
Zápisnica zo 6.  mimoriadneho zasadnutia školskej komisie 
 
Termín a čas: 15.10.2015 ((streda) od  15,30 hod. do 17,15 
Miesto: zasadačka MÚ   8. poschodie 
Prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, Mgr. J. Kríž,  
Ing. A. Petrísková (príchod o cca 16,00 hod.), Ing. L. Štrauchová, p. Ľ. Janegová, p. Z. Lukáčová  
Ospravedlnený/í: p. Hrehorová - PN, 
Neospravedlnený/í:  p. Orság 
Prizvaní: Ing. J.  Lukaček – ospravedlnení SC,  JUDr. L. Rožánková –ospr. SC, p. D Podolayová, 
Ing. Arch. Kordošová – ospr. ,  Mgr. A. Broszová – ospr. SC, Mgr. J. Jecková 
 

Program   
1. Otvorenie privítanie,  schválenie programu rokovania – PhDr. Ľ. Farkašovská – predsedníčka  
2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ  Nobelovo nám. č. 6  –  

Mgr. Redechová – vedúca OŠaŠ 
3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Holíčska 50 – Mgr. Redechová - 

vedúca OŠaŠ 
4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Tupolevova 20 – Mgr. Redechová 

- vedúca OŠaŠ 
5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Gessayova 2 – Mgr. Redechová - 

vedúca OŠaŠ 
6. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 – Ing. J. 

Lukaček, vedúci FO 
7. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

o dani z nehnuteľnosti – Ing. J. Lukaček – vedúci FO 
8. Stanovisko k  protestu prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 9/2008, ktorým sa menia VZN MČ Bratislava-Petržalka (zmena meny) –  
Ing. J. Lukaček, vedúci FO  

9. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – verejný poriadok – JUDr. L. Rožánková – vedúca 
právneho referátu 

10. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislava a jej 
mestských častí – p. D. Podolayová, vedúca bytového oddelenia 

11. Návrh Dodatku č. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - k zmene Štatútu hl. 
mesta SR Bratislavy – parkovanie – Ing. Arch. Kordošová, vedúca ÚRaD 

12. Návrh n a prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre o. z. FC 
Petržalka akadémia – Mgr. A. Broszová, vedúca ONM 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Súkromnú 
základnú umeleckú školu – Mgr. A. Broszová 

14. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka –  
Mgr. J. Jecková – vedúca OPR 

15. Rôzne 
 

K bodu č. 1: Otvorenie privítanie,  schválenie programu rokovania  
- 6. mimoriadne zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie PhDr. Ľ 

Farkašovská 
- v úvode privítala členov komisie a predložila návrh programu na 6. zasadnutie školskej komisie 
- z programu sa stiahol, na základe požiadavky Ing. Kordošovej materiál k bodu č. 11 z  dôvodu, 

že na základe odporúčania hl. mesta, tento materiál je v štádiu rozpracovanosti a opätovne príde 
na posúdenie na mestské časti, asi v mesiaci november,  

- do programu žiadali zaradiť body poslanci Ing. Štrauchová a Mgr. Kačírek – predsedníčka 
komisie Dr. Farkašovská zdôvodnila nezaradenie materiálov z titulu, že ide o mimoriadne 
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zasadnutie školskej komisie pred mimoriadnym zasadnutím MZ a program porady má aj po 
stiahnutí bodu č. 11 rozsiahly program, ich materiály budú prerokované na riadnom zasadnutí 
školskej komisie v novembri, s predloženým návrhom sa predkladatelia stotožnili, 

- k upravenému návrhu programu neboli pripomienky a ďalšie doplňujúce návrhy,  
- predsedníčka komisie PhDr. Ľ Farkašovská dala hlasovať o programe 
V úvode zasadnutia komisie prítomní 7 členovia: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, 
Štrauchová, Janegová, Lukáčová 
Hlasovanie za schválenie programu:  

 Za: 7                  proti:   0                zdržal sa hlasovania: 0 
- zasadnutie komisie sa riadilo navrhnutým a následne schváleným programom zasadnutia 

 

- v úvode zasadnutia komisie predložená tajomníčkou komisie požiadavka na menovité uvádzanie 
členov komisie pri hlasovaniach o jednotlivých materiáloch z dôvodu transparentnosti  výstupov 
z rokovania školskej komisie, táto požiadavka bola tlmočená na všetkých komisiách   

