ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 12.11.2019

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: PhDr. Eva Samolejová, MPH, Róbert Martin Hudec, Mgr. Zuzana Magálová,
z neskoršieho príchodu a skoršieho odchodu Mgr. art. Jana Némethová

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Plnenie uznesení z 5. zasadnutia komisie pre KŠŠaSV.
3. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa na rok 2020.
4. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na
rok 2020.
5. Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy, Rajčianska 3 Bratislava za školský rok 2018/2019.
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy, Železničná 14 Bratislava za školský rok 2018/2019.
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy, Žitavská 1 Bratislava za školský rok 2018/2019.
9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy, Kaméliová 10 Bratislava za školský rok 2018/2019.
10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy, Kríková 20 Bratislava za školský rok 2018/2019.
11. Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
k 30.09.2019.
12. Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie nákladov projektu Odborné
učebne ZŠ.
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.
..../2019 zo dňa 03.12.2019 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.
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ...
/2019, zo dňa 03.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku
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a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
15. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019.
16. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na roky 2020 – 2022.
17. Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
18. Informácia o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských ihrísk.
19. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľke Lucii Vajdíkovej, trvale bytom
Hradská 140/B, Bratislava.
20. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BA-Vrakuňa
21. Plán činnosti Denného centra „Klub dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa na rok 2020.
22. Rôzne

Bod 1
Otvorenie a schválenie programu.
Vzhľadom k nízkemu počtu členov komisie (Mgr. art. Jana Némethová bola prítomná na
zasadnutí v čase od 08:15 – 08:45), v čase keď na zasadnutí nebola prítomná nadpolovičná
väčšina členov, komisia k jednotlivým bodom rokovania zaujala stanoviská.
Poverený člen komisie skonštatoval odsúhlasenie programu.
Hlasovanie: ZA: 3 / PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 2
Plnenie stanovísk/uznesení
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.
Materiál predložený na MZ dňa 24.09.2019 – uznesenie č. 109/IX/2019
Stanovisko č. 2/2019 zo dňa 02.09.2019
Návrh zámeru na zriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Materiál predložený na MZ dňa 24.09.2019 – uznesenie č. 110/IX/2019
Stanovisko č. 3/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľovi Jozefovi Ružičkovi, trvale bytom
Stavbárska 36, Bratislava
Rozhodnutie oznámené listom č. 2089/9135/2019/ŠKS/PO
Stanovisko č. 4/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľom: Ján a Emília Levkaničoví, trvale
bytom Toplianska 18, Bratislava.
Rozhodnutie oznámené listom č. 1911/7600/2019/ŠKS/PO
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Stanovisko č. 5/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Zity Schrammovej, trvale bytom
Stavbárska 42, Bratislava.
Rozhodnutie oznámené listom č.2091/9191/2019/ŠKS/PO.
Stanovisko č. 6/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Kristíny Madarovej, trvale bytom
Rajecká 13, Bratislava.
Rozhodnutie oznámené listom č.2071/8503/2019/ŠKS/PO
Stanovisko č. 7/2019 zo dňa 02.09.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Rozálie Markovej, trvale bytom
Stavbárska 34, Bratislava.
Rozhodnutie oznámené listom č.2092/9137/2019/ŠKS/PO
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.
Rozhodnutie oznámené listom č.2090/9136/2019/ŠKS/PO
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.
Materiál predložený na MZ dňa 24.9.2019 – uznesenie č.111/IX/2019
Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 3
Stanovisko č. 10/2019 zo dňa 12.11.2019
Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na rok 2020.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok
2020 so začiatkom o 8,30 hod. nasledovne:
-

28. januára 2020
31. marca 2020
9. júna 2020
8. septembra 2020
1. decembra 2020

B)

požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

3

zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na rok 2020.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 4
Uznesenie č. 27/2019 zo dňa 12.11.2019
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok
2020.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A)

