ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 18.08.2020

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. art. Jana Némethová
Program
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Plnenie uznesení z 8. zasadnutia komisie KŠŠaSV.
3. Žiadosť o úpravu platieb nájomného Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava,
Nájomná zmluva č. 108/2005 zo dňa 31.10.2005 – prenájom priestorov v ZŠ Železničná.
4. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava,
Nájomná zmluva č. 345/2012 zo dňa 31.10.2005 a 352/2012 z 21.9.2012 prenájom
priestorov a pozemkov.
5. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12,
Bratislava, Nájomná zmluva č. D12/2019 zo dňa 20.09.2019, prenájom nebytových
priestorov - zrkadlová sála.
6. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12,
Bratislava, Nájomná zmluva č. 30/2019 zo dňa 12.09.2019, prenájom nebytových
priestorov - telocvičňa.
7. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného DOKA Slovakia s. r. o., Ivánska cesta 28, 821 04
Bratislava, Nájomná zmluva č. 28/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – telocvičňa.
8. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Learn 2 Code, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava,
Nájomná zmluva č. 25/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – učebňa
informatiky.
9. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Marek Stanczyk, Hrázdna 1255, 900 41 Rovinka,
Nájomná zmluva č. 22/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov –
telocvičňa.
10. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11, 821 06
Bratislava, Nájomná zmluva č. 23/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – telocvičňa.
11. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka,
Nájomná zmluva č. 21/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov –
telocvičňa.
12. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava,
Nájomná zmluva č. 24/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov –
telocvičňa.

13. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08
Bratislava, Nájomná zmluva č. 31/2019 zo dňa 27.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – trieda.
14. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Simona Jiskrová – Simon´s creActive, Toryská
2, 821 07 Bratislava, Nájomná zmluva č. 26/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa
11.10.2019 – prenájom nebytových priestorov – triedy.
15. Voľba zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
16. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava.
17. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava.
18. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava.
19. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava.
20. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava.
21. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Žanety Hozovej, trvale bytom Jedľova 4,
Bratislava.
22. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľov Giny Šiferovej a Romana Sarköziho, obaja
trvale bytom mestská časť Bratislava-Vrakuňa
23. Rôzne

Bod 1
Otvorenie a schválenie programu.
Predsedníčka skonštatovala uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 2
Plnenie stanovísk/uznesení
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.
Materiál predložený na MZ dňa 16.06.2020 – uz. č. 194/XIII/2020
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.
Materiál predložený na MZ dňa 16.06.2020 – uz. č. 184/XIII/2020
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 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.
Materiál predložený na MZ dňa 16.06.2020 – uz. č. 185/XIII/2020

Uznesenie č. 50A/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.
Materiál predložený na MZ dňa 16.06.2020 – uz. č. 187/XIII/2020
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.
Materiál predložený na MZ dňa 16.06.2020 – uz. č. 188/XIII/2020
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.
Materiál predložený na MZ dňa 16.06.2020 - uz. č. 192/XIII/2020
Uznesenie č. 53/2020 zo dňa 26.05.2020
Návrh na zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Čiernovodská 25,
Bratislava.
Materiál predložený na MZ dňa 16.06.2020 - uz. č. 193/XIII/2020
Uznesenie č. 54/2020 zo dňa 26.05.2020
Správa o hospodárení za rok 2019 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava.
Materiál vzatý na vedomie.
Uznesenie č. 55/2020 zo dňa 26.05.2020
Správa o hospodárení za rok 2019 Základná škola Železničná 14, Bratislava.
Materiál vzatý na vedomie.
Uznesenie č. 56/2020 zo dňa 26.05.2020
Správa o hospodárení za rok 2019 Základná škola Žitavská 1, Bratislava. Materiál vzatý na
vedomie.
Uznesenie č. 57/2020 zo dňa 26.05.2020
Správa o hospodárení za rok 2019 Materská škola Kaméliová 10, Bratislava. Materiál vzatý
na vedomie.
Uznesenie č. 58/2020 zo dňa 26.05.2020
Správa o hospodárení za rok 2019 Materská škola Kríková 20, Bratislava. Materiál vzatý na
vedomie.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 3
Uznesenie č. 59/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o úpravu platieb nájomného Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava,
Nájomná zmluva č. 108/2005 zo dňa 31.10.2005 – prenájom priestorov v ZŠ Železničná.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