Diskusia:  všetci členovia komisie sa vyjadrili, že s tým nemajú problém 
 

Hlasovanie o požiadavke menovitého uvádzania pri hlasovaní k jednotlivým materiálom 
Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová 
Za:    7               proti:  0                 zdržal sa hlasovania: 0 
 

K bodu č. 2: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ  Nobelovo nám. č. 6  –  
Mgr. Redechová – vedúca OŠaŠ 
- úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca OŠaŠ, 
- návrh VZN o zriadení MŠ so sídlom na Nobelovom nám. č. 6, sa predkladá na rokovanie MZ  

s cieľom zosúladenia elokovaného pracoviska MŠ Röntgenova 16, v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti so sieťou škôl a školských zariadení SR, 

- zmeny v sieti a zaraďovanie do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) rieši 
v súlade §§ 15, 16, 17, 18 a 19 zákona o štátnej správe v školstve MŠVVaŠ SR, 

- novelou zákona o štátnej správe v školstve v § 19 ods. 7 je možné elokované pracoviská, aj 
v prípade MŠ, zriaďovať len ako súčasti škôl, ktoré sú právnickými osobami.  

- MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti nie sú právnickými osobami a v zmysle Štatútu 
SSŠaŠZ sú jeho organizačnými súčasťami. Z toho dôvodu nie je možné, po novele zákona 
o štátnej správe v školstve, zriaďovať pri nich elokované pracoviská, 

- na základe uvedeného je preto potrebné k 31. decembru 2015 vyradiť elokované pracovisko MŠ 
Röntgenova 16 so sídlom v  ZŠ, Nobelovo nám. č. 6, zo siete, vyradenie elokovaného pracoviska 
zo siete sa bude realizovať na základe žiadosti  mestskej časti.   

- následne k 1. januáru 2016, na základe žiadosti mestskej časti, bude do siete zaradená MŠ 
Nobelovo nám. 6, ktorá nebude  právnickou osobou, 

- požadovaným dokladom k žiadosti na zaradenie MŠ Nobelovo nám. 6 do siete je uznesenie MZ 
k návrhu VZN na zriadenie MŠ Nobelovo nám 6. Celý proces je administratívnym aktom, ktorý 
zosúlaďuje súčasný stav so zákonom, 

- v  zmysle článku 5 ods. 1 Štatútu SSŠaŠZP po zriadení MŠ Nobelovo nám. 6 – organizácie, 
ktorá nebude právnickou osobou, bude organizačne začlenená do SSŠaŠZP, ktoré je právnickou 
osobou, 

- kapacita elokovaného pracoviska MŠ Röntgenova 16 sú 2 triedy s počtom 42 detí, riadením MŠ 
Nobelovo nám. 6 ostáva kapacita nezmenená,  

- to isté sa týka aj VZN mestskej časti k zriadeniu MŠ Holíčska 50 a MŠ Tupolevova 20, aj 
kapacity týchto dvoch MŠ ostávajú nezmenené, v MŠ Holíčska 48 detí a v MŠ Tupolevova 20 
88 detí. 

 

Diskusia:  
Dr. Farkašovská -  otázka súvisiaca s riaditeľmi MŠ, 
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Mgr. Redechová - vysvetlila celý proces → poverenie súčasných zástupkýň riaditeliek najdlhšie na 
obdobie ½ roka do ukončenie výberového konania → konštituovanie rád škôl pri MŠ I. štvrťrok 
2016 → vyhlásenie výberového konania na miesta riaditeliek MŠ zriaďovateľom → realizácia 
výberového konania radou školy → predloženie návrhu zriaďovateľovi →vymenovanie a uvedenie 
do funkcie najneskôr k 1.7.2016 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 1/6/2015 školskej komisie Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení 
MŠ  Nobelovo nám. č. 6  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ  Nobelovo nám. č. 6. od 1.1. 2016 
Hlasovanie:   
Prítomných: 7 
Za:   Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová            
Proti: 0          
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 3:  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Holíčska 50 – Mgr. Redechová - 
vedúca OŠaŠ 
- úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca OŠaŠ  v 2. bode rokovania komisie – viď bod. č. 2 
Diskusia: viď. bod č.2 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 2/6/2015 školskej komisie Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení 
MŠ  Holíčska 50  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Holíčska 50 od 1.1. 2016 

