
Zápisnica zo 7. zasadnutia školskej komisie 
 

Termín a čas: 18.11..2015 ((streda) od  15,30 hod. 16,35 
Miesto: zasadačka  MÚ  8. Poschodie 
Prítomní:  
Od 15,30: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. J. Kríž,  
p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Od 15,35: Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Od 16,25: Ing. A. Petrísková 
Ospravedlnená:  Ing. Ľ. Štrauchová-Miklášová  
Neospravedlnený: Peter Orság, 
Prizvaní:  
Ing. J. Lukaček – vedúci FO, PhDr. D. Paulenová – vedúca OOV, Ing. Z. Juhásová – vedúca OŽP, 
Mgr. A. Broszová – vedúca ONM 
 

Program   
1. Otvorenie privítanie,  schválenie programu rokovania – PhDr. Ľ. Farkašovská – predsedníčka 
2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 – Ing. 

Lukaček 
3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o školských obvodoch ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka – Mgr. Redechová 
4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu MŠ Vyšehradská 17  vrátane jej 

súčasti Školskej jedálne Vyšehradská 17 – Mgr. Redechová 
5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka – Mgr. Redechová 

6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka – PhDr. Paulenová 

7. Stanovisko k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia  - Ing. Juhásová 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 
Bratislava pre OZ Jednotka – tenisová škola – Mgr. Broszová  

9. Rôzne 
 
K bodu č. 1: Otvorenie privítanie,  schválenie programu rokovania 
- 7. zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Dr. Ľ. Farkašovská, 
- V úvode privítala členov komisie a prizvaných a predložila návrh programu zasadnutia komisie, 
- K predloženému programu neboli pripomienky a doplňujúce návrhy 
- Predsedníčka komisie dala hlasovať o návrhu programu 

V úvode zasadnutia boli prítomní 6 členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. 
Jana Hrehorová, Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Za predložený návrh programu hlasovalo všetkých 6 prítomných členov komisie. Zasadnutie 
komisie sa riadilo schváleným programom. 
 

K bodu č. 2:  
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 

- Úvodné slovo k návrhu rozpočtu predniesol Ing. Lukaček, vedúci FO 
- Návrh rozpočtu MČ na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 je predkladaný v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, 

- Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2016, Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy, VZN mestskej časti o miestnych daniach a platných nájomných zmlúv. Pri vyčíslení podielu z 
daňových príjmov prerozdelených pre MČ Bratislavy sa vychádzalo zo súčasne platného nariadenia hl. m. 
SR Bratislavy.  
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- Predkladaný materiál je zostavený na základe požiadaviek oddelení MÚ a zriadených rozpočtových a 
príspevkovej organizácie. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi  
a upravené tak, aby boli zachované všetky činnosti MČ vyplývajúce jej zo zákona a zároveň bol 
zachovaný vyrovnaný rozpočet. 

- Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zostavený ako vyrovnaný vo výške 
30 830 085 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. 
Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, finančné operácie sú 
prebytkové. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

- Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie činností MČ 
vyplývajúce jej zo zákona.  

- V roku 2016 sa opätovne navrhuje uplatniť projekt participatívneho rozpočtu, ktorý sa bude realizovať 
v spolupráci s obyvateľmi Petržalky v rámci schváleného rozpočtu na vybrané oblasti v rámci 
programov: 4.1.1., 6.4.2. a 7.2.2. 

- Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení.  
- výdavky sú rozdelené do 11 programov a 67 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2015 je zmena iba 

v názvoch dvoch prvkov, 4.1.1. – parkovanie (pôvodne „parkovanie a cyklotrasy“) a 7.2.2. – výsadba 
drevín a záhonov (pôvodne „výsadba odrastených stromov“).  

- Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy, prvky a projekty, s rozpisom zámerov, 
cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárom k rozpočtu výdavkov tvorí prílohu materiálu. 
Vzhľadom na veľký rozsah je predložený v elektronickej podobe. 

