Zápisnica z 13. zasadnutia školskej komisie
Termín a čas: 30.11.206 od 15,30 do 17,15 hod.
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie
Prítomní členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská (od 16,45 h.) Mgr. V. Dolinay,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie
Ospravedlnené: Ľ. Janegová, p. Hrehorová,
Neprítomné: Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Prizvaní: Ing. J. Lukaček - vedúci FO, JUDr. Ing. Arch. Zuzana Kordošová, vedúca ÚRaD,
Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca ONM,
Program
1. Otvorenie privítanie,– PhDr. Ľ. Farkašovská, predsedníčka
2. Prerokovanie a schválenie programu 13. zasadnutia komisie– PhDr. Ľ. Farkašovská,
predsedníčka
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 – Ing. J. Lukaček, vedúci FO
4. Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy a VZN o dočasnom parkovaní – Ing. Arch. Zuzana Kordošová
4a. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej
časti Bratislava-Petržalka
5. Návrh na prenájom v ZŠ Turnianska pre HSL s. r. o. - Mgr. Broszová, vedúca ONM
6. Rôzne
K bodu č. 1: Otvorenie privítanie – 13. zasadnutie školskej komisie, na základe povedenia
predsedníčkou komisie PhDr. Ľ. Farkašovskou (SC mimo Bratislavy) otvoril a viedol člen komisie
Mgr. Juraj Kríž, v úvode privítal členov školskej komisie na zasadnutí
K bodu č. 2: Prekovanie a schválenie programu 13. zasadnutia komisie –
- Mgr. J. Kríž, poverený vedením zasadnutia predložil návrh programu 13 zasadnutia školskej
komisie, s doplnením programu o bod 4a Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka
o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
- pri
hlasovaní o programe 13. zasadnutia boli prítomní 5 členovia komisie:
Mgr. V . Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň,
CSc
Hlasovanie o programe
za: 5
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Program 13. zasadnutia školskej komisie bol schválený.
K bodu č. 3: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 – úvodné slove
predniesol Ing. J. Lukaček, vedúci FO
- návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2017 s výhľadom do roku 2019 je predkladaný v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov a v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti,
- východiskom aj „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti BratislavaPetržalka na roky 2016 – 2023“,
- príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, Štatútu hl.
mesta SR, VZN mestskej časti o miestnych daniach a z platných nájomných zmluvách,
- predkladaný materiál je zostavený aj základe požiadaviek oddelení MÚ a zriadených
rozpočtových a príspevkovej organizácie zriadených MČ rešpektujúc finančné možnosti MČ,
- súčasťou návrhu rozpočtu MČ sú aj príjmy a výdavky 15 rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,

- návrh rozpočtu je v súlade so zákonnými predpismi zostavený ako vyrovnaný vo výške
33 773 571 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné
operácie,
- bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 365 321 EUR, kapitálový rozpočet je
schodkový vo výške 3 581 778 EUR, finančné operácie sú prebytkové vo výške, 2 216 457 EUR,
schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmových finančných
operácií. v EUR,
- navrhovaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 je oproti očakávanej skutočnosti za rok
2016 vyšší o 2 588 664 EUR, v bežných príjmoch je navýšenie o 1 312 tis. EUR a vo najväčšej
miere ho predstavuje zvýšenie daňových príjmov, bežné výdavky sú navrhované vyššie o 874 tis.
EUR, v navýšení je zapracovaná aj valorizácia mzdových prostriedkov rozpočtových
organizácií,
- kapitálové príjmy sú zhruba na úrovni roku 2016, výdavky sú vyššie o 2 034 741 EUR, keďže na
rok 2017 sú navrhované vyššie výdavky na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií o 570 tis.
EUR, na rekonštrukciu školských budov, výnos dane má rásť vďaka pozitívnemu
ekonomickému vývoju, zároveň bude výnos dane negatívne ovplyvnený zvýšením paušálnych
výdavkov,
- v rámci nenormatívnych výdavkov regionálneho školstva sa rozpočtujú aj v roku 2017 výdavky
na pobyty žiakov v školách prírody a absolvovanie lyžiarskych kurzov v sume 20 mil. eur
a kapitálové výdavky v sebe zahŕňajú výdavky na rozšírenie kapacít materských škôl v objeme
5 mil. EUR,
- predpokladá sa, že obce v rozpočte roku 2017 dosiahnu celkové príjmy vo výške 4 218 800 tis.
eur a celkové výdavky v sume 3 948 382 tis. EUR, po odpočítaní príjmových a výdavkových
finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 3 878 800 tis. eur a výdavky 3 748 382 tis.