Hlasovanie:   
Prítomných: 7 
Za:   Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová            
Proti: 0          
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 4:  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Tupolevova 20 – Mgr. Redechová - 
vedúca OŠaŠ 
- úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca OŠaŠ  v 2. bode rokovania komisie – viď bod. č. 2 
Diskusia:  viď. bod. č. 2 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 3/6/2015 školskej komisie Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení 
MŠ Tupolevova 20 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Tupolevova 20 od 1.1. 2016 
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Hlasovanie:   
Prítomných: 7  
Za:   Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová 
Proti: 0             
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 5:  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Gessayova 2 – Mgr. Redechová - 
vedúca OŠaŠ 
- úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca OŠaŠ 
- v prípade návrhu VZN o zriadení MŠ Gessayova 2 ide o novú MŠ, 
- zriadením MŠ Gessayova ul. č. 2, vo voľných nebytových priestoroch v objekte ZŠ Gessayova 2, 

sa bude pokračovať v realizácii priorít MČ týkajúcich sa zvyšovania kapacít MŠ v jej 
zriaďovateľskej pôsobnosti,  

- zriadením MŠ Gessayova 2 sa zvýši kapacita MŠ o ďalšie 2 triedy s počtom 40 miest, 
- v  zmysle čl. 5 ods. 1 Štatútu SSŠaŠZP, po zriadení MŠ Gessayova 2 - organizácie, ktorá nebude 

právnickou osobou, bude organizačne začlenená do SSŠaŠZP, ktorá je právnickou osobou, 
- mestská časť, na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na zvýšenie kapacít MŠ z rozpočtu BSK 

v rámci projektu „Naša škôlka - náš kraj“, získala na rekonštrukciu priestorov na triedy MŠ 
Gessayova 2 v objekte ZŠ Gessayova 2 dotáciu vo výške 5 500,- EUR, 

- zriadeniu MŠ Gessayova 2 predchádza jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR, 
- rozhodnutie o zaradení do siete vydáva MŠVVaŠ SR na základe žiadosti mestskej časti, 
- požadovaným dokladom, ktorý MČ musí predložiť na MŠVVaŠ k žiadosti o zaradenie MŠ 

Gessayova 2 do siete je uznesenie MZ  k VZN o zriadení MŠ Gessayova 2, 
- MČ  predloží na MŠVVaŠ SR žiadosť o zaradenie MŠ Gessayova 2 od 1. 1. 2016 do siete škôl.  
Diskusia: 
Dr. Farkašovská – otázky k doložke  - rozpočtová a finančná, náklady na prevádzku novej MŠ 
Redechová: vysvetlila rozpočtovú a finančnú doložku a na nasledujúcom rokovaní komisie bude 
informovať o celkových prevádzkových nákladoch na 2 triednu MŠ, vzhľadom na to, že nemala 
presné údaje o prevádzkových nákladoch na dvojtriedne elokované pracoviská 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 4/6/2015 školskej komisie Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení 
MŠ Gessayova 2 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ Gessayova 2  od 1.1. 2016 
Hlasovanie:   
Prítomných: 8 
Za:   Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková  
Proti: 0           
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 6:  
Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 – Ing.  
J. Lukaček, vedúci FO – prizvaní- ospravedlnený SC  
- úvodné slovo k materiálu na základe podkladov od Ing. Lukaček predniesla vedúca OŠaŠ, 
- pri príprave rozpočtu na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 sa vychádza  z Návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2016 – 2018, ktorý je zverejnený na stránke MF SR   



5 

 

- Materiál je orientačný na zamyslenie poslancov, s čím sa budeme stretávať pri spracovaní 
konečného návrhu rozpočtu, 

- Vychádza sa z vládneho návrhu rozpočtu pre rok 2016 prerokovaného vládou SR v septembri 
2015, mierny nárast DPFO, daň z nehnuteľnosti zatiaľ bez zmeny – musí  sa čakať na 
prerokovanie VZN hlavného mesta ( návrh je zvýšiť túto daň o 100 %) 

- V materiály je zapracovaný nový úver na MŠ Vyšehradská a dofinancovanie plavárne  (výpadok 
500 tis. € z BSK ), 

- Makroekonomické predpoklady, ktoré vychádzajú z vládneho návrhu rozpočtu sú uvedené 
v dôvodovej správe, 