- V prílohe materiálu, v tabuľke č. 2, je uvedený návrh rozpočtu výdavkov na rok 2016 v porovnaní so 
schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou na rok 2015. Uvedená je aj dosiahnutá skutočnosť za 
roky 2013 a 2014 a výhľad čerpania výdavkov na roky 2017 a 2018, 

- Do programového rozpočtu sú začlenené i miestne podniky, ktorých zriaďovateľom je MČ. Ide o 
transfery pre príspevkovú organizáciu MPVPS a 15 rozpočtových organizácií. V prílohe materiálu 
(tabuľky č. 3 až 6) je uvedený prehľad navrhovaných príjmov, výdavkov, nákladov  
a výnosov a navrhovaných transferov z rozpočtu MČ na ich činnosť v porovnaní s rokom 2015, 

- Venoval sa očakávanému zvýšeniu  dane z nehnuteľnosti,  problematika sa rieši na úrovni hlavného 
mesta SR, 

- Upozornil na niektoré položky, ktoré sa oproti roku 2015 zvyšujú, napr. oblasť masmediálnej politiky, 
územný rozvoj, nakladanie s majetkom a bývanie – prechod správy bytov na MÚ, kapitálový výdavok vo 
vzťahu k úveru na rekonštrukciu objektu Vyšehradská 17 na účely MŠ a dofinancovanie plavárne, 
vrátane nákladov na rozbeh prevádzky, oblasť školstva – rekonštrukcie objektov škôl, starostlivosť 
o psov – vybudovanie nového výbehu na Vyšehradskej, elektronizácia samosprávy, atď 

Diskusia: 
PhDr. Farkašovská  - upozornila, na fakt, že problematika dane z nehnuteľnosti jej zvýšenia od 
roku 2016 nie je istá, návrh je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva ale môže byť aj 
stiahnutý 
Ing. Lukaček: budú o tom rozhodovať poslanci 
Mgr . Dolinay, p. Hrehorová – otázky týkajúce sa lokality Matador, fakturácia 
Ing. Lukaček: každý rok sa rieši iná časť, odporučil obom poslancom, aby sa v tejto veci obrátili na 
Ing. Kordošovú vedúcu oddelenia ÚRaD 
Mgr. Kríž:  štatút hla. mesta SR Bratislavy – solidarita veľkých mestských časti s malými ako sa 
rieši 
Ing. Lukaček: táto otázka sa spája s daňou s nehnuteľnosti 
PhDr. Farkašovská – upozornila aj v tomto smere, že aj v tejto otázke sú isté problémy 
Mgr . Redechová: pripomenula členom komisie, že  
- návrh rozpočtu bol zaslaný všetkým poslancom MZ prednostom MÚ vrátane požiadaviek jednotlivých 

poslaneckých klubov na rozpočet 
- ďalšie prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 sa uskutoční 23.11. 

(pondelok) v Cik Cak centre so všetkými poslancami a požiadala členov komisie, aby sa prerokovania 
zúčastnili 
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Hlasovanie k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 
2018 
Prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Ospravedlnená: Ing. Štrauchová - Miklášová  
Neospravedlnený: Peter Orság, 
 

Uznesenie č. 1/7/2015 školskej komisie k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
rok 2016 s výhľadom do roku 2018 
Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
1. s c h v á l i ť   
a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s príjmami v čiastke 30 830 085 EUR  
a výdavkami v čiastke 30 830 085 EUR   
b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2016 v súlade s § 14 ods. 2 zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
2. z o b r a ť  n a  v e d o m i e 
a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2017 a 2018  
b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018. 
 

Prítomní: 7 
Za: PhDr. Farkašovská, Mgr. Kačírek, Mgr. Kríž, p. Janegová 
Proti:  0             
Zdržal sa: p. Hrehorová, Mgr. Dolinay, p. Lukáčová 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 3:  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o školských obvodoch ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

- Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 
- Školský obvod ZŠ tvorí územie obce alebo jej časť. Zriaďovateľ viacerých ZŠ musí určiť  

v zmysle zákona všeobecne záväzným nariadením  školské obvody pre jednotlivé ZŠ. 
V súčasnosti sú školské obvody 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti určené VZN 
č. 5/2012 z 13.11.2012. 

- Návrh VZN sa predkladá na rokovanie MZ z dôvodu realizovanej a plánovanej výstavy 
v jednotlivých lokalitách mestskej časti, vznik nových ulíc a potreba ich začlenenia do školských 
obvodov – bytové domy budované na Krasovského ul. a Muchovo nám. do druhého školského 
obvodu ZŠ Černyševského 8. Lokalitu Južné mesto zóna „B“ do jedenásteho školského obvodu 
ZŠ Turnianska. 

