
Zápisnica 

Z 12. zasadnutia komisie pre kultúru a školstvo pri MZ Bratislava – 

Vrakuňa dňa 09.06.2016 

 

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:        Ing. Mária Stanová,  Mgr. Monika Jucková 

 

Prítomní:                 podľa prezenčnej listiny. 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Plnenie uznesení z 11. zasadnutia KaŠ 

3. Záverečný účet mestskej časti  Bratislava -Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové 

hospodárenie za  rok 2015.  

4. Návrh 1.zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2016        

5. Koncepcia školského stravovania v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Žiadosť o prehodnotenie dotácie pridelenej OZ SUSEDY 

9. Kronika 2015 

10. Rôzne. 

 

 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: 5  /  PROTI:    0    /    ZDRŽAL SA:    0    / 

 

 Bod 2 

Plnenie uznesení z 11. zasadnutia KaŠ 

1. Uznesenie č. 54/2016 zo dňa 07.04.2016 

spolufinancovanie  „ projektov Cyklotrasa Malý Dunaj, Prístavisko Malý Dunaj, Amfiteáter a 

súvisiace aktivity „ mestskou  časťou  Bratislava -Vrakuňa v Programe cezhraničnej  

spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020,  vo výške 5 %  z celkových  

oprávnených výdavkov t.j. 17.180,- EUR. 

 

PLNENIE : 

Materiál predložený na MZ dňa 26.04.2016 – Uznesenie č.192/XII/2016 bol schválený – 

splnené 

    



2. Uznesenie č. 55/2016 zo dňa 07.04.2016 

úprava výšky ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov v prevádzke športového 

a regeneračného centra, nachádzajúceho  sa v budove na Toplianskej ul. č. 7 v Bratislave 

pre   spoločnosť   OPAX s.r.o., so  sídlom  Žitavská 6,   821 07     Bratislava, IČO:  

36 359 181  podľa členenia  priestorov takto: 

a) prevádzkové priestory o  ploche  359 m2  za cenu.............................. 63,00 Eur/ m2/rok 

b) pomocné a skladové priestory, kotolňa o ploche 204,00 m2za cenu....27,00 Eur/ m2/rok 

PLNENIE : 

Materiál predložený na MZ dňa 26.04.2016 – Uznesenie č.186/XII/2016 bol schválený - 

splnené 

 

3. 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: 

- 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 

PLNENIE :                    
– správy budú predložené do MZ 28.06.2016 –  v plnení 

 

 

 Bod 3 

Uznesenie č. 57/2016 zo dňa 09.06.2016 

Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

 

A.                                                    zobrať  na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- 

Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 

k 31.12.2015 

2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti 

Bratislava -Vrakuňa za rok 2015 
 

B.                                                             schváliť 

1. Celoročné  rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 

bez výhrad  
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 

2015  

3. Záverečný účet mestskej  časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015, ktorý vykazuje:     
 

                                                                 Skutočnosť k 31.12. 2015  v EUR 

            Bežný rozpočet:                    

Bežné príjmy                                                              6 265 955,13                    

Bežné výdavky                                                                     6 008 664,00           

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu-prebytok       + 257 291,13             

 

Kapitálový rozpočet: 

Kapitálové príjmy               1 598 924,81                 

Kapitálové výdavky                                                                1 676 051,30 

Výsledok hospodárenia kapitál. rozpočtu-schodok            -  77 126,49              



  

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu-prebytok + 180 164,64 
 

Vylúčenie nedočerpaných účelových  

finančných  prostriedkov                                                - 215 050,00 

 

Upravené hospodárenie - schodok                                       - 34 885,36   
 

Finančné operácie príjmové                 1 401 132,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Finančné operácie výdavkové                                                 1 245 310,16                                      

Rozdiel finančných operácií                          +  155 822,48             

 

Celkové hospodárenie  vrátane finančných operácií    + 120 937,12   
 

4. Vysporiadanie  schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení 

nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v sume – 34 885,36 € (zistený 

v zmysle § 16  odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  

z prebytku  finančných operácií.  

 

5. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 20 937,72 € 

 

6. Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu v sume 99 999,40 €. 

 

C.                                                            žiadať   

 

      Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne    

      do 30.6.2016      

 

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

 

 Bod 4  

Uznesenie č. 58/2016 zo dňa 09.06.2016 

Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

 

A/                                                 schváliť s doplnením bodu e) 

1. Zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mestskej časti 

Bratislava -Vrakuňa na rok 2016 takto: 

a) spolufinancovanie projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a  

na člne“ vo výške 17 180 € (t.j. 5 % spoluúčasť na financovaní projektu) 

b) spolufinancovanie projektu z dotácie v oblasti prevencie kriminality (rozšírenie 

kamerového systému) vo výške 3 600 € 

c) rekonštrukcia strechy objektu ZŠ Železničná vo výške 50 000 € 

d) rekonštrukcia strechy objektu MŠ na Šíravskej ul. vo výške 50 000 € 

e) dovybavenie spoločenskej sály objektu 221 vo výške 20 000 €. 