- Východiská rozpočtu mestskej časti – vychádzajú z návrhu ŠR 
- Príjem – mierne zvýšený výnos z DPFO – vychádza sa zo súčasného stavu pre mestskú časť je 

to 19,22 % pri 3 % podiele pre malé mestské časti – solidarita 
- Kapitálové príjmy   - nižšie príjmy oproti roku 2015 – v časti refundácia kapitálových výdavkov  

na projekty EU 
- Granty a transfery zo ŠR – východisko z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2015 bez 

nárastu cien za energie a zvýšenia tarifných platov, 
- Výdavky – v mzdových výdavkoch podobne ako v návrhu ŠR sa neuvažuje s nárastom tarifných 

platov - Nie je tam zapracované medializované zvýšenie tarifných platov zamestnancov vo 
verejnej správe o 4%, budeme riešiť až po konečnej dohode vlády a odborov. 

- Kapitálové výdavky – dokončenie plavárne, rekonštrukcia Vyšehradská a podľa možností 
projektové práce na výstavbe MŠ Krásnohorská 

- Čerpanie v ostatných položkách - závislé od dosiahnutej skutočnosti v roku 2015 a realizácii 
niektorých vybraných akcií do nového rozpočtového roka v súlade s požiadavkami MZ 

 

Diskusia: 
Janegová – vyjadrenie k 3% solidarite veľkých mestských častí s malými 
Farkašovská – vývoj rozpočtu pre školstvo, reakcia na p. Janegovú – starosta MČ bude určite 
vyvíjať úsilie k riešeniu problematiky solidarity veľkých MŠ s malými MČ 
Redechová – informovala o rozpočte na prenesený výkon štátnej správy,  východisko rozpočet  na 
prenesený výkon v roku 2015 bez úprav na základe dohodovacích konaní, problematika 
dohodovacie konania, očakávané zvýšenie podielových daní by malo mať pozitívny dopad aj na 
originálne kompetencie MČ na úseku školstva, 
Farkašovská navrhla zmenu znenia uznesenia nasledovne: text ..“zobrať na vedomie“ nahradiť 
textom ..“prerokovať“ 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková  
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 5/6/2015 školskej komisie Východiskám pre prípravu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na rok 2016  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 
vedomie prerokovať Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 
2016 

Hlasovanie:   
Prítomných: 8 
Za:   Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková       
Proti: 0            
Zdržal sa: Kríž 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 7:  
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani 
z nehnuteľnosti – Ing. J. Lukaček – vedúci FO – ospravedlnený SC  
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- Úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca OŠaŠ Mgr. Redechová – podklady vedúci FO 
- listom zo dňa 9.9.2015 požiadal primátor hl. m. SR p. Nesrovnal o stanovisko MZ  k návrhu 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti 
s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2016, 

- Nový návrh VZN o dani z nehnuteľnosti zohľadňuje, tak ako doteraz, rozdielne pásma týchto 
sadzieb v závislosti na územnom členení mestských častí. Všetky sadzby za pozemky, stavby  
a byty vo všetkých územných pásmach sa navrhujú zvýšiť prevažne o 100 %. V návrhu sa 
znižuje veková hranica na zníženie tejto dane o 50% zo 70 rokov na 62 rokov, 

Stanovisko mestskej časti je uvedené v dôvodovej správe: 
- Predložený návrh VZN vo všeobecnosti zvyšuje daň z nehnuteľnosti za pozemky, stavby, 

budovy a byty o 100 %. Naša mestská časť navrhuje realizovať uvedené zvýšenie v dvoch 
etapách a nie takto necitlivo jednorázovo, vzhľadom na skutočnosť, že sa dotýka všetkých 
obyvateľov Bratislavy.  

