Zápisnica zo 14. zasadnutie školskej komisie
Termín a čas: 08.02.2017 od 15,30 do hod. – 17,00 hod.
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie
Prítomní členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc.,, Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie
Ospravedlnené: J. Hrehorová
Neprítomné: Ľ. Janegová,
Prizvaní: Ing. J. Lukaček - vedúci FO, JUDr. Ing. Arch. Zuzana Kordošová, vedúca ÚRaD,
Mgr. Alžbeta Broszová, vedúca ONM, Mgr. J. Jecková, vedúca OPR
Program
1. Otvorenie privítanie - Mgr. J. Kríž, podpredseda
2. Prerokovanie a schválenie programu 14. zasadnutia komisie, Mgr. J. Kríž, podpredseda
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia – Ing. J. Lukaček, vedúci FO
4. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka – Ing.
arch. Z. Kordošová, vedúca ÚRaD
5. Návrh na prenájom bazéna MŠ Bzovícka - Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
6. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
7. Projekt: Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít MŠ- Mgr. J. Jecková,
vedúca OPR
8. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č.
10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2018 - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
9. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č.
17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06
Bratislava od 1. septembra 2018 - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
10. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka – Mgr. V. Redechová, vedúca
OŠaŠ
11. Organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov 2017 a vyhlásenie základnej školy a materskej
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školu roka
Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
12. Harmonogram zasadnutí školskej komisie v roku 2017 – návrh - Mgr. V. Redechová, tajomníčka
komisie
13. Rôzne
K bodu č. 1.: Otvorenie privítanie - Mgr. J. Kríž, podpredseda
- 14. zasadnutia školskej komisie otvoril a prerokovanie bodov 1 až 7 viedol Mgr. J. Kríž,
podpredseda
K bodu č. 2: Prekovanie a schválenie programu 14. zasadnutia komisie – Mgr. J. Kríž, podpredseda
návrh programu dostali členovia komisie spolu s pozvánkou
- K predloženému návrhu programu členovia komisie nemali žiadne návrhy a pripomienky
Hlasovanie o programe 14. zasadnutia školskej komisie:
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek,
PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Program 14. zasadnutia školskej komisie bol schválený
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K bodu č. 3:
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia –
Ing. J. Lukaček, vedúci FO
- v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) bod 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sú
obce povinné vydať VZN, v ktorom stanovia výšku finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
- v súlade so štatútom hl. mesta sú prenesené na mestské časti všetky povinnosti spojené so
zabezpečením činnosti ZŠ, MŠ a školských zariadení s výnimkou neštátnych,
súčasťou VUN je príloha, v ktorej sú vyčíslené priemerné normatívy na prevádzku a mzdy MŠ
a školských zariadení v pôsobnosti našej mestskej časti na kalendárny rok 2017 na základe
schváleného rozpočtu MČ na rok 2017 a skutočného počtu detí v MŠ a školskom zariadení
podľa stavu k 15. septembru 2016,
- oproti roku 2016 sú tieto normatívy vyššie vo všetkých školských zariadeniach predovšetkým
v oblasti miezd, z dôvodu úpravy tarifných tabuliek pre PZ a NPZ od 1.9.2016,
- napr. v MŠ bola výška dotácie zvýšená z 2 034 € na 2 196 € na rok 2017, v ŠKD z 589 € na 627
€ a v ŠJ z 204 € na 213 €,
- mestská časť je zriaďovateľom rozpočtovej SSŠaŠZP, ktorá spravuje 23 MŠ, v normatíve na
dieťa MŠ sú započítané podielovo aj náklady na činnosť SSŠaŠZP,
- ŠKD a ŠJ sú zriadené pri každej z jedenástich ZŠ v pôsobnosti našej mestskej časti, CVČ so
športovým zameraním sú zriadené pri ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova.
Diskusia:
Ing. A. Petrisková – či sú deti z iných mestských častí zohľadnené
Mgr. M. Dragúň, CSc. – aký je prehľad detí dochádzajúcich do iných mestských častí resp. z iných
mestských častí do Petržalky
Na otázky odpovedali Ing. Lukaček, vedúci FO a Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ
Uznesenie č. 1/14/2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti BratislavaPetržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia
Prítomní v čase hlasovania: 7 členov komisie:
Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka – Ing. arch. Z. Kordošová, vedúca ÚRaD
- NR SR schválila zákon č.447/2015 Z. z. zákon o poplatku, podľa ktorého môžu obce na svojom
území zaviesť nový druh miestneho poplatku prijatím vlastného VZN,
- 31.12.2016 nadobudol účinnosť zákon č.375/2016 Z. z., ktorý priniesol viaceré zmeny.
