
Zápisnica 

Z 13. zasadnutia komisie pre kultúru a školstvo pri MZ Bratislava – 

Vrakuňa dňa 08.09.2016 

 

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

          Ing. Oľga Kubalíková,  Mgr. Monika Jucková, Mgr. Denisa Nagyová,                                  

          Ing. Mária Stanová 

 

Ospravedlnení:        Mgr. Nagyová, Ing. Mária Stanová 

 

Prítomní:                 podľa prezenčnej listiny. 

 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Plnenie uznesení z 12. zasadnutia KaŠ 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. ..../2016 zo dňa ...... o umiestnení volebných 

plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti 

Bratislava -Vrakuňa                                

4. Pasportizácia detských ihrísk na území mestskej časti Bratislava -Vrakuňa 

5. Rôzne - IM č. 2 Správy o hospodárení MŠ a ZŠ za prvý polrok 2016 

 

 

 

 

 

 Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Predsedníčka 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 12. zasadnutia KaŠ 

Uznesenie č. 56/2016 zo dňa 07.04.2016 

 

Správy o hospodárení základných a materských škôl za rok 2015 v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - Materiál predložený na MZ dňa 28.06.2016 

PLNENIE :                       
- ZŠ Železničná 14, 821 07  Bratislava - Uznesenie č.203/XIV/2016 bol schválený 

- ZŠ Žitavská 1, 821 07  Bratislava -      Uznesenie č.204/XIV/2016 bol schválený 

- ZŠ Rajčianská 3, 821 07  Bratislava -   Uznesenie č.202/XIV/2016 bol schválený 

- MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava - Uznesenie č.205/XIV/2016 bol schválený 

-   MŠ Kríková 20, 821 07  Bratislava -     Uznesenie č.206/XIV/2016 bol schválený 

 

Uznesenie č. 57/2016 zo dňa 09.06.2016  -  Záverečný účet MČ Bratislava – Vrakuňa za rok 

2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

PLNENIE : 

Materiál predložený na MZ dňa 28.06.2016 – Uznesenie č.209/XIV/2016 bol schválený 

    



      Uznesenie č. 58/2016 zo dňa 09.06.2016 - Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa na rok 2016 

PLNENIE : 

Materiál predložený na MZ dňa 28.06.2016 – Uznesenie č.210/ XIV/2016 bol schválený 

Uznesenie č. 59/2016 zo dňa 09.06.2016 -  Koncepcia školského stravovania v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

PLNENIE :                    
Materiál predložený na MZ dňa 28.06.2016 – Uznesenie č. 212/XIV/2016 zo dňa 28.6.2016 

bol schválený 

 

Uznesenie č. 60/2016 zo dňa 09.06.2016  -  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava -Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ......... 2016 o určení výšky mesačného 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. 

PLNENIE :                       
Materiál predložený na MZ dňa 28.06.2016 – Uznesenie č. 207/XIV/2016 zo dňa 28.6.2016 

bol schválený 

 

Uznesenie č. 61/2016 zo dňa 09.06.2016  -  Žiadosť  Súkromného gymnázia, so sídlom 

na  Vážskej ul. č. 32, 821 07 Bratislava  o predĺženie doby nájmu nebytových 

priestorov  a školského dvora v objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava,  ako 

prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb. 

o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov. 

PLNENIE :                        
Materiál predložený na MZ dňa 28.06.2016 – Uznesenie č. 222/XIV/2016 zo dňa 28.6.2016 

bol schválený 

 

Uznesenie č. 62/2016 zo dňa 09.06.2016  -  Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní 

materiálu súhlasí so zmenou použitia poskytnutej dotácie OZ SUSEDY vo výške 500,-€ na 

ošatenie v zmysle žiadosti OZ SUSEDY podanej do podateľne miestneho úradu MČ 

Bratislava – Vrakuňa dňa 27.04.2016. 

PLNENIE :                        

Materiál predložený na rokovanie komisie KaŠ dňa 09.06.2016 – žiadosť bola schválená 

 

Uznesenie č. 63/2016 zo dňa 09.06.2016  -  Kronika 2015 

PLNENIE :                        
Materiál predložený na rokovanie komisie KaŠ dňa 09.06.2016 – zápis do Kroniky za rok 

2015 bol 

schválený  

 

 

Uznesenie č. 64/2016 zo dňa 09.06.2016  -   doplnenie prehľadu o tvorbe a čerpaní príspevku 

na režijné náklady k Správam o hospodárení ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Vrakuňa do MZ 28.06.2016 

PLNENIE :                        

Materiál bol doplnení do MZ dňa 28.06.2016 – splnené 

 

 

 

 



 Bod 3 

Uznesenie č. 65/2016 zo dňa 08.09.2016 

 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava -Vrakuňa 

 

A/   schváliť 

 

1. predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. ..../2016 zo dňa ...... 

o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných 

priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

2. výmenu súčasných úradných tabúľ a plagátových plôch; betónových, reklamných 

a propagačných valcov na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 

informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  

 

B/   požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava č. ..../2016 zo dňa ...... 

o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 

zo dňa .......... 2016 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na 

verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa spôsobom obvyklým. 

                             

 

        Termín: po podpise uznesenia 

  

 

lasovanie:   ZA:    5       /       PROTI:     0         /                ZDRŽAL SA:       0/             

 

 

 

 Bod 5  

Uznesenie č. 66/2016 zo dňa 08.09.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa  

 

A/   zobrať na vedomie 

Pasportizáciu detských ihrísk  na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

B/ schváliť revitalizáciu detských ihrísk: 

 

    - zvážiť možnosť zrušiť pieskoviská a za finančné prostriedky vynakladané na ich údržbu 

      zakúpiť materiál vhodný ako podkladový terén pre hracie prvky 

 



C/   požiadať 

 

         JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  

 

1) vypracovať časový a vecný harmonogram revitalizácie detských ihrísk  

 

2) zapracovať výdavky  na revitalizáciu detských ihrísk do  rozpočtu podľa schváleného 

    harmonogramu 

 

 Hlasovanie: ZA: 5    /             PROTI:   0     /    ZDRŽAL SA:   0           / 

 

 

 Bod 6 – rôzne 

 

IM č.2 Správy o hospodárení MŠ a ZŠ za prvý polrok 2016 

 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa 

 

zobrať na vedomie 

Správy o hospodárení základných a materských škôl za prvý polrok 2015 v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 

- ZŠ Železničná 14, 821 07  Bratislava 

- ZŠ Žitavská 1, 821 07  Bratislava 

- ZŠ Rajčianská 3, 821 07  Bratislava 

- MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava 

- MŠ Kríková 20, 821 07  Bratislava 

 

                             

Hlasovanie: ZA:   5    /        PROTI:   0     /    ZDRŽAL SA:    0    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. art. Jana Némethová                                                                                                                                                                      

                                                                                                      predsedníčka komisie  

                                                                                                                  v. r. 

 

                                                            

 

 

Zapísala:  Zuzana Lešická 

                 tajomníčka komisie 