- Pozitívne vnímame zníženie vekovej hranice pre poskytnutie 50 % zľavy z dane z nehnuteľnosti, 
- V dôvodovej správe na strane 1 druhý odsek sa uvádza, že nepriamo to vyplýva z dôvodu„ ... 

vysokého dlhu, neuhradených faktúr, nevýhodných zmlúv, nekoordinovaného čerpania projektov 
EÚ a všeobecne zo zlého hospodárenia mesta“. Evokuje to názor, že za chyby magistrátu  
a poslancov by mali platiť všetci obyvatelia Bratislavy, 

- Je to politická otázka a je na rozhodnutí poslancov ako sa rozhodnú 
 

Diskusia: 
Farkašovská  - vyjadrila názor, že dane z nehnuteľnosti v Bratislave sú nízke, chýbajú financie 
napr. aj Petržalke, to je nespochybniteľné, je to nepopulárne opatrenie, má trochu problém so 
znížením vekovej zo 70 rokov na 62 vo všeobecnosti – je viac otvorených otázok,  s toho dôvodu sa 
zdrží hlasovania 
Dolinay – tiež sa zdrží hlasovania lebo najľahšie ak chýbajú príjmy tak ich pýtať od občanov, 
rozpočet Bratislavy bude na úrovni rokov 2008-2009, zmena percentilu pre Bratislavu, pani 
predsedníčka dobre uviedla, že je to nepopulárny, ťažký krok, bremeno sa presúva na občana, 
Farkašovská – je to politický problém, diskusia k nemu je opodstatnená, ťažký krok neulahodí sa 
všetkým, uviedla príklad zľavy  pre invalidných občanov, 
Kačírek – racionálne uvažujúci ľudia vidia, že je to nevyhnutné, potrebné dobre problém vysvetliť 
potom bude aj občanmi prijatí 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková  
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 6/6/2015 školskej komisie k Stanovisku mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani 
z nehnuteľnosti  
Hlasovanie:   
Prítomných: 8 
Za:   Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová     
Proti: 0             
Zdržal sa: Farkašovská, Dolinay, Petrísková, Lukáčová 
Záver: Uznesenie nebolo schválené 
 
K bodu č. 8: Stanovisko k  protestu prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 9/2008, ktorým sa menia VZN MČ Bratislava-Petržalka (zmena meny) – 
Ing. J. Lukaček, vedúci FO – ospravedlnený - SC 
-  
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- Materiál uviedla vedúca OŠaŠ Mgr. Redechová – podklady dodal vedúci FO  
- Listom zo dňa 2. októbra 2014 podal prokurátor protest k VZN  mestskej časti zo dňa 16.12.2008 
č. 9/2008, ktorým sa menia VZN mestskej časti, 

- mestská časť listom dňa 27.10.2014 poslala odpoveď v ktorej sa nestotožnila s názorom 
prokurátora uvedeným v predmetnom proteste 

- následne vydal prokurátor ďalší protest v uvedenej veci, v ktorom uznal niektoré výhrady 
mestskej časti a to k čl. II, III, IV, V a VII.  a  trvá na proteste k čl. I a VI uvedeného VZN. 

Stanovisko k protestu prokurátora k nášmu VZN 9/2008 
- VZN 9/2008 riešilo prepočet daní a poplatkov v našej mestskej časti pri prechode zo slovenskej 

koruny na euro, 
- z celého protestu ostalo bez zmeny iba VZN o miestnych daniach, kde sme vychádzali  

z generálneho zákona k prechodu z meny SK na Euro, 
- Vychádza sa z nášho právneho výkladu a znenia zákona, kde je uvedené, že môžeme osobitným 

predpisom ustanoviť prepočty platieb z dôvodu ochrany záujmov občanov, 
- na základe uvedeného navrhujeme protestu prokurátora nevyhovieť 
- Na základe uvedeného mestská časť len postupovala v súlade s vyššie uvedeným zákonným 

znením a na základe uvedeného  sa preto navrhuje protestu prokurátora nevyhovieť, 
Diskusia: bez pripomienok 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 7/6/2015 školskej komisie k Stanovisku k protestu prokurátora k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2008, ktorým sa menia VZN MČ 
Bratislava-Petržalka (zmena meny) 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
nevyhovieť protestu prokurátora. 
Hlasovanie:   
Prítomných: 8 
Za:   Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 9:  
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy – verejný poriadok – JUDr. L. Rožánková – vedúca právneho 
referátu – ospr.  
- Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ na základe podkladov 

JUDr. Rožánkovej 
- ide o návrh dodatku štatútu  hl. mesta SR Bratislavy o zabezpečovaní verejného poriadku. 

