ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 02.09.2019

Členovia komisie: PhDr. Eva Samolejová, MPH, Mgr. Zuzana Magálová, Andrej Ravasz,
Lívia Benedeková, Mgr. Andrea Kuglerová, Róbert Martin Hudec, Mgr.
art. Jana Némethová
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
ospravedlnení: Róbert Martin Hudec, Mgr. Andrea Kuglerová;
neospravedlnení: Mgr. art. Jana Némethová, Andrej Ravasz
Vzhľadom k nízkemu počtu členov komisie, na zasadnutí nebola prítomná nadpolovičná
väčšina členov, komisia k jednotlivým bodom rokovania zaujala stanoviská.
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Plnenie uznesení zo 4. zasadnutia komisie pre KŠŠaSV.
3. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na roky 2018 – 2022 za rok 2018
4. Návrh zámeru na zriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
5. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľovi Jozefovi Ružičkovi, trvale bytom
Stavbárska 36, Bratislava
6. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľom: Ján a Emília Levkaničoví, trvale
bytom Toplianska 18, Bratislava
7. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Zity Schrammová, trvale bytom
Stavbárska 42, Bratislava
8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Kristíny Madarovej, trvale bytom
Rajecká 13, Bratislava
9. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Rozálie Markovej, trvale bytom
Stavbárska 34, Bratislava
10. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľom: Jakub Holeš a Denisa Blšťáková,
trvale bytom Hradská 140/B, Bratislava
11. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava pre
Občianske združenie FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava,
IČO: 52441334, ako prípad hodný osobitného zreteľa
12. Prenájom hokejbalového ihriska s príslušenstvom.
13. Rôzne.
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Bod 1
Otvorenie a schválenie programu.
Predsedníčka skonštatovala, že komisia nie je uznášania schopná a odsúhlasenie
programu.
Hlasovanie: ZA: 3 / PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 2
Plnenie uznesení
Uznesenie č. 22/2019 zo dňa 03.06.2019
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové
hospodárenie za rok 2018.
Materiál predložený na MZ dňa 25.06.2019 – uznesenie č. 83/VII/2019
Uznesenie č. 23/2019 zo dňa 03.06.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019
zo dňa ...................... 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Materiál predložený na MZ dňa 25.06.2019 – uznesenie č. 82/VII/2019
Uznesenie č. 24/2019 zo dňa 03.06.2019
Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti
v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Materiál predložený na MZ dňa 25.06.2019 – uznesenie č. 88/VII/2019
Uznesenie č. 25/2019 zo dňa 03.06.2019
Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom
Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok 2018
Materiál predložený na MZ dňa 25.06.2019 – uznesenie č. 97/VII/2019.
Uznesenie č. 26/2019 zo dňa 03.06.2019
Zrušenie Uznesenia č. 68 k bodu 8 Komisie sociálnej pri Miestnom zastupiteľstve
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 22.11.2016.
Schválené Komisiou pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci dňa 03.06.2019.

Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA:

0
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Bod 3
Stanovisko č. 1/2019 zo dňa 02.09.2019
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na roky 2018 – 2022 za rok 2018.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na
roky 2018 – 2022 za rok 2018,

B/

požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zverejniť Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti BratislavaVrakuňa na roky 2018 – 2022 za rok 2018 spôsobom obvyklým.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 4
Stanovisko č. 2/2019 zo dňa 02.09.2019
Návrh zámeru na zriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

zámer zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,

B/

požiadať

Ing. Soňu Svoreňovú, poslankyňu
- zabezpečiť finančné krytie celkových nákladov rekonštrukcie priestorov sociálnej výdajne
na Toplianskej č. 7, Bratislava,
- dohodnúť podmienky spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, Bočná 2, Košice a
obchodnými reťazcami a predložiť návrhy zmlúv,
- navrhnúť pravidlá kategórie držiteľov kariet, ako prijímateľov sociálnej výdajne a systém
prideľovania bodov,
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- predložiť návrh realizácie zámeru v zmysle vyššie uvedeného na schválenie MZ
v decembri 2019.
S pripomienkami:
1. prvý odsek písmena B/ sa ruší a nahrádza sa písmenom C/:
požiadať