schváliť

1. dotáciu vo výške 500,- € na 16. ročník „Memoriál Štefana Matejíčka v boxe – medaile
a trofeje, vlajky a plagáty; ubytovanie pre pozvaných zahraničných hostí na 1-2 noci
a stravu pre cca 30 ľudí, občianskemu združeniu Box Club Slovakia so sídlom Hradská
31A, 821 07 Bratislava, zastúpenému Martinom Straszerom, štatutárnym zástupcom,
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k.
2325/11403/2019/ŠKS/IM, zo dňa 23.10.2019, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2015, zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa.
2. dotáciu vo výške 500,- € na aktivity spojené s ukážkami základov poskytovania prvej
pomoci pre seniorov v klube dôchodcov Malý Dunaj a na dvoch ZŠ v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, ukážkami práce v pristavenej sanitke s dôrazom na najčastejšie
diagnózy seniorov a časté úrazy v domácnosti, propagačné materiály s logom
mestskej časti, spotrebný zdravotnícky materiál, resuscitačný model senior+bábo,
tričká pre dobrovoľníkov MS SČK, rollup banner, náklady na slávnostné posedenie
pre členov miestneho spolku a darcov krvi, organizácii Slovenský Červený kríž, územný
spolok Bratislava-mesto, so sídlom Miletičova 59, 821 09 Bratislava, zast. Ing. Emíliou
Uhrinovou, MPH, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na rok 2020 na základe žiadosti č. k. 2325/11380/2019/ŠKS/IM, zo dňa 23.10.2018,
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
3. dotáciu vo výške 2 000,- € na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie
základných podmienok pre športovú činnosť klubu (elektrina, plyn, internet,
ekonomické služby - médiá, telocvične, poplatky; opravy, materiálne zabezpečenie),
občianskemu združeniu HBK Vrakuňa, so sídlom Rajecká 38, 821 07 Bratislava, zast.
Andrejom Ravaszom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti BratislavaVrakuňa na rok 2020, na základe žiadosti č. k. 2325/11557/2019/ŠKS/IM, zo dňa
28.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
4. dotáciu vo výške 10 000,- € na materiálno-technické vybavenie športového areálu
a zabezpečenie základných podmienok pre športovú činnosť klubu, nákup materiálno
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technologického zabezpečenia (elektrina, plyn, internet, ekonomické služby, médiá telocvične, poplatky, opravy; ostatné náklady), občianskemu združeniu Športový klub
Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, zast. Andrejom
Ravaszom a Jakubom Morávekom, štatutárnymi zástupcami, z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, na základe žiadosti č. k. 2325/11556/2019/ŠKS/IM, zo
dňa 28.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
5. dotáciu vo výške 1 000,- € na krytie nákladov spojených s reprezentáciou mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa, hlavného mesta SR Bratislavy a Slovenskej republiky na
domácich a zahraničných súťažiach, Majstrovstvách sveta a Európy v karate pre
Lindu Ondrejkovú, niekoľkonásobnú majsterku sveta a Európy v karate v seniorskej
kategórii kata (cestovné náklady, ubytovanie, štartovné, diéty, trénovacie poplatky na
súťažiach na Slovensku, Japonsku a Poľsku), občianskemu združeniu ŠK GOJU KAI
KARATE BRATISLAVA, so sídlom Na barine 15, 841 03 Bratislava, zast. Ing.
Ľubomírou Klementisovou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti BratislavaVrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k. 2325/11683/2019/ŠKS/IM, zo dňa
30.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, zo dňa 08.12.2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
6. dotáciu vo výške 2 000,- € na oslavy Stredovekého festivalu Vrakuňa 2020, náklady
spojené s účasťou ostatných šermiarskych skupín, technické zabezpečenie podujatia,
náklady na účasť dobových remeselníkov a realizáciu detských atrakcií, stredovekej
hostiny pre účinkujúcich, ceny do súťaží v rytierskom turnaji, šermiarske a dobové
hudobné vystúpenia, rekvizity, historická výzdoba areálu, kulisy, propagácia
podujatia, občianskemu združeniu Skupina historického šermu SIC, so sídlom Kadnárová
27, 831 51 Bratislava, zast. Petrom Horvátom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k.
2325/11716/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
7. dotáciu vo výške 1 000,- € na všeobecne prevádzkové náklady Mixklubu, najmä služby
spojené s prevádzkou a užívaním priestorov (náklady spojené s upratovaním,
elektrina, internet, spotrebný materiál využívaný na prevádzku priestorov, poštovné),
občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) so sídlom Stavbárska
38, 821 07 Bratislava, zast. PhDr. Nadeždou Feketeovou, štatutárnou zástupkyňou,
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, na základe žiadosti č. k.
2325/11717/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
8. dotáciu vo výške 1 000,- € na podporu športovému klubu najmä cestovné náklady do
zahraničia, reprezentáciu klubu na Slovensku aj v zahraničí, športové vybavenie (airtrack žinenky, švihadlá), štartovné, ubytovanie spojené s cestovaním, workshop,
režijné náklady (prenájom), občianskemu združeniu Fun skippers & dancing, so sídlom
Toryská 5, 821 07 Bratislava, zast. Andreou Schusnixovou, štatutárnou zástupkyňou,
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k.
2325/11721/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia

5

č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
B)

neschváliť

1. dotáciu vo výške 700,- € na sociálno-rehabilitačný pobyt v Liptovskom Mikuláši,
občianskemu združeniu Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 so sídlom Haanova 10,
852 23 Bratislava, zast. Ivetou Bačičovou, štatutátrnou zástupkyňou z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, na základe žiadosti č. k. 2325/11612/2019/ŠKS/IM,
zo dňa 30.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa
08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti BratislavaVrakuňa, s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
2. dotáciu vo výške 1 456,23 € na aplikáciu ďalšieho efektívneho harm reduction
opatrenia - špeciálny kontajner na použité injekčné striekačky Fixpoint - nákup
jedného ďalšieho kontajnera, osadenie na vybrané miesto, starostlivosť o kontajnery,
pravidelné upratovanie okolia (odpadové vrecia, rukavice, metly, lopaty, hrable,
zberače na odpad), poukážky na pitný režim pre komunitných dobrovoľníkov
a členov komunitných hliadok, občianskemu združeniu ODYSEUS, so sídlom Haanova
10, 821 07 Bratislava, zast. Mgr. Dominikou Jašekovou, štatutárnou zástupkyňou,
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k.
2325/11714/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2019, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
3. dotáciu vo výške 6 000,- € na výmenu povrchu veľkej telocvične Základnej školy
Žitavská 1 občianskemu združeniu ŠINTER, so sídlom Jazdecká 8, 831 03 Bratislava,
zast. Martinom Huňom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti BratislavaVrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k. 2325/11464/2019/ŠKS/IM, zo dňa
25.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, zo dňa 08.12.2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
4. dotáciu vo výške 2 000,- € na pravidelnú údržbu pump trackovej dráhy vo
Vrakunskom lesíku, domodelovanie porušených častí a povrchu občianskemu
združeniu Pedál, so sídlom Holubyho 5, 811 01 Bratislava, zast. Dušanom Chudíkom,
MBA, štatutárnym zástupcom z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020,
na základe žiadosti č. k. 2325/11715/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2018, v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
C)

požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. V prípade schválenej dotácie nad 5 000.- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie povinnosť:
a) predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom
bola dotácia prijímateľovi poskytnutá v termíne do jedného mesiaca od podania
daňového priznania,
b) odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2019 prijímateľom dotácie na
najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
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2. V prípade schválených dotácií preukázať vecné zhodnotenie použitia finančných
prostriedkov na vykonanú činnosť v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti BratislavaVrakuňa s dopadom na mestskú časť.
Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

1

Bod 5
Uznesenie č. 28/2019 zo dňa 12.11.2019
Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

alternatívny spôsob zabezpečenia stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
v reštauračných zariadeniach:
1.
2.
3.

Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava
Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava
Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava

za nasledovných podmienok:
1. doba trvania zmluvy najviac na jeden rok,
2. obedy pozostávajú z polievky a hlavného jedla,
3. predmetom zmluvy je záväzok poskytovať stravovanie vo forme vydávania obedov pre
dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
4. dôchodcovia sú poberatelia predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku
alebo invalidného dôchodku,
5. objednávateľ bude uhrádzať počet vydaných obedov v súhrne v plnej výške stravnej
jednotky a to na základe dodávateľom vystavenej faktúry doručenej objednávateľovi,
6. dodávateľ sa zaväzuje dodať obedy v predpísanej kvalite a množstve,
7. dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť a predpísanú hmotnosť obedov,



s tým, že zároveň bude pokračovať výdaj stravy v objekte na Toplianskej ul. č. 5,
Bratislava podľa zmluvných podmienok do 31.10.2021
stravník je povinný do 25-teho dňa v predchádzajúcom mesiaci nahlásiť na referát
sociálnych služieb spôsob stravovania na nasledujúci mesiac,
Termín: 02.01.2020