V zmysle čl. 103 ods.2 štatútu MZ vyjadrí svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko, na 
iné vyjadrenia sa neprihliada (nie je možné urobiť pozmeňujúci či doplňujúci návrh, dať 
pripomienky), 

- s uvedeným návrhom dodatku štatútu navrhujeme MZ nesúhlasiť, nakoľko pôsobnosť orgánov 
územnej samosprávy v Bratislave v oblasti verejného poriadku je osobitne upravená zákonom 
SNR c. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších  
predpisov v § 6a ods. 2 písm. i), ktoré uvádza: „Bratislave je vyhradené zabezpečovať verejný 
poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách.“ Mestským častiam zákon takúto 
možnosť nezveril.  

- Z uvedeného teda vyplýva, že verejný poriadok na uliciach a iných verejných 
priestranstvách na území Bratislavy je týmto zákonom vyhradený výlučne orgánom 
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Bratislavy.  Tento zákon zároveň nedáva možnosť štatútom preniesť kompetenciu 
týkajúcu sa oprávnenia zabezpečovať verejný poriadok na uliciach a iných verejných 
priestranstvách z orgánov územnej samosprávy Bratislavy na orgány územnej 
samosprávy jednotlivých mestských časti Bratislavy. Navrhovane znenie dodatku štatútu je 
teda v rozpore s § 6a ods. 2 písm. i) zákona o hlavnom meste. 

Diskusia: bez pripomienok 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 8/6/2015 školskej komisie k Stanovisku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
nesúhlasiť s navrhovanou zmenou Štatútu hlavného mesta SR Bratislava doplnením čl. 28 ods. 2 
písm. k) a čl. 29 ods. 2 písm. k). 
Hlasovanie:   
Prítomných: 8 
Za Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková  
Proti: 0       
Zdržal sa: Farkašovská 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 10:  
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislava a jej 
mestských častí – p. D. Podolayová, vedúca bytového oddelenia 
- Úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca BO p. D. Podolayová, 
- Listom zo 07. 09. 2015 požiadal primátor hl m. SR Bratislava starostu mestskej časti, v súlade 

s ustanovením § 5 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie VZN hl. mesta SR  
Bratislava v znení dodatkov č. 1, 2, o stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN 
o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hl. mesta SR a jeho mestských častí. 

- predkladaný návrh má nahradiť doteraz platné VZN hl. mesta SR č. 1/2006 o nájme bytov 
a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie, 

Cieľom úpravy je hlavne: 
- odstránenie nejasností v texte pre zjednodušenie výkladu niektorých ustanovení doterajšieho 

VZN, 
- zrušenie možnosti zmeny určitej doby nájmu bytu na neurčitú, 
- zadefinovanie možnosti a rozsahu zaujatia kladného stanoviska primátora, prípadne odbornej 

poradnej komisie k riešeniu žiadateľa v prípade hodného osobitného zreteľa nad rámec 
podmienok stanovených v § 4 ods. 1 VZN, 

- zmena zmluvného typu pre poskytovanie ubytovania v ubytovni hl. mesta a jeho mestských častí 
z nájmu obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v zmysle § 717 - § 718 
Občianskeho zákonníka na zmluvu o ubytovaní v zmysle § 754 - § 759 Občianskeho zákonníka, 

- úprava podmienok pre nájom bytu pre ubytovanie v ubytovniach hlavného mesta a mestských 
častí, 

- zvýhodnenie obetí domáceho násilia a aktualizovanie použitej citácie právnych predpisov 
Diskusia: 
Farkašovská -  k predloženému návrhu uznesenia 
Podolayová – vysvetlila a predložila nový návrh uznesenia, ktorý členovia komisie prerokovali 
a ku ktorému hlasovali 
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Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 9/6/2015 školskej komisie k Stanovisku mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach 
hlavného mesta SR Bratislava a jej mestských častí  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
Stanovisko k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislava 
a jeho mestských častí v znení:  
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy  n e s c h v á l i ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislava o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach 
hlavného mesta SR Bratislava a jeho mestských častí, navrhuje materiál stiahnuť z rokovania 
a materiál prerokovať s mestskými časťami.“ 
Hlasovanie:   
Prítomných: 8 
Za:   Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková             
Proti: 0         
Zdržal sa: Farkašovská 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 11:  
Návrh Dodatku č. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy –stanovisko k zmene 
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy – parkovanie – Ing. Arch. Kordošová, vedúca ÚRaD 

- materiál bol stiahnutý  z rokovania komisie – dôvodu viď úvod. 
 

