
Zápisnica 

z 20.  zasadnutia komisie pre kultúru a školstvo pri MZ Bratislava – Vrakuňa dňa 

04.09.2017 

 

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, Ing. Mária Stanová 

 

Prítomní:                podľa prezenčnej listiny. 

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Zverenie majetku – stavby novej materskej školy ako elokovaného pracoviska  

na Bodvianskej 4, súpisné číslo 5083 v Bratislave a  pozemkov parc. č. 1169/2, 1169/4, 

1169/6, 1169/8, 1169/10, k. ú. Vrakuňa vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa do správy materskej škole na Kríkovej 20 v Bratislave v súlade so štatútom 

hlavného mesta SR Bratislava a zásadami MČ o nakladaní s vlastným majetkom  

č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 

3. Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa  

          za I. polrok 2017. 

4. Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2017. 

5. Rôzne  

Predloženie Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská, Rajčianska a Železničná,  Bratislava – 

Vrakuňa“ 

 

 

 Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Predsedníčkaa Komisie pre kultúru a školstvo skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. 

Komisia pre kultúru a školstvo schválila  program rokovania. 

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

 

 

 Bod 2 

Zverenie majetku – stavby novej materskej školy ako elokovaného pracoviska na Bodvianskej 

4, súpisné číslo 5083 v Bratislave a  pozemkov parc. č. 1169/2, 1169/4, 1169/6, 1169/8, 

1169/10, k. ú. Vrakuňa vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy materskej 

škole na Kríkovej 20 v Bratislave v súlade so štatútom hlavného mesta SR Bratislava 

a zásadami MČ o nakladaní s vlastným majetkom  č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 

 



Komisia KaŠ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

A/                                                      s c h v a ľ u j e  

zverenie majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa – stavby materskej školy na Bodvianskej 4, súpisné číslo 5083 v Bratislave a  

pozemkov parc. č. 1169/2, 1169/4, 1169/6, 1169/8, 1169/10, k. ú. Vrakuňa,  vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy materskej školy na Kríkovej 20 v Bratislave, 

katastrálne územie Vrakuňa ako elokovaného pracoviska, za účelom zabezpečenia činnosti 

súvisiacej s prevádzkou škôl a školských zariadení, s nadobúdacou účtovnou hodnotou 

k 01.09.2017. 

B/                                                             žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

- zabezpečiť vypracovanie a podpísanie  protokolu  o zverení majetku a s ním súvisiacich práv 

a záväzkov v súlade s bodom A/ 

- zabezpečiť protokolárne a fyzické odovzdanie objektu do správy materskej školy na 

Kríkovej 20 v Bratislave s účinnosťou od 01.09.2017 

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

 

 

 Bod 3 

Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok 

2017. 

 

Komisia KaŠ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie 

Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa  

za I. polrok 2017. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bod 4 

Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2017. 

 

Komisia KaŠ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie a  

A/ schvaľuje 

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2017  podľa predloženého 

materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 8 135 200 € nasledovne: 

 

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa 

Príjmy 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Návrh na  

I. zmenu 

 

2017 2017 2017 

PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/ 7 754 275 7 953 183 8 135 200 

Bežné príjmy 6 958 403 7 130 251 7 237 330 

Kapitálové príjmy 45 000 45 000  104 490 

Príjmové finančné operácie 750 872 777 932 793 380 

 

 

B/ žiada  

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku  

1. Rozpísať I. zmenu  rozpočtu  na rok 2017 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým 

organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.                

2. Zabezpečiť v roku 2017 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov. 

                                                                           T: 31.12.2017 

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

 

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa 

Výdavky 

Schválený 

rozpočet 

Upravený   

rozpočet  

Návrh na  

I. zmenu 

  2017 2017 2017 

VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/ 7 754 275 7 953 183 8 135 200 

Bežné výdavky 6 661 528 6 866 436 6 947 648 

Kapitálové výdavky 977 192 971 192 1 090 552 

Výdavkové finančné operácie 115 555 115 555 97 000 



 

 Rôzne 

Predloženie Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava – Vrakuňa“ 

Komisia KaŠ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie a   

 A/ schvaľuje  

A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie odborných učební v ZŠ 

Žitavská Bratislava – Vrakuňa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a 

platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

roky 2014 - 2020; 

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 9 498,82 EUR; 

  

A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti; 
B/ ukladá 

Ing. Lýdie Adamovičovej, prednostke miestneho úradu zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov 

na predfinancovanie projektových aktivít v rozpočte MČ Bratislava-Vrakuňa na roky  – 2018 vo výške 

189 975,98 EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 %, t.j. 9 498,82 EUR. 

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

Predloženie Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava – Vrakuňa“ 

Komisia KaŠ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie a   

A/ schvaľuje  

A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie odborných učební v ZŠ 

Rajčianska Bratislava – Vrakuňa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a 

platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

roky 2014 - 2020; 

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 9 499,99 EUR; 

  

A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti; 

 

 

 



B/ ukladá 

Ing. Lýdie Adamovičovej, prednostke miestneho úradu zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov 

na predfinancovanie projektových aktivít v rozpočte MČ Bratislava-Vrakuňa na roky  – 2018 vo výške 

189 999,82 EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 %, t.j. 9 499,99 EUR. 

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

 

Predloženie Žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava – Vrakuňa“ 

Komisia KaŠ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie a   

A/ schvaľuje  

A.1 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie odborných učební v ZŠ 

Železničná Bratislava – Vrakuňa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a 

platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

roky 2014 - 2020; 

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 9 314,83 EUR; 

  

A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti; 
B/ ukladá 

Ing. Lýdie Adamovičovej, prednostke miestneho úradu zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov 

na predfinancovanie projektových aktivít v rozpočte MČ Bratislava-Vrakuňa na roky  – 2018 vo výške 

186 296,73 EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 %, t.j. 9 314,83 EUR. 

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

 

Komisia KaŠ Bratislava-Vrakuňa zobrala na vedomie informáciu o pripravovanom projekte na 

rekonštrukciu teloviccne  v ZŠ Železničná v hodnote 80 tis. Eur, 5 % financovanie.  

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

 

                               

                                                                                                Mgr. art. Jana Némethová  v.r.                                                                                                                                                                    

                                                                                                   podpredseda komisie 

 

                                              

                     

Zapísala:  Ing. Diana Botlová   

                 tajomníčka komisie 