B)

požiadať

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení stravovania s reštauračnými zariadeniami za podmienok
uvedených v bode A) tohto uznesenia.
Termín: do 31.12.2019
Hlasovanie: ZA: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
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Bod 6
Uznesenie č. 29/2019 zo dňa 12.11.2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
Rajčianska 3, Bratislava za školský rok 2018/2019.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
Rajčianska 3, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaVrakuňa za školský rok 2018/2019.
požiadať

B)

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku Základnej školy Rajčianska 3, 821 07 Bratislava
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej
školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 7
Uznesenie č. 30/2019 zo dňa 12.11.2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,
Železničná 14 Bratislava za školský rok 2018/2019.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
Železničná 14, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaVrakuňa za školský rok 2018/2019.
požiadať

B)

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej
školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0
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Bod 8
Uznesenie č. 31/2019 zo dňa 12.11.2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
Žitavská 1, Bratislava za školský rok 2018/2019.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy,
Žitavská 1, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa za školský rok 2018/2019.
požiadať

B)

RNDr. Janu Weisovú, riaditeľku Základnej školy Žitavská 1, 821 07 Bratislava
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej
školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 9
Uznesenie č. 32/2019 zo dňa 12.11.2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kaméliová 10, Bratislava za školský rok 2018/2019.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy,
Kaméliová 10, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaVrakuňa za školský rok 2018/2019.
požiadať

B)

Mgr. Luciu Slovákovú, riaditeľku Materskej školy Kaméliová 10, 821 07 Bratislava
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej
školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 10
Uznesenie č. 33/2019 zo dňa 12.11.2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kríková 20, Bratislava za školský rok 2018/2019.
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Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A)
schváliť
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
Kríková 20, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaVrakuňa za školský rok 2018/2019.
požiadať

B)

Miroslavu Koprdovú, riaditeľku Materskej školy Kríková 20, 821 07 Bratislava
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach z materskej
školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 11
Uznesenie č. 34/2019 zo dňa 12.11.2019
Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.09.2019.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
zobrať na vedomie
Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k
30.9.2019
Hlasovanie: ZA:

4

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 12
Uznesenie č. 35/2019 zo dňa 12.11.2019
Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie nákladov projektu Odborné
učebne ZŠ.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A)

zobrať na vedomie

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu
Odborné učebne ZŠ
B)

schváliť

prijatie termínovaného úveru
maximálne do výšky 539 399,50 € (slovom:
Päťstotridsaťdeväťtisíctristodeväťdesiatdeväť € 50 centov) s lehotou splatnosti do jedného

10

roka od Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20
155, DIČ: 2020411811 na financovanie nákladov projektu Vybudovanie odborných učební
ZŠ, z toho na projekt:
a) „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ do výšky
179 626,43 €
b) „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“ do výšky
179 367,80 €
c) „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“ do výšky
180 405,18 €
a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a Blankozmenkou“
požiadať

C)

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
o uzavretie zmlúv/zmluvy o termínovanom úvere a dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke a blankozmenkou
požiadať

D)

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zohľadniť schválenú výšku úveru v zmysle bodu B/ v rozpočte mestskej časti BratislavaVrakuňa na rok 2020.
Hlasovanie: ZA:

4

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 13
Uznesenie č. 36/2019 zo dňa 12.11.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2019 zo
dňa 03.12.2019 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.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A)

schváliť

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
č. ............ zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
B)

požiadať

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
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1.

vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............
zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............
zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA:

4

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 14
Uznesenie č. 37/2019 zo dňa 12.11.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019,
zo dňa 03.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo
dňa 3.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa,
požiadať

B/
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1.

vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo
dňa 3.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa

2.

zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019
zo dňa 3.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa

Hlasovanie: ZA:

4

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0
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Bod 15
Stanovisko č. 11/2019 zo dňa 12.11.2019
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

a) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019 podľa predloženého
materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 10 412 176 € nasledovne:
Mestská časť Bratislava -Vrakuňa

Príjmy

PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Mestská časť Bratislava -Vrakuňa

