MZ dňa 19.02.2019 – uznesenie č. 39/III/2019
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Uznesenie č. 12/2019 zo dňa 28.01.2019
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania volených a menovaných
predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa– návrh zmeny vyplývajúci zo Zákona
č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Materiál predložený na MZ dňa 19.02.2019 – uznesenie č. 40/III/2019
Uznesenie č. 13/2019 zo dňa 28.01.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ......../2019
zo dňa .............. o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Materiál predložený na MZ dňa 19.02.2019 – uznesenie č. 41/III/2019
Uznesenie č. 14/2019 zo dňa 28.01.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .........../2019 zo dňa
19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti BratislavaVrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017
Materiál predložený na MZ dňa 19.02.2019 – uznesenie č. 42/III/2019
Uznesenie č. 15/2019 zo dňa 28.01.2019
Smernica upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného
obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Materiál predložený na MZ dňa 19.02.2019 – uznesenie č. 49/III/2019
Uznesenie č. 16/2019 zo dňa 28.01.2019
Pasportizácia detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – aktualizácia 2019
Podané žiadosti na výzvy na granty a dotácie na detské ihriská. DI Vážska riešená
pracovníkmi verejnoprospešných služieb MČ. V rámci údržby DI – dosypanie piesku –
Lesopark a MŠ Kríková, výmena piesku – 2x MŠ Kaméliová.
Uznesenie č. 17/2019 zo dňa 28.01.2019
Informácia o stave projektov financovaných
a investičných fondov k januáru 2019

z Európskych

štrukturálnych

Materiál predložený na MZ dňa 19.02.2019 – uznesenie č. 51/III/2019
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Rôzne
A/
Uznesenie č. 18/2019 zo dňa 28.01.2019
Návrh na prípravu projektu sociálnej výdajne
Materiál nebol schválený v ďalších komisiách pri MZ, predkladateľ predloží vypracovaný
zámer projektu na komisie k júnovému MZ.
B/
Uznesenie č. 19/2019 zo dňa 28.01.2019
Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov za zakúpené stravné lístky v roku 2018.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vrátila finančné prostriedky za zakúpené stravné lístky
v roku 2018 občanom:
Eva Begová ----------------- počet 11 ks ------------- v sume 20,35 eur,
Anna Matzenauerová ------ počet 35 ks ------------- v sume 39,- eur.
Hlasovanie: ZA: 5

/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Bod 3
Uznesenie č. 20/2019 zo dňa 25.03.2019
Energetický audit školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/

schváliť

zámer energeticky zhodnotiť budovy v správe resp. vo vlastníctve mestskej časti a
zabezpečiť vypracovanie certifikácie jednotlivých budov, t.j. energetický certifikát, ktorý
zhodnotí aktuálny stav a navrhne úpravy na zlepšenie energetickej hospodárnosti
(vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie/chladenie, osvetlenie),
B/

požiadať

Ing.Lýdiu Adamovičovú, prednostku
vyčleniť na obstaranie energetického auditu v rozpočte na rok 2019 finančné prostriedky po
vyhodnotení I. rozpočtového polroka .
Hlasovanie: ZA: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
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Bod 4
Uznesenie č. 21/2019 zo dňa 25.03.2019
Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
A/

schvaľuje

Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa,
žiada

B/
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

predložiť Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa, na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa dňa 16.04.2019 ako Informačný materiál.
S pripomienkami:
-

dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“). V zmysle zákona
prijať a vydať internú smernicu, ktorej účelom je pri uplatňovaní zákona definovať práva
a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy pri zadávaní zákaziek na dodanie
tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác hradených z bežných alebo
kapitálových prostriedkov, európskych fondov, prípadne iných fondov a dotácií
v podmienkach školského zariadenia, pričom smernica zriaďovateľa k verejnému
obstarávaniu, ktorá bola vzatá na vedomie Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa a je zverejnená na webovom sídle mestskej časti, slúži ako
záväzné odporúčanie pre školské zariadenia.

-

všetky zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných
prác s predpokladanou hodnotou zákazky rovnou alebo vyššou ako 5 000,00 Eur
bez DPH je štatutárny zástupca školského zariadenia povinný oznamovať
zriaďovateľovi, ktorý do komisie na vyhodnotenie ponúk deleguje poslanca
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa .

Hlasovanie: ZA: 5

/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
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Bod 5
Rôzne
Informácie:
1. Mgr. art. Jana Némethová informovala členov komisie o pripravovanom predstavení
v réžii Súkromnej umeleckej školy Adamante v duchu osláv 15.výročia založenia školy.
Vystúpenie sa uskutoční v DK Zrkadlový háj dňa 26.5.2019. V druhej polovici júna sa
predstavenie uskutoční aj na pôde mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Informácia
o vystúpení bude uverejnená vo Vrakunských novinách bezplatne.
2. Mgr. art. Jana Némethová prejavila záujem o vystúpenie tanečnej skupiny s prevedením
hip-hop tanca na Vrakunskej hodovej slávnosti. Konkrétne podmienky účasti budú
dohodnuté s vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí.

PhDr. Eva Samolejová, MPH
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Ivana Matulíková
tajomníčka komisie
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