ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.05.2020

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: Mgr. Andrea Kuglerová, Mgr. Zuzana Magálová, Mgr. Art. Jana Némethová
Program
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Plnenie uznesení zo 7. zasadnutia komisie KŠŠaSV.
3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 a rozpočtové
hospodárenie za rok 2019.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. .../2020,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
5. Vyhlásenie súťaže na nájom stavby súpisné číslo 13507, na Čiližskej 26A v Bratislave,
evidovaná na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverená do správy
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
6. Žiadosť spoločnosti Edux s. r. o., Vážska 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813
o nájom pozemku parc. č. 3606 na Vážskej 34 v Bratislave – pre účely školského dvora
k základnej škole.
7. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na
roky 2018 – 2022 za rok 2019.
8. Návrh na zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Čiernovodská 25,
Bratislava.
9. Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom
Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava za rok 2019.
10. Správa o hospodárení za rok 2019 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava.
11. Správa o hospodárení za rok 2019 Základná škola Železničná 14, Bratislava.
12. Správa o hospodárení za rok 2019 Základná škola Žitavská 1, Bratislava.
13. Správa o hospodárení za rok 2019 Materská škola Kaméliová 10, Bratislava.
14. Správa o hospodárení za rok 2019 Materská škola Kríková 20, Bratislava.
15. Rôzne

Bod 1
Otvorenie a schválenie programu.
Predsedníčka skonštatovala uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 2
Plnenie stanovísk/uznesení
Uznesenie č. 38/2020 zo dňa 10.03.2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaVrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa.
Materiál predložený na MZ dňa 28.04.2020 - uznesenie č. 167/XII/2020
Uznesenie č. 39/2020 zo dňa 10.03.2020
Audit detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Materiál predložený na MZ dňa 28.04.2020 - uznesenie č. 168/XII/2020
Uznesenie č. 40/2020 zo dňa 10.03.2020
Žiadosť o predĺženie nájmu bytu č. 04 na Stavbárskej 38, Bratislava nájomníčky Libuše
Mencovej, trvale bytom Hnilecká 15, Bratislava.
Materiál predložený na MZ dňa 28.04.2020 – uznesenie č. 169/XII/2020
Uznesenie č. 41/2020 zo dňa 10.03.2020
Štatút Denného centra „Klubu dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti BratislavaVrakuňa.
Materiál predložený na MZ dňa 28.04.2020 – uznesenie č. 170/XII/2020
Uznesenie č. 42/2020 zo dňa 10.03.2020
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Andrey Lakatošovej, trvale bytom
Stavbárska 34, Bratislava.
Rozhodnutie oznámené listom č. 2506/12983/2019/ŠKS/PO zo dňa 02.04.2020
Uznesenie č. 43/2020 zo dňa 10.03.2020
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Zuzany Patúcovej, trvale bytom
Bebravská 34, Bratislava.
Rozhodnutie oznámené listom č. 2558/13180/2019/ŠKS/PO zo dňa 02.04.2020
Uznesenie č. 44/2020 zo dňa 10.03.2020
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľov Františka Bandryho a Zuzany
Bandryovej, trvale bytom Stavbárska 40, Bratislava.
Rozhodnutie oznámené listom č. 29/1035/2020/ŠKS/PO zo dňa 02.04.2020
Uznesenie č. 45/2020 zo dňa 10.03.2020
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľov Roberta Riga a Gizely Rigovej, trvale
bytom Stavbárska 34, Bratislava.

Rozhodnutie oznámené listom č. 2559/13154/2019/ŠKS/PO zo dňa 02.04.2020
Uznesenie č. 46/2020 zo dňa 10.03.2020
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľov Petra Bottyányho a Elišky Bottyánovej,
trvale bytom Hradská 140/A, Bratislava.
Rozhodnutie oznámené listom č. 2502/12618/2019/ŠKS/PO zo dňa 02.04.2020
Uznesenie č. 47/2020 zo dňa 10.03.2020
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľov Ivany Čobejovej a Jozefa Čobeja, trvale
bytom Jarkova 15, Stropkov.
Rozhodnutie oznámené listom č. 2501/12639/2019/ŠKS/PO zo dňa 02.04.2020
Uznesenie č. 48/2020 zo dňa 10.03.2020
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu a zaradeniu Súkromnej základnej školy Fantastická
škola do siete škôl a školských zariadení SR
Materiál predložený na MZ dňa 24.09.2019 – uznesenie č. 111/IX/2019
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 3
Uznesenie č. 49/2020 zo dňa 26.05.2020
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 a rozpočtové
hospodárenie za rok 2019.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/
vziať na vedomie
1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa
o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2019
2.

Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.

B/
schváliť
1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019
bez výhrad.
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.
4. Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných
účelovo určených finančných prostriedkov (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 59 514,30 €.
6. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 4 352,15 €.
C/
požiadať
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
vykonať prevod finančných prostriedkov do fondov.
Termín : do 30.6. 2020

Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 4
Uznesenie č. 50 /2020 zo dňa 26.05.2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
č. .../2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaVrakuňa č. 4/2019 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.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A/

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. .../2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Vrakuňa
č. 4/2019 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,
požiadať

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

vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020
zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 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. .../2020
zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava – Vrakuňa č. č. 4/2019 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 obvyklým spôsobom.

Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 5
Uznesenie č. 50/2020 zo dňa 26.05.2020
Vyhlásenie súťaže na nájom stavby súpisné číslo 13507, na Čiližskej 26A v Bratislave,
evidovaná na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,
zverená do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča

schváliť

A/

vyhlásenie súťaže na nájom časti o ploche 80 m2, stavby súpisné číslo 13507 na Čiližskej 26A
v Bratislava, druh stavby iná budova, evidovaná na LV č 1095, postavená
na
pozemku registra „C“ KN parc. č. 3562/2 vo výmere 221 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, s podmienkami:
- minimálna výška nájomného 15,00 Eur/m2/rok, ročne celkom 1200,00 Eur,
plus úhrada služieb spojených s užívaním priestorov (plynové kúrenie, vodné a stočné,
OLO, vlastné upratovanie),
- účely nájmu – školské, sociálne, výchovno-vzdelávacie, pre činnosť občianskeho
združenia alebo nadácií,
- doba nájmu od 01.11.2020, na dobu určitú 5 rokov s možnosťou predĺženia doby nájmu
o ďalších 5 rokov v prípade plnenia zmluvných podmienok a preukázania vložených
investícií nájomcom do predmetu nájmu,
požiadať

B/

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Vyhlásiť súťaž na obdobie od 1.7.2020 do 15.8.2020 v súlade s bodom A/ na webovej stránke
mestskej časti a v jednom celoslovenskom denníku.
Predložiť návrh na schválenie víťaza súťaže na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 6
Uznesenie č. 51 /2020 zo dňa 26.05.2020
Žiadosť spoločnosti Edux s. r. o., Vážska 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813
o nájom pozemku parc. č. 3606 na Vážskej 34 v Bratislave – pre účely školského dvora
k základnej škole.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemku registra „C“ parc. č. 3606
vo výmere 7171 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 2764
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, tvoriaci časť pozemku pod stavbou súpisné
číslo 5012 a školský dvor pri novovznikajúcej základnej škole na Vážskej ul. č. 34, 821 07
Bratislava, v prospech spoločnosti Edux s. r. o., Vážska ul. č. 5012/34, 821 07 Bratislava,
IČO: 52 560 813, za účelom školského dvora pripravovanej neplnoorganizovanej
Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení, za týchto
podmienok:
- doba nájmu určitá v trvaní 5 rokov a to od 01. septembra 2020 – do 31. augusta 2025,
- výška nájomného 100, 00 Eur ročne,
- nájomca je povinný na predmetnom pozemku tvoriaci školský areál
zabezpečovať na vlastné n áklady údržbu a výsadbu zelene.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

- s nájomcom bola uzatvorená zmluva o nájme stavby na Vážskej 34 v Bratislave pod ev.
číslom MČ 26/2020 zo dňa 27.02.2020 s dobou nájmu od 01.07.2020 do 31.08.2025, ktorý
bude súčasne so stavbou využívať pozemok v areáli základnej školy ako školský dvor,
- v spoločnosti Edux s. r. o. sú spoločníkmi a konateľmi zriaďovateľ a riaditeľ doterajšieho
nájomcu Súkromného gymnázia a táto spoločnosť bude v pozmenenej forme
pokračovateľom výchovnovzdelávacieho procesu doterajšieho Súkromného gymnázia po
vydaní rozhodnutia Ministerstvom školstva, mládeže a športu SR o zaradení základnej
školy do siete základných a stredných škôl SR pod názvom Súkromná základná škola,
Vážska 34, 821 07 Bratislava so začiatkom vyučovania od 01.09.2020 s programom, ktorý
nadväzuje na dlhoročný vyučovací proces,
- v stanovenej výške ceny nájmu je zohľadnená skutočnosť, že nájomca na vlastné náklady
bude zabezpečovať údržbu a výsadbu zelene,
odporúča