Zákonodarca v ustanovení § 12 ods. (1) zákona o miestnom poplatku za rozvoj umožnil, aby
správu poplatku vykonávala obec, v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila,
pričom na účely tohto zákona má mestská časť postavenie obce,
2

- ďalšie podstatné zmeny v § 3 je ods. (1) zákona o poplatku, pribudli stavby ohlásené stavebnému
úradu, zmeny stavieb a tiež dodatočne povoľované stavby v ods. (3) boli vypustené rodinné
domy z predmetu oslobodenia od poplatku; rozšírenie definície čo nie je predmetom poplatku
o stavby slúžiace na športové účely, o stavby, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitného
predpisu a tiež špecifikované stavby skleníkov a stavby na pôdohospodársku funkciu,
- v § 7 sa doplnil ods.(5), ktorý umožňuje obci rozhodnúť vo VZN, pre ktoré stavby, uvedené v
§ 7 ods. (2) písm. a) až e) zákona neustanoví sadzbu poplatku,
- v § 11 sa dopĺňa ods. (3) o použití výnosu z poplatku v katastrálnom území obce, alebo v jej
jednotlivej časti, pretože vo všeobecnosti by malo platiť, že mestská časť by mala použiť
poplatok v tom území, v ktorom ho vybrala, lebo tam potrebuje budovať technické, občianske
alebo iné vybavenie územia,
- v prechodných ustanoveniach v § 14 ods. (2) upravuje podmienky, za ktorých obec nevyrubí
poplatok stavebníkovi, ktorému bolo do konca roku 2016 vydané územné rozhodnutie
v súvislosti so stavbou, ukladajúce mu povinnosť obstarať hmotný majetok alebo povinnosť
poskytnúť finančné alebo nefinančné plnenie na zákonom stanovený účel použitia výnosu z
poplatku. Táto výnimka platí aj v prípade, ak do konca roku 2016 bola povinnosť zabezpečená
iným právnym úkonom (zmluvou),
- zákon však nerieši situáciu, ktorá vznikne po nadobudnutí jeho účinnosti. V tejto súvislosti bol
do návrhu VZN mestskej časti pripravený § 6 ods. (2),
- vzhľadom k uvedeným zmenám zákona sa predkladá prepracovaný návrh VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ v súlade s novelou zákona,
- Ing. Kordošová dala do pozornosti paragraf 10 – transparentnosť – vedenie na osobnom účte,
spravodlivé rozdelenie – použitie bude vo fonde – spôsob použitia
Diskusia:
Mgr. Kríž – dôvody rozdielov v sumách
Ing. Kordošová – ceny prevzaté z pôvodného VZN hlavného mesta (neplatí –VZN v zmysle zákona
prijímajú mestské časti), taká bola dohoda medzi mestskými časťami
Mgr. Dolinay – VZN prerokované na sociálnej a bytovej komisii, všetky ceny rovnaké, môžu byť
aj vyššie, aby eventuálne bolo z čoho znižovať, návrh na výšku 35€
Ing. Kordošová – upozornila že pri určení sadzby sa vychádza z územného plánu, stavebné
povolenie je výsledok procesu, ktorý vychádza z územného plánu a developer nemôže podvádzať,
už samotný zákonodarca nedal do zákona analýzu súm, nie sú s tým skúsenosti
Ing. Lukáčová – do ktorej kategórie patri Viena gate
Mgr. M. Dragúň, CSc. – otázka k spracovaniu analýzy
Ing. Kordošová - ceny vyplývajú zo spracovania územného plánu zóny – vypracovanie trvá 2
roky
Mgr. Kríž – ide o živý materiál, bude prerokovaný na poslaneckých kluboch
Ing. Kordošová – odpovedala na ďalšie čiastkové otázky
Mgr. Broszová - poskytla informáciu z rokovania komisie nakladania s majetkom
Mgr. Dolinay - dal návrh k § 6 písm. a), b), c), d) rovnaká sadzba
Ing. Kordošová opätovne vysvetlila situáciu k priemyselným a poľnohospodárskym stavbám
v súvislosti s návrhom Mgr. Dolinaya, tieto otázky konzultovala so Stavebným úradom –
k povoľovaniu priemyselných a poľnohospodárskych stavieb – v Petržalke za ostatné roky veľmi
málo
Mgr. M. Dragúň, CSc. – zaujímal sa koľko je v Petržalke malých podnikateľov, podporil návrh na
rovnakú sadzbu ale nie v pôvodne navrhnutej výške Mgr. Dolinayom
O pozmeňovacom návrhu Mgr. Dolinay o rovnakej sadzbe bez udania sumy sa hlasovalo
nasledovne
za: 4 prítomní proti: 0 zdržali sa: 3
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Uznesenie č. 2/14/2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj
na území mestskej časti Bratislava-Petržalka s jednotnou sadzbou v rámci § 6.