- Prehodnotenie a optimalizácia tretieho školského obvodu ZŠ Dudova 2 a štvrtého školského 
obvodu ZŠ Gessayova 2. Návrh optimalizácie týchto školských obvodov bol prerokovaný 
s riaditeľmi oboch ZŠ. Do ZŠ Gessayova sa navrhuje zaradiť Osuského ul. so všetkými 
popisnými číslami (v súčasnosti do ZŠ Dudova patrili párne popisné čísla Osuského ul.) 
a začleniť aj Rusovskú cestu s popisnými číslami 50, 52, 54, 56, 

- Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 9. 11. 2015, bol daný na pripomienkové 
konanie oddeleniam MÚ, komisiám miestneho zastupiteľstva, bol zverejnený na úradnej tabuli 
mestskej časti a na webovej stránke mestskej časti. 
 

Diskusia: 
p. Lukáčová – či je sledované plnenie PŠD 
Mgr. Redechová:  informovala úkonoch, ktorými je zabezpečené sledovanie plnenia povinnej 
školskej dochádzky detí s trvalým bydliskom v mestskej časti 
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Hlasovanie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o školských obvodoch ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž, Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  
Neospravedlnený: Peter Orság 
 

Uznesenie č. 2/7/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o školských obvodoch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o školských obvodoch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Hlasovanie: 
Prítomných:  7 
Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž, Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová  
Proti:  0                 Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 4:  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu MŠ Vyšehradská 17  vrátane jej súčasti 
Školskej jedálne Vyšehradská 17  
- Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ, 
- V zmysle prijatého postupu na zvyšovanie kapacít MŠ miestnym zastupiteľstvo sa pokračuje  

v II. etape zvyšovania kapacít MŠ. Mestské zastupiteľstvo zverilo mestskej časti objekt bývalej 
MŠ Vyšehradská 17. Na zvyšovanie kapacít MŠ na základe výzvy mestská časť požiadala 
ministerstvo školstva o dotáciu. Mestská časť na rekonštrukciu objektu Vyšehradská 17 dostala 
360 000,- EUR na kapitálové výdavky a 40 000,- EUR na bežné výdavky, 

- Rekonštrukciou objektu Vyšehradská 17 sa zvýši kapacity MŠ o 7 tried s počtom cca 150 miest. 
Rekonštrukcia podľa harmonogramu bude ukončená k 31. 12. 2016, 

- Zriadeniu MŠ Vyšehradská 17 vrátane jej súčasti ŠJ Vyšehradská 17 predchádza jej zaradenie do 
siete škôl a školských zariadení SR, 

- Požadovaným dokladom, ktorý musí mestská časť predložiť ministerstvu školstva k žiadosti 
o zaradenie do siete  MŠ Vyšehradská 17 vrátane jej súčasti ŠJ Vyšehradská 17 je uznesenie 
miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN, 

- V zmysle zákona o štátnej správe v školstve žiadosť o zaradenie do siete predkladá zriaďovateľ 
ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť 
škola alebo školské zariadenie zriadené. MŠ Vyšehradská 17 a jej súčasť budú zriadené od 01. 
09. 2017, 

- MŠ Vyšehradská 17 a jej súčasť ŠJ Vyšehradská 17 nebudú právnickými osobami, budú 
začlenené do SSŠaŠZP, ktoré je právnickou osobou, 

- Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 9. 11. 2015, bol daný na pripomienkové 
konanie oddeleniam MÚ, komisiám miestneho zastupiteľstva, bol zverejnený na úradnej tabuli 
mestskej časti a na webovej stránke mestskej časti. 

 

Diskusia: bez diskusie 
 

Hlasovanie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu MŠ Vyšehradská 17  
vrátane jej súčasti Školskej jedálne Vyšehradská 17  
Prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. 
J. Kríž, Ing. p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  
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Neospravedlnený: Peter Orság, 
 

Uznesenie č. 3/7/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 
k zriadeniu MŠ Vyšehradská 17  vrátane jej súčasti Školskej jedálne Vyšehradská 17  
Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu MŠ Vyšehradská 17  vrátane jej súčasti 
Školskej jedálne Vyšehradská 17  
Hlasovanie: 
Prítomných:  7 
Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. 
Kríž, Ing. p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová  
Proti:  0                Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu č. 5:  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  

- Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ 
- Článok 1 ods. 5 zákona č. 188/2015 mení znenie § 20 školského zákona a určuje nový termín 

zápisu dieťaťa na plnenie PŠD a to od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku 
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť PŠD.  