B/

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca zmluvu o nájme nebytových priestorov v súlade s bodom A/ uznesenia
nepodpíše v lehote do 90 dní od jej schválenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí
platnosť.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 7
Uznesenie č. 52/2020 zo dňa 26.05.2020
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na roky 2018 – 2022 za rok 2019.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A/

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na
roky 2018 – 2022 za rok 2019,
B/

požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zverejniť Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti BratislavaVrakuňa na roky 2018 – 2022 za rok 2019 spôsobom obvyklým.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI: 0

Bod 8
Uznesenie č. 53/2020 zo dňa 26.05.2020

/ ZDRŽAL SA: 0

Návrh na zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Čiernovodská 25,
Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A)

ukončenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Čiernovodská 25, Bratislava
k termínu 01. december 2020,
požiadať

B)

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- ukončiť zmluvy s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári,
- vypovedať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2020 uzatvorenú
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
- požiadať o výmaz zariadenia sociálnych služieb – Denný stacionár Čiernovodská 25,
Bratislava z registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Termín: 30.09.2020
Hlasovanie: ZA: 4

/ ZDRŽAL SA: 0

/ PROTI: 0

Bod 9
Stanovisko č. 18/2020 zo dňa 26.05.2020
Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom
Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok 2019.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
vziať na vedomie
Správu o činnosti Športového klubu Vrakuňa za rok 2019.
Hlasovanie: ZA: 3

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 10
Uznesenie č. 54/2020 zo dňa 2020
Správa o hospodárení za r. 2019 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
vziať na vedomie
Správu o hospodárení za rok 2019 Základná škola Rajčianska 3, 821 07 Bratislava.
Hlasovanie: ZA: 4
/ PROTI: 0
/ ZDRŽAL SA: 0
Bod 11
Uznesenie č. 55/2020 zo dňa 2020
Správa o hospodárení za r. 2019 Základná škola Železničná 14, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
vziať na vedomie

Správu o hospodárení za rok 2019 Základná škola Železničná 14, 821 07 Bratislava.
Hlasovanie: ZA: 4

/ ZDRŽAL SA: 0

/ PROTI: 0

Bod 12
Uznesenie č. 56/2020 zo dňa 2020
Správa o hospodárení za r. 2019 Základná škola Žitavská 1, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
vziať na vedomie
Správu o hospodárení za rok 2019 Základná škola Žitavská 1, 821 07 Bratislava.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA:

Bod 13
Uznesenie č. 57/2020 zo dňa 2020
Správa o hospodárení za r. 2019 Materská škola Kaméliová 10, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
vziať na vedomie
Správu o hospodárení za rok 2019 Materská škola Kaméliová 10, 821 07 Bratislava.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 14
Uznesenie č. 58/2020 zo dňa 2020
Správa o hospodárení za r. 2019 Materská škola Kríková 20, Bratislava
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
vziať na vedomie
Správu o hospodárení za rok 2019 Materská škola Kríková 20, 821 07 Bratislava.
Hlasovanie: ZA: 4

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA: 0

PhDr. Eva Samolejová
predsedníčka komisie
Zapísala: Bc. Iveta Wildová
tajomníčka komisie

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

Prezenčná listina
z účasti na zasadnutí
Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci,
konaného dňa: 26.05.2020

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

Bc. Iveta Wildová

Účasť na
zasadnutí v čase

Podpis

Od: 8,00
Do: 9,30
Od: 8,00
Do:
Od: 8,00
Do: 9,30
Od: 8,00
Do:
Od: 8,00
Do: 9,30
Od: 8,00
Do:
Od: 8,00
Do: 9,30

Samolejová, v.r.

Od: 8,00
Do: 9,30

Wildová, v.r.

Prizvaní hostia:
JUDr. Ing. Martin Kuruc

Kuruc, v.r.

Ing. Lýdia Adamovičová

Adamovičová, v.r.

Ing. Zuzana Schwartzová

Schwartzová, v.r.

Mgr. Miroslava Galajdová

Galajdová, v.r.

Poznámka

Ospravedlnená
Ravasz, v.r.
Ospravedlnená
Benedeková, v.r.
Ospravedlnená
Hudec, v.r.

tajomníčka

Za správnosť údajov tejto prezenčnej listiny:

PhDr. Eva Samolejová, MPH, v. r.
predsedníčka komisie pre školstvo,
kultúru, šport a sociálne veci

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