K bodu č. 12:  
Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre o. z. FC 
Petržalka akadémia – Mgr. A. Broszová, vedúca ONM - ospravedlnená 
- Úvodné slovo predniesla Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 
- Žiadateľ o prenájom -  FC Petržalka akadémia, o.z., M.C. Sklodowskej 1, 
- Predmet  a doba nájmu nebytový priestor - veľká telocvičňa v objekte ZŠ Pankúchova 4 - na 

dobu určitú od 1.11.2015 do 30.03.2016. Telocvičňa nebude využívaná v čase školských 
prázdnin, 

- Výška nájomného - 6,67 €/hod v súlade s príkazom starostu č.13/2011 a dod.č.1, ktorým bolo 
vydané metodické usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mestskej časti a majetku zvereného do správy mestskej časti a jej organizácií 

- Štatutárny zástupca ZŠ Pankúchova 4, požiadal listom dňa 27.8.2015 o schválenie prenájmu 
nebytového priestoru – telocvične za účelom zabezpečenia tréningových procesov mladých 
futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej mládeže I. a II. kategórie. O využitie telocvične 
žiada klub v čase po skončení vyučovania, kedy je telocvičňa voľná. Dôvodom  prenájmu je 
zabezpečenie zázemia tréningového procesu mládežníckych družstiev v zimných mesiacoch, 

- Telocvičňu ako aj areál ZŠ využívali, zrekonštruovali a vybudovali 3 ihriská  predchodcovia FC 
Petržalka akadémia. Uvedené ihriská využíva ZŠ Pankúchova 4 a Gymnázium Pankúchova 6 
v jarných a jesenných mesiacoch na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a dve miestnosti na 
šatne pre žiakov.  

- Akadémia sa zaviazala na svoje náklady tieto ihriská udržiavať. ZŠ spolupracuje pri 
zabezpečovaní mládežníckeho futbalu s futbalovými klubmi od r. 2002. Ide o opakujúci sa 
nájomný vzťah každoročne v zimnom období, 

- Z  tohto dôvodu je potrebné tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
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- Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované 
služby a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy a budú 
príjmami prenajímateľa. 

Diskusia: bez pripomienok 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 10/6/2015 školskej komisie k Návrhu na prenájom nebytového priestoru – telocvične 
v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre o. z. FC Petržalka akadémia  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre o. z. FC Petržalka 
akadémia tak ako je to uvedené v návrhu uznesenia v materiáli. 
Hlasovanie:   
Prítomných: 8 
Za:   Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 13:  
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Súkromnú základnú 
umeleckú školu – Mgr. A. Broszová - ospravedlnená 
- Úvodné slovo predniesla Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 
- Žiadateľ Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, 
- Predmet a doba nájmu  - nebytové priestory o celkovej výmere 79,95 m2 , miestnosť č.131 

a č.132 ,trakt B3, I. nadzemné podlažie v ZŠ Prokofievova 5, na dobu určitú od 1.11.2015 do 
31.10.2025, 

- Výška nájomného - 10,00 €/m2/rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo 
za 957,- €/rok. Cena nájmu je stanovená podľa prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup 
pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve  a zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, Príkaz starostu č.  3/2012, 

- Riaditeľka ZŠ Prokofievova 5 požiadala o predĺženie nájomného vzťahu pre nájomcu SZUŠ, 
ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu od r. 2010 do 31.10.2015, za účelom administratívneho 
a kancelárskeho užívania nebytových priestorov,  

- vzhľadom k tomu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si svoje záväzky plní vždy včas, 
spolupráca medzi oboma školami je na vysokej úrovni (pedagogické a odborné vzájomné 
poradenstvo), SZUŠ navštevujú aj žiaci ZŠ, čím sa aj rodičovskej verejnosti poskytujú 
nadštandardné služby, navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

- príjem z prenájmu bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby a energie budú 
príjmami prenajímateľa. 