EUR, následne prebytok v metodike ESA 2010 je vyčíslený vo výške 130 418 tis. eur. o 1 600
tis. EUR, je v tom zahrnutá aj rekonštrukcia budovy budúcej materskej školy na Vyšehradskej
ulici, ktorá bude v roku 2017 realizovaná z úveru a dotácie zo štátneho rozpočtu,
- nárast príjmových finančných operácií o 1 231 tis. EUR predstavuje zostatok čerpania úveru na
rekonštrukciu uvedenej materskej školy a zapojenie zostatku rezervného fondu vo výške 900 tis.
EUR,
- v prílohe rozpočtu je tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok
2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných
ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtové organizácie MČ a celková bilancia rozpočtov na
roky 2017 až 2019 (tabuľka č. 7), v stĺpci schválený rozpočet 2016 je uvedený rozpočet platný
k 1.1.2016, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2016 je uvedený rozpočet po schválených zmenách
k 30.9.2016 s predpokladanými úpravami, ďalej vedúci FO informoval o niektorých otázkach
súvisiacich s príjmami napr. miestny poplatok za rozvoj, z parkovania, ktoré v súčasnosti nie sú
v rozpočte a riešili by sa v rámci úpravy rozpočtu,
- osobitne informoval o kapitálových výdavkoch na školstvo cca 600 000 €, rozširovanie kapacít
MŠ, rekonštrukcie telocviční a pod.
- informoval o zapracovaní pripomienok poslankyne Ovečkovej a pripomienok zástupcu starostu
p. Radosu do návrhu rozpočtu
Diskusia:
Ing. Petrísková – výmena okien v objekte ZŠ Tupolevova- 1 poschodie v prístavbe, detské ihrisko
pre handicapované deti
Mgr. Dragúň – MŠ Vyšehradská
Mgr. Dolinay – či prebehlo rokovanie s magistrátom ohľadom 19,3 percenta rozdelenia
podielových daní
Mgr. Kríž – či sa v najbližších dňoch bude ešte rokovať o návrhu rozpočtu
Na všetky otázka členov komisie odpovedal Ing. Lukaček:
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- vysvetlil otázky súvisiace s podielovými daňami = daň z príjmov fyzických osôb + daň
z nehnuteľnosti,
- informoval o liste na magistrát ohľadom podielových daní
- na detské ihrisko pre handicapované deti vyčlenených v rozpočte 20 000 €
- výmena okien v prístavbe ZŠ Tupolevova 1. Poschodie riešené v rozpočte a všetky tieto otázky
rieši pracovná skupina na zlepšenie technického stavu objektov ZŠ a MŠ
Uznesenie č. 1/13/2016
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: 5 členovia komisie Mgr. V . Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž,
Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Hlasovanie
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4: Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy a VZN o dočasnom parkovaní – úvodné slovo predniesla Ing. Arch. Zuzana
Kordošová, ktorá informovala o celom priebehu pripomienkového konania zo strany MČ
- listom doručeným dňa 08.11.2016 požiadal primátor hl. mesta SR Bratislavy JUDr. I. Nesrovnal
v zmysle čl. 103 ods.2 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy o zaslanie písomného stanoviska
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k predloženému druhému návrhu
dodatku Štatútu, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu. (k prvému sa
vypracovalo stanovisku už máji
- uvedený návrh dodatku Štatútu vypracovalo hlavné mesto v dôsledku zámeru prijať VZN
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na
území hl. mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia (ďalej len „VZN o dočasnom parkovaní“) s cieľom
zavedenia spoločnej parkovacej politiky,
- uvedený druhý návrh dodatku Štatútu so zapracovanými pripomienkami mestských častí
predkladá hlavné mesto spolu s vyhodnotením pripomienok mestských častí ako aj s úpravami,
ktoré boli zapracované na základe rokovaní príslušných komisií mestského zastupiteľstva,
- prvý návrh dodatku Štatútu hlavné mesto predložilo mestskej časti dňa 01.04.2016 aj s listom
primátora, v ktorom žiadal o predloženie pripomienok mestskej časti k predmetnému návrhu
dodatku Štatútu.