Prítomní v čase hlasovania:: 7 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová Hlasovanie
za: 5 proti: 0 zdržali sa: 2
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5: Návrh na prenájom bazéna MŠ Bzovícka - Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- žiadateľ - Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6,
- predmet nájmu - nebytové priestory – predsieň, bazén, sauna, šatne, umyváreň, relax, o celkovej
výmere 103,04 m2 v objekte MŠ Bzovícka,
- Výška nájomného: 9,00 €/m2/rok, celkovo za 927,36 €/rok. Doba nájmu: od 01.03.2017 do
28.02.2027,
- Štatutárna zástupkyňa RZ pri MŠ, požiadala SSŠaŠZP, ako správcu objektu MŠ Bzovícka, o
možnosť predĺženia prenájmu nebytových priestorov na obdobie 10 rokov.
- MŠ Bzovícka 6, nie je v právnej subjektivite a z toho dôvodu je, tak ako aj ostatné MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, organizačne začlenená do
SSŠaŠZP.
- Návrh sa predkladá na nájom nebytových priestorov pre žiadateľa, ktorý vykonáva aktivity pre
rodiny s malými deťmi, dlhoročne spolupracuje s MŠ a využíva tieto priestory na prevádzku
bazéna a sauny vo vyučovacom procese prebiehajúcom v MŠ, priestory sú využívané výlučne
deťmi navštevujúcimi MŠ, činnosť je súčasťou projektu „Optimalizácia komplexného
pohybového režimu detí MŠ Bzovícka – schválený MŠVVaŠ SR
- úpravu priestorov ako aj predmetnej technológie si združenie financovalo z vlastných zdrojov, na
úhradu nákladov spojených s energiami a nájmom sa podieľajú aj rodičia,
- všetky platby si nájomca uhrádzal riadne a včas, prenájom bude mať pozitívny prínos pre
samotnú MŠ v oblasti zdravej výchovy detí predškolského veku.
- Riaditeľ SSŠaŠZ súhlasí s pokračovaním nájmu so žiadateľom na dobu 10 rokov za cenu 9,00
€/m2/rok, celkovo za 927,36 €/rok
- na základe uvedeného 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.
Diskusia:
Mgr. Ľ. Kačírek – zaujímal sa o dôvodoch prečo prenájom na 10 rokov
Mgr. Broszová – taká bola žiadosť, je v súlade s metodickým usmernením,
Mgr. M. Dragúň – návrh na prenájom na 5 rokov
členovia komisie po argumentácii Mgr. Broszovej zhodli na pôvodnej dobe prenájmu
Uznesenie č. 3/14/2017
Návrh na prenájom bazéna MŠ Bzovícka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je to uvedené v materiáli.
Prítomní v čase hlasovania:: 7 členovia komisie: Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
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K bodu č. 6:
Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. Mgr. A. Broszová, vedúca ONM
- žiadateľ DAVE, spol. s r.o., Svätoplukova 2, Bratislava, predmet: časť pozemku parc. č. 5290 vo
výmere 24,48 m2, druh pozemku ostatné plochy, reg. „C“ KN, k. ú. Petržalka, ktorý spadá do
pozemku reg. “E“ KN parc. č. 5920/19, ktorý je zapísaný na LV č. 4833, vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy.