zľavu vo výške 50 % z nájomného z mesačnej ceny nájmu nájomcovi Elastic Slovakia
s.r.o., Mierová 26, Bratislava za obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020, keď nájomca nemohol
užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne
obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku
opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
B/

požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 4
Uznesenie č. 60/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava,
Nájomná zmluva č. 345/2012 zo dňa 31.10.2005 a 352/212 z 21.9.2012 prenájom priestorov
a pozemkov.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

neschváliť

zľavu z nájomného nájomcovi Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, v zmysle
nájomnej zmluvy č. 345/2012 zo dňa 31.10.2005 a 352/212 z 21.9.2012 za obdobie od
16.3.2020 do 31.5.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do
vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v
súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19.
Hlasovanie: ZA: 6

Bod 5

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 61/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12,
Bratislava, Nájomná zmluva č. D12/2019 zo dňa 20.09.2019, prenájom nebytových
priestorov - zrkadlová sála.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z. Povraznícka 3052/12,
Bratislava, v zmysle nájomnej zmluvy č. D12/2019 zo dňa 20.09.2019 za obdobie od
10.03.2020 do 24.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do
vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v
súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19,
B/

požiadať

Mgr. Helgu Kováčovú, riaditeľku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 6
Uznesenie č. 62/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12,
Bratislava, Nájomná zmluva č. 30/2019 zo dňa 12.09.2019, prenájom nebytových
priestorov - telocvičňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z., Povraznícka
3052/12, 811 05 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 30/2019 zo dňa 12.09.2019 za
obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý
účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu
spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného
zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19.

B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 7
Uznesenie č. 63/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného DOKA Slovakia s. r. o., Ivánska cesta 28, 821
04 Bratislava, Nájomná zmluva č. 28/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – telocvičňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A/

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi DOKA Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 28,
821 04 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 28/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od
10.03.2020 do 26.05.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do
vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v
súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19,

B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 8
Uznesenie č. 64/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Learn 2 Code, Vajnorská 100, 831 04
Bratislava, Nájomná zmluva č. 25/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – učebňa informatiky.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi Learn 2 Code, Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 25/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020
do 29.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie
týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných
priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so
zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 9
Uznesenie č. 65/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Marek Stanczyk, Hrázdna 1255, 900 41
Rovinka, Nájomná zmluva č. 22/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – telocvičňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A/

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi Marek Stanczyk, Hrádzna 1255, 900 41
Rovinka v zmysle nájomnej zmluvy č. 22/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020
do 30.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie
týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných
priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so
zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 10
Uznesenie č. 66/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11, 821 06

Bratislava, Nájomná zmluva č. 23/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – telocvičňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11, 821
06 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 23/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od
10.03.2020 do 25.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do
vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v
súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19,

B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 11
Uznesenie č. 67/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka,
Nájomná zmluva č. 21/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov –
telocvičňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41
Rovinka v zmysle nájomnej zmluvy č. 21/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020
do 24.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie
týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných
priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so
zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 12
Uznesenie č. 68/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10
Bratislava, Nájomná zmluva č. 24/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – telocvičňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10
Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 24/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020
do 28.05.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie
týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných
priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so
zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 13
Uznesenie č. 69/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08
Bratislava, Nájomná zmluva č. 31/2019 zo dňa 27.09.2019 – prenájom nebytových
priestorov – trieda.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821
08 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 31/2019 zo dňa 27.09.2019 11.10.2019 za obdobie
od 10.03.2020 do 19.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel
alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do

vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v
súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19,
B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 14
Uznesenie č. 70/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Simona Jiskrová – Simon´s creActive, Toryská
2, 821 07 Bratislava, Nájomná zmluva č. 26/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa
11.10.2019 – prenájom nebytových priestorov – triedy.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A/

odpustenie vo výške 100 % z nájomného nájomcovi Simona Jiskrová – Simonń s creActive,
Toryská 2, 821 07 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 26/2019, 27/2019 zo dňa 12.09.2019
a 36/2019 zo dňa 11.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020, keď nemohol užívať
prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne
obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku
opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
B/

požiadať

Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku školy
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok
2020.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 15
Uznesenie č. 71/2020 zo dňa 18.08.2020
Voľba zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
zvoliť
zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri MŠ Bodvianska 4, 821
07 Bratislava