C/
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vyčleniť v rozpočte na rok 2020 finančné prostriedky na finančné krytie zriadenia sociálnej
výdajne na Toplianskej č. 7, Bratislava
2. druhý odsek sa mení na:
- pripraviť podmienky spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, Bočná 2, Košice a
obchodnými reťazcami a predložiť návrhy zmlúv do MZ v decembri 2019,
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 5
Stanovisko č. 3/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľovi Jozefovi Ružičkovi, trvale bytom
Stavbárska 36, Bratislava
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
neodporúča
starostovi, JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu
žiadateľovi Jozefovi Ružičkovi, trvale bytom Stavbárska 36, Bratislava do zoznamu
žiadateľov o byt z dôvodu, že nespĺňa podmienky § 4 ods. 1, písm. a) VZN č. 4/2013 zo dňa
23.04.2013 o nájme bytov.

Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 6
Stanovisko č. 4/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľom: Ján a Emília Levkaničoví, trvale
bytom Toplianska 18, Bratislava
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
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neodporúča
starostovi, JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu
žiadateľom: Ján a Emília Levkaničoví, trvale bytom Toplianska 18, Bratislava do zoznamu
žiadateľov o byt z dôvodu, že nespĺňajú podmienky § 4 ods. 1, písm. a) VZN č. 4/2013 zo
dňa 23.04.2013 o nájme bytov.

Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 7
Stanovisko č. 5/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Zity Schrammovej, trvale bytom
Stavbárska 42, Bratislava
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
neodporúča
starostovi, JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu
žiadateľky Zity Schrammovej, trvale bytom Stavbárska 42, Bratislava do zoznamu žiadateľov
o byt z dôvodu, že nespĺňa podmienky § 4 ods. 1, písm. a) VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013
o nájme bytov.
Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 8
Stanovisko č. 6/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Kristíny Madarovej, trvale bytom
Rajecká 13, Bratislava
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
neodporúča
starostovi, JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu
žiadateľky Kristíny Madarovej, trvale bytom Rajecká 13, Bratislava do zoznamu žiadateľov
o byt z dôvodu, že nespĺňa podmienky § 4 ods. 1, písm. c) VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013
o nájme bytov.

Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0
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Bod 9
Stanovisko č. 7/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Rozálie Markovej, trvale bytom
Stavbárska 34, Bratislava
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
odporúča
starostovi, JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu
žiadateľky Rozálie Markovej, trvale bytom Stavbárska 34, Bratislava do zoznamu žiadateľov
o byt z dôvodu, že spĺňa podmienky § 4 ods. 1, písm. c) VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013
o nájme bytov.
Termín: ihneď
Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 10
Stanovisko č. 8/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľom: Jakub Holeš a Denisa Blšťáková,
trvale bytom Hradská 140/B, Bratislava
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
odporúča
starostovi, JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu
žiadateľom: Jakub Holeš a Denisa Blšťáková, trvale bytom Hradská 140/B, Bratislava do
zoznamu žiadateľov o byt z dôvodu, že spĺňajú podmienky § 4 ods. 1, písm. c) VZN č.
4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov.
Termín: ihneď

Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 11
Stanovisko č. 9/2019 zo dňa 02.09.2019
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava pre
Občianske združenie FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava,
IČO: 52441334, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
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schváliť

A/

prenájom nebytových priestorov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v budove ZŠ Žitavská
1, 821 07 Bratislava o celkovej výmere podlahovej plochy 333, 20 m² - vyčlenené
priestory a 961, 00 m² - spoločné priestory, pre Občianske združenie FANTASTICKÁ so
sídlom Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava, IČO: 52441334 za účelom poskytovania
základného vzdelania a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a krúžkovej
činnosti:
- za triedy a príslušný kancelársky priestor o výmere 267,70 m2 za cenu 16,59 €/m2/rok
- za WC, šatne o výmere 65,50 m2 za cenu 8,29 €/m2/rok
- za spoločne využívané priestory o výmere 961, 00 m² za cenu 0,03 €/m²
VYČLENENÉ PRIESTORY
Triedy a kancelárske priestory – 16, 59 € / m² / rok
Trieda č. 124
Trieda č. 125
Trieda č. 126
Kancelária č. 130
Loggia
Kancelária č. 131
SPOLU
WC, šatne – 8, 29 € / m² / rok
WC chlapci č. 134
WC dievčatá č. 138
WC učitelia
Žiacka šatňa
SPOLU
SPOLOČNÉ PRIESTORY - 0, 03 € / m² / rok
Predsieň – vstup do budovy
Respírium pred vrátnicou
Chodba na prízemí pred šatňami
Školská jedáleň
Respírium pred vedúcou ŠJ
Respírium pred telovýchovným traktom
Chodba pri telocvičniach
Šatňa chlapci TSV
Šatňa dievčatá TSV
WC žiaci TSV
WC učitelia TSV
Sprchy TSV
Náraďovňa