Výdavky

VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

Schválený
rozpočet
2019

Upravený
rozpočet
2019

9 984 645
8 886 207
1 007 446
90 992

Návrh na
I. zmenu
2019

10 977 542
9 553 635
1 047 510
376 397

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

2019

2019

9 984 645
8 670 331
1 165 430
148 884

10 412 176
9 472 460
540 120
399 596
Návrh na
I. zmenu
2019

10 977 542
9 466 792
1 393 366
117 384

10 412 176
9 396 736
898 056
117 384

b) zmenu účelu zapojenia prostriedkov rezervného fondu vo výške 9 840 € pre MŠ
Kríkova z dôvodu navýšenia výdavkov na odstránenie havarijného stavu - poruchy
na kanalizácii,
požiadať

B)
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2019 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. Zabezpečiť v roku 2019 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.
Termín: 31.12.2019
Hlasovanie: ZA:

3

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0
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Bod 16
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2020 – 2022.
„Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2020-2022“ bude predmetom
rokovania Spoločnej komisie MZ MČ Bratislava-Vrakuňa dňa 25.11.2019.
Bod 17
Stanovisko č. 12/2019 zo dňa 12.11.2019
Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A)
a)

schváliť
návrh na prijatie termínovaného úveru do výšky celkom 1 300 000,00 € ako návratných
zdrojov financovania nasledovných kapitálových výdavkov mestskej časti:
 Obnova miestnych komunikácií v zmysle plánu obnovy povrchov komunikácií
a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024 schváleného dňa 25.6.2019 uznesením
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 84/VII/2019
v očakávanej výške výdavkov 156 000 €
 ZŠ Rajčianska - vybudovanie športového areálu – predpokladané výdavky vo výške
127 500 €
 ZŠ Železničná - zateplenie objektu - predpokladané výdavky v sume 400 000 €
(v zmysle cenovej ponuky na novú PD, ktorú dala vypracovať ZŠ)
 Projektová dokumentácia nadstavby „Školičky“ (byty pre mladých učiteľov) - 35000 €
 MŠ Kríková - zateplenie objektu - predpokladané náklady predstavujú 140 000 €
 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - predpokladané výdavky
vo výške 63 600 €
 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia strechy objektu v predpokladanej výške
nákladov 52 900 €
 Vybudovanie 20-tich spomaľovacích prahov a bezbariérových prechodov pre chodcov
celkom vo výške cca 100 000 € (Hrušovská 3 ks, Priehradná 1 ks, Majerská 2 ks,
MŠ Bodvianska 1 ks, MŠ Kaméliová 1 ks, Železničná-Pizza 1 ks, ZŠ Rajčianska 1 ks,
Poľnohospodárska – Cookies 1 ks, Toplianska 1 ks, Žitavská-Tesco 1 ks, MŠ
Hnilecká 1 ks, Čiernovodská-stacionár 1 ks, Bebravská pri zdravotnom stredisku 2 ks,
Bebravská pri detskom ihrisku 1 ks, Slatinská pri vstupe na detské ihrisko 1 ks,
Čiližská-Vážska 1 ks)
 Auto Dvojkabína s ložnou plochou do 3,5 t (pre VPS) na zabezpečenie denných
činností – predpokladaná cena 25 000 €
 Kúpa objektu - jedálne pre seniorov od spoločnosti Tajpan – v predpokladanej kúpnej
cene cca 50 000 €
 MŠ Kríkova a MŠ Kaméliová – rekonštrukcia sociálnych zariadení v predpokladanej
výške nákladov 100 000 €

14

 Revitalizácia chodníka pre peších medzi zdravotným strediskom ZS Bebravská a ul.
Kazanská v predpokladanej výške 50 000 €.
b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany
bankových inštitúcii v zložení:
1. Mgr. Róbert Greizinger
2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
3. Ing. Katarína Hillerová
c)

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu:
„Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZPPO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné zariadenia,

d) spolufinancovanie projektu z rozpočtových zdrojov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovených žiadateľom, t.j. vo
výške cca 10 000,- EUR.
požiadať

B)

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zahrnúť prijatie úveru do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020
Hlasovanie: ZA:

3

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 18
Stanovisko č. 13/2019 zo dňa 12.11.2019
Informácia o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských ihrísk.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
zobrať na vedomie

A)

Informáciu o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
požiadať

B)
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

pripraviť Koncepciu detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v podmienkach
návrhu zákona s č. poslaneckej tlače 1599 o základných požiadavkách na bezpečnosť
detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2020.
Termín: MZ marec 2020
Hlasovanie: ZA:

3

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0
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Bod 19
Stanovisko č. 14/2019 zo dňa 12.11.2019
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľke Lucii Vajdíkovej, trvale bytom
Hradská 140/B, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľke Lucii Vajdíkovej, trvale bytom
Hradská 140/B, Bratislava do zoznamu žiadateľov o byt z dôvodu, že spĺňa podmienky VZN
č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov.
Hlasovanie: ZA:

3

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 20
Stanovisko č. 15/2019 zo dňa 12.11.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2019 zo dňa
03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti BratislavaVrakuňa, (ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“), ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa
12.12.2017 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča

A)

schváliť

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ...../2019 zo dňa
03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
(ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019,
B)

požiadať

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. Vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. ...../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa (ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“), ktorým sa mení a dopĺňa
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa
12.12.2017 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019.
2. Zverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA:

3

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 21
Stanovisko č. 16/2019 zo dňa 12.11.2019
Plán činnosti Denného centra „Klub dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti BratislavaVrakuňa na rok 2020.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
zobrať na vedomie a schváliť
predložený plán a príspevky na činnosti uvedené v pláne (kultúrne podujatia, výlety, členské
schôdze, ozdravovacie pobyty) nasledovne:
1. Posedenie pri príležitosti MDŽ s dotáciou 300,- € (občerstvenie + kvety) – marec 2020.
2. Výročná členská schôdza klubu s dotáciou 200,- € (občerstvenie – minerálka, káva,
chlebíček) – apríl 2020.
3. Príspevok na rehabilitačno-zdravotné pobyty organizované členmi Denného centra
v skupinách pri minimálnom počte 5 osôb v kúpeľoch v rámci SR s dotáciou 20,- € na
osobu 1x ročne – do 31.10.2020.
4. Príspevok na vianočné posedenie s dotáciou 200,- € (občerstvenie – minerálka, chlebíček,
zákusok) – december 2020.
5. Ostatné výdavky na činnosť klubu s dotáciou 500,- € – spotrebný materiál – toner,
kancelársky papier, náklady na činnosť spojenú s internetom a pod. – čerpanie priebežne
v r. 2020.
Hlasovanie: ZA:

3

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Rôzne
Stanovisko č. 17/2019 zo dňa 12.11.2019
Návrh predsedníčky komisie KŠŠaSV na zmenu termínov rokovania komisie KŠŠaSV
v zmysle harmonogramu MZ na rok 2020.
Na základe rozdielnych požiadaviek členov komisie ohľadom termínov rokovania komisie,
termín bude stanovený na základe hlasovania do tabuľky, ktorá bude zaslaná všetkým členom
tajomníčkou komisie.
Termín: ihneď

17

Hlasovanie: ZA:

3

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Andrej Ravasz, v.r.
člen komisie

Zapísala: Mgr. Ivana Matulíková
tajomníčka komisie

18

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA
------------------------------------------------------------------

Prezenčná listina
z účasti na zasadnutí
Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci,
konaného dňa: 12.11.2019

Meno a priezvisko
1. PhDr. Eva Samolejová, MPH
2. Mgr. Zuzana Magálová
3. Andrej Ravasz
4. Mgr. art. Jana Némethová
5. Lívia Benedeková
6. Mgr. Andrea Kuglerová
7. Róbert Martin Hudec

Mgr. Ivana Matulíková

Účasť na
zasadnutí v čase
Od: 8,00
Do:
Od: 8,00
Do:
Od: 8,00
Do: 9,30
Od: 8,15
Do: 8,45
Od: 8,00
Do: 9,30
Od: 8,00
Do: 9,30
Od: 8,00
Do:
Od: 8,00
Do: 9,30

Podpis

Poznámka
ospravedlnená
ospravedlnená

Andrej Ravasz, v.r.
Jana Némethová, v.r.
Lívia Benedeková, v.r.
Andrea Kuglerová, v.r.
ospravedlnený

Ivana Matulíková, v.r.

tajomníčka

Prizvaní hostia:
JUDr. Ing. Martin Kuruc

Martin Kuruc, v.r.

Ing. Lýdia Adamovičová

Lýdia Adamovičová, v.r.

Ing. Zuzana Schwartzová

Zuzana Schwartzová, v.r.

Mgr. Miroslava Galajdová

Miroslava Galajdová, v.r.
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Za správnosť údajov tejto prezenčnej listiny:

Andrej Ravasz, v.r.
člen komisie

Schvaľuje:
JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta mestskej časti
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