- mestská časť Bratislava-Petržalka po prerokovaní návrhu v miestnom zastupiteľstve dňa
03.05.2016 uplatnila pripomienky k návrhu listom zo dňa 04.05.2016,
- informácia o akceptovaných a neakceptovaných pripomienkach k prvému návrhu dodatku
- informácia o nových pripomienkach
- materiál obsahuje aj vyhodnotenie pripomienok MČ a ich akceptácie resp. neakceptácie zo
strany magistrátu, akceptovali všetky okrem dvoch kľúčových
- informovala o článku 73 a 91 – prerozdelenie výnosov
- v 2. Návrhu štatútu mesto riešilo článok 91, ktorý zmenili a vytvorili nový s 3 časťami,
- s návrhom dodatku Štatútu prebiehalo aj pripomienkové konanie k návrhu VZN o dočasnom
parkovaní, aj k nemu MČ uplatňuje pripomienky, prvý návrh bol pripomienkovaný tiež v máji
2016
- trvá sa na pôvodných a aj ďalších nových pripomienkach k návrhu VZN, informovala
o požiadavkách
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Diskusia:
Mgr. Dragúň – potvrdenie o úhrade vydanom bankomatom v kontexte s elektronickým
parkovacím systémom
Mgr. Kačírek – informácia o uznesení k územnému plánu
Ing. Kordošová – odpovedala členom komisie na ich otázky, tiež potvrdila nejasnosť v súvislosti
s úhradou parkovania (bankomat, elektronický systém) nie je v návrhu jednoznačne pomenované
a v kontexte s celým parkovacím systémom
Uznesenie č. 2/13/2016
Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy a VZN o dočasnom parkovaní
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) n e s ú h l a s i ť s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú
články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu za predpokladu rešpektovania pripomienok
Hlasovanie:
Prítomní: 5 členovia komisie Mgr. V . Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž,
Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Hlasovanie : za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
b) s c h v á l i ť pripomienky k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní
Hlasovanie:
Prítomní: 5 členovia komisie Mgr. V . Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž,
Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Hlasovanie
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 4a) Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka – úvodné slovo k materiálu predniesla
Ing. Arch. Kordošová
- NR SR schválila zákon č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa ktorého môžu obce na svojom území zaviesť nový druh miestneho
poplatku prijatím vlastného všeobecne záväzného nariadenia,
- Zákonodarca v ustanovení § 12 ods.1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj umožnil, aby
správu poplatku, v podmienkach Bratislavy, mohli vykonávať aj mestské časti, ak tak ustanoví
Štatút hlavného mesta Bratislavy.
- Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.628/2016 bol prijatý
dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj vo veci
správy miestneho poplatku za rozvoj a vo veci prerozdelenia výnosu miestneho poplatku za
rozvoj medzi mesto a mestské časti s účinnosťou od 1.decembra 2016,
- Vzhľadom k uvedenej skutočnosti predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti BratislavaPetržalka.
- Ďalej informovala o dohode starostov mestských častí Bratislavy, že na základe uznesenia NR
SR pripravia mestské časti vlastné VZN s účinnosťou od 1.1.2017
- Požiadala členov komisie o pripomienky,
- Uznesenie k materiálu by mala školská komisia zobrať v tomto štádiu prípravy len na vedomie,
- Po doručení pripomienok a návrhov od poslancov a neposlancov, členov komisií ich zapracuje
do návrhu VZN
- Sadzby nie sú uvedené – veľmi citlivá otázka, s ktorou nik nemý skúsenosti, preto aj k nim je
potrebné predložiť návrhy, ktoré očakáva ja od poslaneckých klubov,
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- Situácie je o to náročnejšia, že neexistujú žiadne analýzy, nie sú územné pláne zón a z toho
dôvodu je ťažké určiť sadzby
- Upozornila na § 10 bod 2, odseky a) - g) – využitie poplatkov – potreba zvoliť kľúč na využitie
a spravodlivé prerozdelenie očakáva aj k tomu návrhy
Diskusia:
Mgr. Kačírek - či je nejaká predstava o limitoch poplatkov
Ing. Kordošová – uviedla problémy, citlivé miesta, nebezpečenstvo dvojitého spoplatnenia
investorov, zdôraznila že návrh VZN sa môže každoročne otvárať, v NR SR už v súčasnosti dve
novely zákona, ktoré musia byť do VZN zapracované,
Mgr. Dolinay – či sa poplatky následne nepremietnu napr. do cien bytov,
Ing. Kordošová – sú to výdavky developérov,
Mgr. Kačírek - čoho sa týkajú novely zákona
Ing. Kordošová - z poplatkov sú vyňaté zateplenia objektov a 2. Novela – vyvolané investície