- Zákonný zástupca je povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v ZŠ v mieste svojho trvalého bydliska. 

- V zmysle zákona zriaďovateľ ZŠ určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie PŠD všeobecne 
záväzným nariadením. 

- Určuje sa miesto a čas zápisu pre všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
v intervale od 1. apríla do 30. apríla, a to v 1. aprílový pracovný piatok v čase od 15:00 h do 
18:00 h a po ňom nasledujúcej sobote v čase od 8:00h do 12:00 h. Miesto a čas zápisu detí 
zverejnia riaditelia ZŠ na verejne dostupnom mieste, 

- Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 9. 11. 2015, bol daný na pripomienkové 
konanie oddeleniam MÚ, komisiám miestneho zastupiteľstva, bol zverejnený na úradnej tabuli 
mestskej časti a na webovej stránke mestskej časti. 

 

Diskusia: bez diskusie 
 

Hlasovanie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž,  p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  
Neospravedlnený: Peter Orság, 
 

Uznesenie č. 4/7/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka  
Hlasovanie: 
Prítomných:  7  
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Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž,  p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Proti:  0                  Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 6:  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území 
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
- Úvodné slovo k materiálu predniesla Dr. Paulenová, vedúca OOV, 
- Návrh VZN Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov je predkladaný z dôvodu 

zrušenia doterajších volebných zákonov a prijatia zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a s tým súvisiacej 
aktualizácie doteraz platného všeobecne záväzného nariadenia o vylepovaní volebných 
plagátov na území mestskej časti,  

- VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2004 z 24 2.2004 bol schválený priestor na 
vylepovanie volebných plagátov na Námestí hraničiarov, 

- Doplnkom VZN č. 4/2006 bol tento priestor rozšírený o ďalšie 3 lokality na Nobelovom nám., 
na Jantárovej ceste pri trhovisku Braník a pri trhovisku na Mlynarovičovej ul., kde boli osadené 
ďalšie betónové skruže, 

- prax však ukázala, že o výlepovú plochu vyhradenú MČ  nie je zo strany  politických strán  
a nezávislých kandidátov záujem, väčšinou využívajú na politickú reklamu veľkoplošné nosiče, 

- MČ nemá na údržbu týchto skruží mimo volebného obdobia vyhradené finančné prostriedky 
- Z toho dôvodu boli  skruže prevedené do majetku KZP, kde môžu byť využité na celoročnú 

propagáciu akcií KZP s dostatočnou údržbou, 
- Revitalizáciou Námestia hraničiarov v roku 2014 sa priestor pre volebnú kampaň zúžil, tri 

skruže boli premiestnené do priestoru pred sídlo KZP na Rovniankovej ul. 3, 
- V § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani, ktorý je platný od 1.7.2015 je taxatívne 

stanovené, že: „Obec, v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice mestská časť, VZN 
vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EÚ, voľby do orgánov 
VÚC a voľby do orgánov samosprávy obcí, vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám 
rovnosti kandidujúcich subjektov, 

- Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 9. 11. 2015, bol daný na pripomienkové 
konanie oddeleniam MÚ, komisiám miestneho zastupiteľstva, bol zverejnený na úradnej tabuli 
mestskej časti a na webovej stránke mestskej časti. 

Diskusia:  bez diskusie 
 

Hlasovanie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na 
území mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  
Neospravedlnený: Peter Orság, 
 

Uznesenie č. 5/7/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 
mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  
Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  
Hlasovanie: 
Prítomných: 7  
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Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Proti:  0                          Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu č. 7:  
Stanovisko k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia  - Ing. Juhásová 

- Úvodné slovo k materiálu predniesla Ing. Juhásová, vedúca OŽP, 
- Primátor hl. mesta SR Bratislavy listom doručeným dňa 19. 10. 2015 zaslal starostovi MČ 

„Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy 
č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzduší“ 

- Zároveň požiadal podľa § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie VZN  
hl. mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska MZ k predloženému návrhu, 

- K  návrhu VZN má MČ pripomienku z hľadiska legislatívno-právneho, ktorá je zapracovaná 
v priloženom stanovisku, ktorý tvorí prílohu materiálu, 

- K navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe, MČ nemá pripomienky, 
vychádzajú z platných právnych predpisov a sú zamerané najmä na: 
a) Vyčlenenie prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých 

sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia a rozšírenia okruhu prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, ktorí sú vyčlenení z poplatkovej povinnosti, 

b) V prílohe k nariadeniu sa v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov dopĺňajú náležitosti oznámenia.  