Prechod a schodište z Ap na AI a z Cp na CI
Chodba pred zrkadlovou sieňou
SPOLU

SPOLU ROČNÉ NÁJOMNÉ

68, 10 m²
68, 10 m²
68, 10 m²
38, 40 m²
9, 40 m²
15, 60 m²

267,70 m2

1 129, 78 €
1 129, 78 €
1 129, 78 €
637, 06 €
155, 95 €
258, 80 €
4 441, 15 €

22,90 m2
24,90 m2
7,40 m2
10, 30 m²
65, 50 m²

189, 84 €
206, 42 €
61, 35 €
85, 39 €
543, 00 €

8, 80 m² 0, 26 €
113, 20 m² 3, 40 €
72, 80 m² 2, 18 €
262, 90 m² 7, 89 €
81, 20 m² 2, 44 €
1, 80 €
60, 00 m²
1, 40 €
46, 50 m²
0, 61 €
20, 25 m²
0, 61 €
20, 25 m²
0, 36 €
12, 00 m²
0, 09 €
3, 00 m ²
0, 68 €
22, 50 m²
2, 16 €
72, 00 m ²
2, 99 €
99, 50 m²
1, 98 €
66, 10 m²
961, 00 m² 28, 85 €

5 013, 00 €
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bez poskytovania služieb súvisiacich s nájmom na dobu neurčitú, a to od 1. októbra 2019 so 6
mesačnou výpovednou lehotou pred koncom školského roka, s účinnosťou od 1. októbra
2019.
Úhrada energií: samostatný výpočtový list podľa spotreby za predchádzajúce obdobie
pomerne k m2 prenajatej plochy a počtu osôb.
Využívanie telocviční bude riešené na začiatku každého školského roku zmluvou na
prenájom telocvične, keďže sa každý školský rok mení počet hodín telesnej a športovej
výchovy (TSV) v telocvičniach ( plocha veľkej telocvične je 288 m², plocha malej 216 m² ).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov sú tieto dôvody:
-

účelom nájmu v priestoroch školy je poskytovanie základného
vzdelania a
zabezpečenie povinného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov 1. stupňa
základnej školy so zameraním na výučbu cudzích jazykov,

-

o študijný program FANTASTICKÁ prejavili záujem rodičia s trvalým pobytom v MČ
Vrakuňa, MČ Ružinov a MČ Podunajské Biskupice ako aj v priľahlých obciach,

-

dosiahne sa efektívnejšie a hospodárnejšie využitie voľných priestorových kapacít
školy, a to za odplatu vrátane úhrady podielu na energiách a službách.
požiadať

B/

RNDr. Janu Weisovú, riaditeľku
uzatvoriť Zmluvu o prenájme nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava
s Občianskym združením FANTATICKÁ, Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava, IČO:
52441334 v zmysle bodu A/.
požiadať

C/

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
pripodpísať Zmluvu o prenájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi ZŠ Žitavská 1,
Bratislava s Občianskym združením FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B, 821 07
Bratislava, IČO: 52441334.
So zmenou:
s nájmom na dobu určitú na dobu 5 rokov s prednostnou prolongáciou na dobu
ďalších 5 rokov.

Hlasovanie: ZA:

3

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0
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Bod 12
Prenájom hokejbalového ihriska s príslušenstvom.
Bod č. 12 nebol prerokovaný na komisii.

Bod 13
Rôzne
-

Mgr. Magálová sa na základe viacerých telefonátov rodičov detí stravujúcich sa
v základných a materských školách informovala na možnosti zdravšieho stravovania
v školských jedálňach. Starosta mestskej časti navrhol na základe tohto podnetu
navštíviť jednu zo školských jedální, kde si môžu poslanci MČ ako aj ostatní členovia
Komisie KŠŠaSV preveriť úroveň obedov, ktoré sú podávané žiakom stravujúcim sa v
ZŠ. Návšteva sa bude konať na ZŠ Rajčianska v jesenných mesiacoch.

PhDr. Eva Samolejová, MPH
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Ivana Matulíková
tajomníčka komisie
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