 

 

 

 

 



2. I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2016 podľa 

predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 8 173 511 €. 
 

 
 

 
 

 

B/                                                                      žiadať 

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku  

1. Rozpísať I. zmenu  rozpočtu  na rok 2016 správcom rozpočtových položiek na miestnom 

úrade a rozpočtovým organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa.                

2. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku   2016. 

                                                              T: 31.12.2016 

 

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

 

 Bod 5  

Uznesenie č. 59/2016 zo dňa 09.06.2016 

Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

A.                                       schváliť s doplnením novej podmienky v bode 2. 

1. Koncepciu školského stravovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.  

2. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v  súlade s ust. § 9a ods. 9 v spojitosti s ust. § 9 ods. 

1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa 

ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov so 

zámerom dlhodobého ekonomického nájmu zariadení školského stravovania v objektoch 

Žitavská 1, ktorá je súčasťou Základnej školy Žitavská 1, 821 07  Bratislava, zariadenia 

školského stravovania v objekte Železničná 14, ktorá je súčasťou Základnej školy 

Železničná 14, 821 07 Bratislava a v objekte Rajčianská 3, ktorá je súčasťou Základnej 

školy Rajčianská 3, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa s podmienkami: 

Schválený rozpočet  

2016

Upravený rozpočet 

2016                        

rozpočtové opatrenia

Návrh na I. zmenu 

rozpočtu               

2016

€ € €

PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500) 7 015 367 7 225 574 8 173 511

Bežné príjmy 6 507 867 6 666 024 6 675 281

Kapitálové príjmy 252 000 252 000 79 900

Príjmové finančné operácie 255 500 307 550 1 418 330

Príjmy 

Schválený rozpočet  

2016

Upravený rozpočet 

2016                        

rozpočtové opatrenia

Návrh na I. zmenu 

rozpočtu               

2016

€ € €

VÝDAVKY SPOLU (600+700+800) 7 015 367 7 225 574 8 173 511

Bežné výdavky 6 309 117 6 517 324 6 514 295

Kapitálové výdavky 628 250 630 250 1 581 216

Výdavkové finančné operácie 78 000 78 000 78 000

Výdavky 



- inováciu technologického parku zabezpečí nájomca – prevádzkovateľ ŠJ,  

- celé prevádzkové náklady zabezpečuje prevádzkovateľ, 

- zlepšenie variabilnej ponuky stravy, 

- zabezpečenie diétnej stravy pre žiakov, 

- náročnosť plnenia hygienických požiadaviek týchto pracovísk, čo predpokladá pri 

súčasnom stave zariadení značné finančné náklady, sa prenesie na prevádzkovateľa, 

- mestská časť v súčinnosti s riaditeľmi zmluvne zakotví požiadavky a kritériá, ktoré musia 

súkromné zariadenia školského stravovania spĺňať a ponechá si právo kontroly kvality 

podávaných jedál,  

-  nájomca zodpovedá za prípadné poškodenia a iné nedostatky spôsobené mimo rámca 

obvyklého užívania a je povinný uviesť ich do pôvodného stave na vlastné náklady, 

-  nájomca je povinný prenajaté priestory každý rok vymaľovať, vykonať bežnú údržbu, 

opravy a čistenie priestorov i hnuteľného majetku na vlastne náklady, 

-  nájomca je povinný dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa školského 

stravovania, finančné limity na nákup potravín pri výrobe jedál a pokrmov pre žiakov 

a dodržiavať odporúčané výživové dávky potravín, 

-  nájomca je povinný na vlastné náklady poistiť predmet nájmu, 

-  nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady deratizáciu a dezinfekciu 

v prenajatých nebytových priestoroch v zmysle platných hygienických predpisov.   

-      nový nájomca prevezme pracovnoprávne vzťahy 

 

B.                                                                   žiadať  

       JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  

1. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli v mestskej časti, na 

webovej stránke mestskej časti a v regionálnej tlači, 

2. zabezpečiť vyhodnotenie predložených návrhov súťaže komisiou z  poslancov 

miestneho zastupiteľstva v zložení: 

..................................... 

....................................... 

....................................... 

3. po vyhodnotení predložených návrhov predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva návrh na schválenie vybraného účastníka súťaže. 