Diskusia: bez pripomienok 
 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 11/6/2015 školskej komisie k Návrhu na prenájom nebytového priestoru – telocvične 
v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre o. z. FC Petržalka akadémia  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  
prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre o. z. FC Petržalka 
akadémia tak ako je to uvedené v návrhu uznesenia v materiáli. 
Hlasovanie:   
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Prítomných: 8 
Za:   Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková       
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 14:  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka –  
Mgr. J. Jecková – vedúca OPR 
- úvodné slovo predniesla vedúca OPR Mgr. Jecková, informovala o: 
- Strategickom rámci  - predstavuje schému rozvoja mestskej časti na obdobie rokov 2016-2023, 

má ambíciu definovať vytýčiť oblasti, na ktoré by sa malo koncentrovať rozvojové úsilie, 
- k jednotlivým opatreniam majú možnosť obyvatelia a aktéri pôsobiaci v mestskej časti 

navrhovať konkrétne projektové zámery, 
- Strategická vízia je hlavná myšlienka, ktorá deklaruje, aký cieľový stav by malo územie 

dosiahnuť na konci obdobia platnosti dokumentu PHSR.  
- Pre naplnenie vízie boli zadefinované globálne strategické ciele v hospodárskej, sociálnej 

a environmentálnej oblasti, podľa štruktúry definovanej v metodike tvorby PHSR, 
- Návrh strategickej vízie pre roky 2016-2023 je rovnaký ako v PHSR mestskej časti na  2007-

2013. „Mestská časť Bratislava-Petržalka bude moderná mestská časť s kvalitnou infraštruktúrou 
pre všetkých obyvateľov a dynamickým rozvoj s ohľadom na zachovanie a skvalitňovanie 
životného prostredia a zelených plôch“.  

- Zachovanie predchádzajúcej vízie sa navrhuje z dôvodu zachovania kontinuity strategických 
priorít ako aj dosiaľ nenaplneného potenciálu v rozvoji infraštruktúry ako aj dôležitosti ochrany 
a rozvoja životného prostredia, 

- Globálne ciele v jednotlivých oblastiach sú rozpracované na špecifické ciele a následne na 
opatrenia 

- V globálnom cieli pre sociálnu oblasť upriamila pozornosť členov školskej komisie na špecifické 
ciele 2.2. Rozvoj školskej infraštruktúry, 2.3. Rozvoj infraštruktúry pre športové a voľno-
časové vyžitie  

- Špecifické ciele zohľadňujú kompetencie miestneho úradu, ktoré zastrešujú odborné oddelenia,  
- k špecifickým cieľom priradené opatrenia, pričom návrhy projektových zámerov v jednotlivých 

opatreniach nemusia byť realizované iba činnosťou mestskej časti, ale predstavujú aj priestor pre 
spoluprácu a realizáciu spoločných projektov verejného, súkromného a občianskeho sektora, 

- opatrenia v oblasti školstva sú zamerané na rekonštrukciu a zlepšenie vybavenia materských 
a základných škôl, rekonštrukciu existujúcej a budovanie novej športovej infraštruktúry, 
revitalizáciu kultúrnych zariadení a organizovanie spoločenských podujatí pre všetkých 
obyvateľov mestskej časti, 

- zo zásobníka projektových zámerov sa budú vyberať úlohy do akčného plánu 
Diskusia: 
Členovia školskej komisie (Petrísková, Janegová, Lukáčová) sa v diskusii zamerali  na špecifické 
ciele pre školstvo,  zásobník projektových zámerov, participatívny rozpočet, socioekonomických 
partnerov 
Na všetky otázky odpovedala Mgr. Jecková, vedúca OPR 

 

Prítomní: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková 
Ospravedlnený/ní: Hrehorová 
Neospravedlnený/ní: Orság 
Uznesenie č. 12/6/2015 školskej komisie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na 
vedomie návrh strategického rámca Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023. 
Hlasovanie:   
Prítomných: 8 
Za: Farkašovská, Dolinay, Kačírek, Kríž, Štrauchová, Janegová, Lukáčová, Petrísková  
Proti: 0                
Zdržal sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo  schválené 
 
K bodu č. 15: Rôzne – viď. úvod rokovania komisie 
 
Záver: 6. mimoriadne zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka PhDr. Farkašovská.  
 
Ďalšie zasadnutie školskej komisie je v súlade so schváleným harmonogramom naplánované na 
18.11.2015  o 15,30 hod. – miesto konania MÚ zasadačka na 8. poschodí.  
 
 
Bratislava 15.10.2015             
 

    PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 
                                      predsedníčka komisie,  

za správnosť 
 
Zapísala:  
Mgr. Veronika Redechová, v .r.  
tajomníčka komisie 
 
 