a rozmedzie sadzieb je určené od 0 – 35 €, výnos sa bude využívať v katastrálnom území, v ktorom
sa stavba realizuje, posúva sa účinnosť od 1.januára 2017
Mgr. Kríž - ak sa príjme VZN účinnosť bude od 1.1.2017
Ing. Kordošová – potvrdila termín účinnosti
Mgr. Redechová – požiadala členov komisie, aby svoje pripomienky zasielali v čo najkratšom
termíne Ing. Arch. Kordošovej na jej mailovú adresu: zuzana.kordosova@petrzalka.sk
Uznesenie č. 3/13/2016
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej
časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia odporúča berie na vedomie prípravu VZN mestskej časti o miestnom poplatku
za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka –
Hlasovanie:
Prítomní: 5 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž,
Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Hlasovanie
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5:
Od tohto bodu viedla rokovanie školskej komisie predsedníčka Dr. Ľ. Farkašovská
Návrh na prenájom v ZŠ Turnianska pre HSL s. r. o. - úvodné slovo k materiálu predniesla
Mgr. Broszová, vedúca ONM
- riaditeľka ZŠ Turnianska 10, požiadala o predĺženie prenájmu nebytových priestorov priestorov bývalej jedálne, toalety (CH+D+učiteľské) a šatne na prízemí prístavby v celkovej
výmere 237,4 m2 v objekte ZŠ, pre HSL s.r.o., Moskovská 19, Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
- dôvody - nájomca dlhodobo spolupracuje so ZŠ, sponzorsky jej pomáha pri niektorých
činnostiach a aktivitách (napr. dovoz sponzorských darov – stoličiek do ZŠ), na vlastné náklady
zabezpečuje ZŠ drobné kancelárske pomôcky
- nájomca užíva predmet nájmu za účelom výkonu kancelárskych a administratívnych prác
a skartácie materiálov a to už od roku 2008 a má záujem o ďalší nájom za tým istým účelom,
pôvodná výška nájmu bola 9,96 €/m2/rok, v súčasnosti majú platnú nájomnú zmluvu do
31.12.2016,
- spoločnosť HSL s.r.o. si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne a včas a svojou
činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole,
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- ZŠ ani v prípade výrazného zvýšenia počtu tried nebude na svoju vlastnú činnosť tieto priestory
potrebovať. Vzhľadom na uvedené riaditeľka školy súhlasí s predĺžením nájmu do 31.08.2017,
- príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované
služby a energie sú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy vo výške
1623,36 € a budú príjmami prenajímateľa.
Diskusia:
V rámci diskusie boli ozrejmené členom komisie skutočnosti súvisiace s týmto prenájmom
v kontexte s rozširovaním kapacít MŠ, konkrétne vybudovanie 4 triednej MŠ v prístavbe ZŠ
Turnianska, kde v súčasnosti sídli firma HSL s.r.o.,(prízemie) a Lýbijská arabská škola – ktorým
budú prenájmy postupne ukončené.
Uznesenie č. 4/13/2016
Návrh na prenájom v ZŠ Turnianska pre HSL s. r. o.
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V . Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Hlasovanie
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 6: Rôzne
a) Voľba podpredsedu školskej komisie:
- predsedníčka školskej komisie PhDr. Ľ. Farkašovská predniesla návrh na voľbu podpredsedu
školskej komisie, ktorý po odchode p. Štrauchovej z komisie (vzdanie sa mandátu poslanca) –
nebol zvolený a navrhla na tento post poslanca Mgr. Juraja Kríža
- o predloženom návrhu dala predsedníčka komisie hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: 6 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V . Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Hlasovanie
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1
Záver: Mgr. juraj Kríž bol zvolený za podpredsedu školskej komisie.
b) Harmonogram zasadnutí školskej komisie v roku 2017
- tajomníčka komisie informovala členov komisie o navrhovaných termínoch zasadnutí MR
a MZ a v tej súvislosti o príprave harmonogramu zasadnutí školskej komisie
- vzhľadom k tomu, že ešte nie sú stanovené termíny operatívnych porád starostu predniesla
návrh len na termín 14. zasadnutia školskej komisie, pred februárovým zasadnutím MR a MZ,
na 01.02.2017 (streda)
- členovia komisia sa dohodli, že ďalšie zasadnutia komisií v zmysle stanovených
harmonogramov sa budú realizovať vždy v stredu
Záver: Trináste zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie. Poďakovala sa členom
komisie za prácu v roku 2016 a osobitne neposlancom zaželala príjemné Vianoce.
za správnosť zápisnice
Mgr. Juraj Kríž, podpredseda komisie
Zapísala:
Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie

V Bratislave 30. 11. 2016
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