PhDr. Eva Samolejová, MPH
Ing. Zuzana Schwartzová
JUDr. Ing. Marek Zajíček
JUDr. Marcel Boris
Hlasovanie: ZA: 5

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA:

0

/ NEHLASOVAL: 1

Bod 16
Uznesenie č. 72/2020 zo dňa 18.08.2020
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A/

Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava,
požiadať

B/
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava v
súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava
v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
na webovom sídle školy.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 17
Uznesenie č. 73/2020 zo dňa 18.08.2020
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava,
požiadať

B/
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zaslať Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava v
súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Zverejniť Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava
v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
na webovom sídle školy.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA:

6

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 18
Uznesenie č. 74/2020 zo dňa 18.08.2020
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A/

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava,
požiadať

B/
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava v
súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava
v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
na webovom sídle školy.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 19
Uznesenie č. 75/2020 zo dňa 18.08.2020
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
schváliť

A/

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava,
B/

požiadať

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava v
súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava
v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
na webovom sídle školy.
Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 20
Uznesenie č. 76/2020 zo dňa 18.08.2020
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča
A/

schváliť

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava,
B/

požiadať

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava v
súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava
v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
na webovom sídle školy.

Termín: po podpise uznesenia
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI:

0 / ZDRŽAL SA:

0

Bod 21
Uznesenie č. 77/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Žanety Hozovej, trvale bytom Jedľova
4, Bratislava.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
1. zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľky Žanety Hozovej, trvale bytom
Jedľova 4, Bratislava, do zoznamu žiadateľov o nájomný byt v mestskej časti BratislavaVrakuňa z dôvodu, že spĺňa podmienky VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov.
2. žiadať predloženie potvrdenia z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy od žiadateľky, že
požiadala o pridelenie nájomného bytu Magistrát hl. m. SR Bratislava. Ak potvrdenie do
určeného termínu nepredloží, žiadosť o pridelenie nájomného bytu v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa vyradiť zo zoznamu žiadateľov.
Termín: 30.09.2020

Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI:

0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 22
Uznesenie č. 78/2020 zo dňa 18.08.2020
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľov Giny Šiferovej a Romana Sarköziho,
obaja trvale bytom mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
1. zaradiť žiadosť o pridelenie nájomného bytu žiadateľov Giny Šiferovej a Romana
Sarköziho, obaja trvale bytom Mestská časť Bratislava-Vrakuňa do zoznamu žiadateľov
o nájomný byt v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z dôvodu, že spĺňajú podmienky VZN
č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov.
2. žiadať predloženie potvrdenia z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy od žiadateľov, že požiadali
o pridelenie nájomného bytu Magistrát hl. m. SR Bratislava. Ak potvrdenie do určeného
termínu nepredložia, žiadosť o pridelenie nájomného bytu v mestskej časti BratislavaVrakuňa vyradiť zo zoznamu žiadateľov.

Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod Rôzne
Bod 23
Uznesenie č. 79/2020 zo dňa 18.08.2020
Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
A/

berie na vedomie

že Materská škola Kaméliová 10, Bratislava a Materská škola Kríková 20, Bratislava získali
finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich
následkov – v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“,
žiada

B/

Mgr. Luciu Slovákovú a Miroslavu Koprdovú, riaditeľky materských škôl,
aby finančné prostriedky mestskej časti v rozsahu poskytnutej dotácie vrátili zriaďovateľovi
s tým, že o účele použitia týchto finančných prostriedkov rozhoduje starosta.
Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA:

0

Bod 24
Uznesenie č. 80/2020 zo dňa 18.08.2020
Informácia o možnosti stanovenia výšky minimálneho nájomného za prenájom priestorov
v objektoch a areáloch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
o poskytnutie informácie o možnosti stanovenia výšky minimálneho nájomného za prenájom
priestorov v objektoch a areáloch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.

Hlasovanie: ZA: 6

/ PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA:

0

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