 

Diskusia:     bez diskusie 
 
Hlasovanie k Stanovisku k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia   
Prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  
Neospravedlnený: Peter Orság, 
 

Uznesenie č. 6/7/2015 školskej komisie k Stanovisku k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia   
Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia, ktorý tvorí prílohu materiálu. 
Hlasovanie: 
Prítomných:  7  
Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  
Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Proti:  0   Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 8:  
Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 
Bratislava pre OZ Jednotka – tenisová škola  
- Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Broszová 
- žiadateľ OZ Jednotka – tenisová škola má predmet nájmu prenajatý od roku 2011a postupným 

predlžovaním -  schvaľovaným v MZ mu posledný nájom  končí 31.12.2015 z toho dôvodu sa 
obrátil  04.11.2015  na  MÚ so žiadosťou o predĺženie nájomného vzťahu na ďalších 5 rokov, 

- ide o nebytové priestory nachádzajúce sa v trakte A2 na I. nadzemnom podlaží, ktoré nájomca 
využíva ako zázemie  pre tenistov, trénerov, krúžkovú činnosť, výučbu teórie tenisu, ako aj 
zázemie pri organizovaní celoslovenských turnajov, tenisových campov s deťmi a žiakmi 
navštevujúcimi túto  školu, 

- nájomca má v pláne postaviť vlastnú budovu slúžiacu na tieto účely a to na pozemku, ktorý má 
dlhodobo v prenájme, Do času kým nebude mať vlastné zázemie, žiada o pokračovanie v nájme 
doteraz užívaných nebytových priestoroch, 

- riaditeľka školy súhlasí s predlžením nájmu na 2 roky, t.j. do 31.12.2017 za cenu 10,00 
€/m2/rok, zvýšenú o 20 % za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1 117,20 €/rok a žiada 
posudzovať tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na činnosť ktorú 
nájomca realizuje – výučba a tréningy tenisu pre deti a mládež, 

- nebytový priestor v objekte má  výmeru 93,10 m2, nachádza sa na I. nadzemnom podlaží 
v trakte A2, 

- Objekt je vo vlastníctve MČ, zapísaný na LV č. 4550. Nehnuteľnosti boli zverené do správy ZŠ 
na základe protokolu o zverení majetku do správy  č. 08/08/2012   zo dňa 27.11.2012 v znení 
dod.č.1., 

- Doba nájmu - na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2017, výška nájmu - 10,00 €/m2 /rok, 
zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1 117,20 €/rok. 

 
Diskusia:     bez diskusie 
 

Hlasovanie k návrhu na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 
851 01 Bratislava pre OZ Jednotka – tenisová škola  
Prítomní:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. 
J. Kríž, p. Ľubica  Janegová, p. Zuzana Lukáčová 

  Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  
  Neospravedlnený: Peter Orság 

 

Uznesenie č. 7/7/2015 školskej komisie k na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte 
ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre OZ Jednotka – tenisová škola  
Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov prenájom  nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 
Bratislava o výmere 93,10 m2 , nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží v trakte A2, zapísaných 
na LV č.  4550,  pre OZ Jednotka – tenisová škola,  Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO: 
30797047, na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2017 za cenu 10,00 €/m2 /rok, zvýšenú o 20% 
za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1 117,20 €/rok. 
Hlasovanie: 
Prítomných:  7 
Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. 
Kríž, p. Ľubica  Janegová, p. Zuzana Lukáčová 
Proti:  0              Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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K bodu č. 9: Rôzne 
Do bodu rôzne neboli predložené žiadne návrhy zo strany členov komisie. 
 
Záver:   
7. Zasadnutie školskej ukončila predsedníčka komisie PhDr. Farkašovská. Poďakovala členom 
komisie za ich aktívnu účasť na zasadnutí.  
 
 
        PhDr. Ľudmila Farkašovská, v .r. 
                predsedníčka komisie, 
         za správnosť 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Veronika Redechová, v.r. 
tajomníčka komisie 
 
Bratislava 18.11. 2015 