 

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

 

 Bod 6 

Uznesenie č. 60/2016 zo dňa 09.06..2016 – hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich 

pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

 

Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  upraviť predložený nasledovne  : 

1.                      upraviť  v Čl. 2   bod 2.  sumu na 20,- € 

Hlasovanie: ZA: 3  /  PROTI:    1   /    ZDRŽAL SA:   1   / 

 

 



2.                          v Čl. 2     bod 4.  doplniť písmeno f) v zmení : 

    Ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy lekárom vystavené potvrdenie,      

    že dieťa má nariadenú špeciálnu stravu, môže mu byť tento príspevok znížený 

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

3.                                  upraviť v Čl. 3.     bod 2.     sumu na 15 ,- € 

      Hlasovanie: ZA: 3  /  PROTI:    1   /    ZDRŽAL SA:   1   / 

 

 

HLASOVANIE O NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA AKO CELKU S DOPLNENÍM  

 

Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

A/                                                                  schváliť  

predložený 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 s pripomienkami: 

 

1. upraviť  v Čl. 2   bod 2.  sumu na 20,- €  
2.  v Čl. 2     bod 4.  doplniť písmeno f) v zmení :  ak zákonný zástupca predloží            

riaditeľovi materskej školy lekárom vystavené potvrdenie,  že dieťa má           

nariadenú špeciálnu stravu, môže mu byť tento príspevok znížený, 

3. upraviť v Čl. 3.     bod 2.     sumu na 15 ,- € 

B/                                                                    žiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie 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. 

2. zverejniť Všeobecne záväzné 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 obvyklým spôsobom. 

                              

T: po podpise uznesenia 

                         

Hlasovanie: ZA: 3   /  PROTI:    0    /    ZDRŽAL SA:  2      / 

 

 

 

 



 

 Bod 7 

Uznesenie č. 61/2016 zo dňa 09.06.2016 

Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu   

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

A/                                                             schváliť  

 

návrh na predĺženie doby nájmu na už existujúce nájomné zmluvy  v prospech  Súkromného 

gymnázia, so sídlom na Vážskej ul. č. 32,   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 a to na: 

1) Zmluvu o nájme nebytových priestorov, evidenčné číslo MČ: 345/2012 zo dňa 

06.09.2012 na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove školského 

zariadenia na Vážskej ul. č. 34, súpis. č. 5012  Bratislave,  o podlahovej ploche   891,19 

m2, 

2) Nájomnú zmluvu evidenčné číslo MČ: 346/2012 zo dňa 06.09.2012 na prenájom 

školského dvora, parc.č. 3606, patriaci k budove školského zariadenia na Vážskej ul. č. 

34  Bratislave o výmere 6.173 m2, 

 
               v trvaní 4 rokov a to od 01. septembra 2016 – do 31. augusta 2020. 

 

B/                                                       odporučiť 

 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

uzatvoriť dodatok  k  Zmluve  o nájme nebytových priestorov č. 345/2012 a dodatok 

Nájomnej zmluve č. 346/2012 o nájme školského dvora,   v zmysle bodu A/ ods. 1) a 2) 

uznesenia. 

 

V prípade ak nájomca Dodatky v súlade  s bodom A/  uznesenia nepodpíše v lehote do  60 dní 

od ich schválenia v miestnom zastupiteľstve,  toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Termín: po podpísaní uznesenia 

 

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

 

 Bod 8 

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. 

                          

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

 

 Bod 9 

Uznesenie č. 63/2016 zo dňa 09.06.2016 

     Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zápisom do kroniky 

s doplnením o pripomienky : 

- Zjednotiť tituly pri menách, buď všetkým alebo nikomu 

- Zjednotiť dátumy  – december , resp. 12. , + rok 2015 uvádzať pri každom dátume 

alebo v žiadnom 



- Revitalizácia vnútro bloku, str. 4  - zvážiť doplniť sumu, koľko získala MČ z OP BSK 

- Opraviť pravopis , opravené v texte 

- Doplniť informácie o činnosti súkromnej umeleckej školy Adamante, Železničná ul. 

v areáli ZŠ  www.adamante.sk. Pani riaditeľka spolupracuje s Miestnym úradom – 

vystúpenia žiakov na rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach bez nároku na 

honorár.                

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

 Bod 10 - Rôzne 

Uznesenie č. 64/2016 zo dňa 09.06.2016 

 

Komisia pre kultúru a školstvo  odporúča riaditeľkám základných a materských 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, aby k Správam 

o hospodárení základných a materských škôl za rok 2015, ktoré budú predkladať na rokovanie   

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa bude konať dňa 

28.06.2016 doplnili prehľad o tvorbe a čerpaní príspevku na režijné náklady, ktoré sú 

určené na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby 

zariadení a na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania za rok 2015. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. art. Jana Némethová                                                                                                                                                                      

                                                                                                      predsedníčka komisie  

        v. r. 

 

 

 

 

Zapísala:  Zuzana Lešická 

                 tajomníčka komisie 
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