
Zápisnica 

z 15. zasadnutia komisie pre kultúru a školstvo pri MZ Bratislava – Vrakuňa dňa 

30.01.2017 

 

Členovia komisie:   Mgr. art. Jana Némethová, , Ing. Anna Murcinová, 

                                 Mgr. Pavol Prikryl , Ing. Oľga Kubalíková,  Mgr. Monika Jucková, 

                                 Mgr. Denisa Nagyová,  Ing. Mária Stanová 

           

Ospravedlnení:      Mgr. Denisa Nagyová, Mgr. Pavol Prikryl, Mgr. Monika Jucková 

 

Prítomní:                podľa prezenčnej listiny. 

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Plnenie uznesení z 14. zasadnutia KaŠ 

3. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

4. Návrh rekonštrukcií detských ihrísk na rok 2017 

5. Rôzne – plán kultúrnych akcií na I. polrok 2017 

 

 Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Podpredsedníčka Komisie pre kultúru a školstvo skonštatovala, že komisia  je 

uznášaniaschopná. 

Komisia pre kultúru a školstvo schválila  program rokovania. 

Hlasovanie:   ZA:  4     /           PROTI:   0        /               ZDRŽAL SA:  0      / 

 

 Bod 2 

Plnenie uznesení z 13. zasadnutia KaŠ 

 

Uznesenie č. 67/2016 zo dňa 24.11.2016 - harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2017 so začiatkom o 9,00 hod. –  

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.248/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 68/2016 zo dňa 24.11.2016 - návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 o určení výšky finančných prostriedkov  na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava- Vrakuňa –  

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.249/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 69/2016 zo dňa 24.11.2016 - zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, 

Kríková ul. č. 20, Bratislava v objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do siete škôl a školských 

zariadení SR a jeho následné zriadenie k 1.9.2017. 

 - zriadenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska Materskej školy Kríková č. 20, 

Bratislava v objekte Bodvianska č.4, Bratislava od 1.9.2017. 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.259/XVI/2016 splnené 

 



Uznesenie č. 70/2016 zo dňa 24.11.2016 – návrh na stanovenie výšky nájomného na prenájom 

nebytových a spoločenských priestorov v budove na Poľnohospodárskej ulici č 27/B v 

Bratislave 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.261/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 71/2016 zo dňa 24.11.2016 - Informáciu o užívaní športového areálu nájomcom 

ŠK Vrakuňa na Ráztočnej-Dvojkrížnej  ulici v Bratislave 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.263/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 72/2016 zo dňa 24.11.2016 - žiadosť o poskytnutie dotácií 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.263/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 73/2016 zo dňa 24.11.2016 - Správa o výsledkoch a podmienkach 

výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Železničná 14, 821 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.254/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 74/2016 zo dňa 24.11.2016 - Správa o výsledkoch a podmienkach 

výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Rajčianska 3, 821 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.255/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 75/2016 zo dňa 24.11.2016 - Správa o výsledkoch a podmienkach 

výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.256/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 76/2016 zo dňa 24.11.2016 - Správa o výsledkoch a podmienkach 

výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.257/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 77/2016 zo dňa 24.11.2016 - Správa o výsledkoch a podmienkach 

výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Kríková 20, 821 07 Bratislava, za školský rok 2015/2016 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.258/XVI/2016 splnené 

 

Uznesenie č. 79/2016 zo dňa 24.11.2016 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. ........../2016 zo 

dňa 13. 12. 2016 o miestnych daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 o 

miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 7/2015 zo dňa 8. 12. 2015 

Materiál predložený na MZ dňa 13.12.2016 -  uznesenie č.258/XVI/2016 splnené 

 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

 

 Bod 3 

Uznesenie č. 80/2017 zo dňa 30.01.2017 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava -Vrakuňa 

A/  schváliť 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -

Vrakuňa účinnému od 01.09.2015. 



B/  požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa vydať úplné znenie 

Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vrakuňa v znení 

Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava -Vrakuňa  

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    

 

          

 Bod 4  

Uznesenie č. 81/2017 zo dňa 30.01.2017 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu  

Schvaľuje  návrh na : 

1/ rekonštrukciu ihrísk v roku 2017 : v nasledovnom poradí 

    Píniová, Bebravská, Stavárska 

     

2/ návrh na vybudovanie ihrísk pre teenagarov:  v nasledovnom poradí 

    Toplianska – rekonštrukcia pôvodného petangového  ihriska – spevnenie plochy v zmysle     

                          návrhu, osadenie basketbalových košov, tenisová stena,  

        Hnilecká – v zmysle návrhu – vybudovať hokejbalové ihrisko, repasácia mantinelov  

                          a osadenie hádzanárskych bránok  

V prípade, že zostanú finančné prostriedky navrhuje komisia pre kultúru a školstvo investovať 

do vybudovania ďalších teenegerských ihrísk v areáloch základných škôl – ZŠ Železničná, ZŠ 

Žitavská 

Hlasovanie: ZA: 4    /             PROTI:   0     /    ZDRŽAL SA:    0     / 

 

 

 Bod 5  

Rôzne – plán kultúrnych akcií na I. polrok 2017 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu zobrala plán kultúrnych akcií na I.polrok 2017 na 

vedomie 

Hlasovanie: ZA:   4      /            PROTI:   0     /            ZDRŽAL SA:     0      /  

 

 

                                                                      

 

                               

                                                                                                Mgr. art. Jana Némethová                                                                                                                                                                      

                                                                                                    predsedníčka komisie 

                                                                                                                   v.r. 

                                              

  

 

                         

Zapísala:  Zuzana Lešická   

                 tajomníčka komisie 