- zverený bol do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/91 zo dňa
30.09.1991,
- doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov, od 01.03.2017 do 28.02.2022, výška nájmu - 48,20€/m2/rok
celkovo 1 179,94 €/rok,
- materiál sa predkladá na základe opätovnej žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy zaslanej na
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosťou DAVE spol. s r.o.,
- žiadateľ uzatvoril s MČ nájomnú zmluvu č. 08-28-2010, predmetom ktorej bol prenájom vyššie
uvedenej časti pozemku, na ktorom má umiestnené 2 kusy reklamných zariadení v lokalite
Einsteinova zjazd na Dolnozemskú cestu,
- má záujem i naďalej prevádzkovať reklamné zariadenia požiadal MČ o predĺženie nájomného
vzťahu. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí MZ dňa 25.10.2016,
- uznesením z 25.10.2016 MZ neschválilo návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku,
- dňa 13.12.2016 žiadateľ vystúpil na zasadnutí MZ, kde mu bolo navrhnuté opätovne požiadať o
predĺženie zmluvy, k predĺženiu umiestnenia reklamných zariadení vydal Krajský dopravný
inšpektorát dňa 03.08.2016 súhlasné stanovisko,
- vzhľadom k uvedenému sa navrhuje tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Diskusia:
Mgr. M. Dragúň, CSc. - dôvody nepredĺženia prenájmu
Mgr. Broszová – poslanci chcú bojovať proti reklamnému smogu, vysvetlila ďalšie súvislosti,
Mgr. Kríž – vyjadril stanovisko názor k reklamnému smogu, selektívny prístup
Uznesenie č. 4/14/2017
Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak ako je to uvedené v materiáli.
Prítomní v čase hlasovania: 7 členovia komisie: Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 4 proti: 0
zdržal sa: 3
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7:
Projekt: Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít MŠ- Mgr. J. Jecková,
vedúca OPR
- MPaRV SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo v novembri 2016 Výzvu na predkladanie
projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ - prioritnej os 2 - Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.2.1. Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí MŠ,
- proces poskytovania NFP je dvojkolový, v rámci prvého kola sa žiadateľ zapojí do Výzvy na
predkladanie projektových zámerov. Po vydaní kladnej hodnotiacej správy sa môže druhého
kola a to zapojením sa do Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
5

- termín na predkladanie projektových zámerov do19.01.2017, mestská časť sa do výzvy zapojila

projektom „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ.“
- termín na predkladanie Žiadostí o NFP je 31.03.2017 a ako jedna z povinných príloh k ŽoNFP je

aj uznesenie MZ k podaniu a spolufinancovaniu projektu,
„Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ chce
mestská časť zrealizovať rekonštrukciu a prestavbu 1. a 2. nadzemného podlažia prístavby
ZŠ Turnianska pre účely zriadenia 4-triednej materskej školy s celodennou výchovou
a vzdelávaním, poskytujúca predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 6:00 hod. do 18:00
podľa miestnych podmienok a potrieb zákonných zástupcov,
- mestská časť eviduje nedostatok kapacít v MŠ každoročne nemôže umiestniť všetky deti h detí,
ktorých zákonní zástupcova požiadajú o umiestnenie do MŠ na predprimárne vzdelávanie,
- realizáciou tohto projektu voľných nebytových priestoroch prístavby ZŠ sa zvýši kapacita MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti i mestskej časti o 90 miest,
- v budúcnosti, vo výhľade 7-8 rokov, po eventuálnom znížení záujmu o umiestnenie detí do MŠ,
bude možné, bez väčších finančných nákladov, triedy MŠ prebudovať na triedy I. stupňa ZŠ,
- budova prístavby ZŠ má celkom 5 nadzemných podlaží, pre účely MŠ budú prestavané dve
spodné podlažia,
- stravovanie detí bude riešené v existujúcej ŠJ ZŠ Turnianska, prístupnosť bude zabezpečená
existujúcim schodiskom s prepojením do chodby ZŠ, v ŠJ bude vyčlenený priestor, ktorý bude
vybavený príslušným vhodným nábytkom,
- súčasťou rekonštrukcie bude aj vytvorenie nového oploteného detského ihriska s pieskoviskom
a hracími prvkami, ktoré bude slúžiť iba pre potreby novovybudovaných tried materskej školy,
- celkový rozpočet na realizáciu projektu predstavuje sumu 385 002,15 € s DPH, pričom
spolufinancovanie mestskej časti v rámci ŽoNFP je 5%, čo predstavuje sumu 19 250,00 €,
- plánovaný začiatok realizácie projektu v prípade schválenia ŽoNFP a po úspešnom ukončení
procesu verejného obstarávania na realizátora projektu je naplánovaný na september 2017,
s termínom dokončenia stavby pravdepodobne v mesiaci január 2018. Lehota výstavy bude teda
cca 5 mesiacov,
Diskusia
V diskusii vystúpili Mgr. Dragúň CSc., Mgr. Kačírek, Mgr. Kríž, Ing. Petrisková – na otázky
odpovedala Mgr. Jecková
- projektom

Uznesenie č. 5/14/2017
Projekt: Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít MŠ
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za
účelom navýšenia kapacít MŠ“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislava a PHSR Mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
19 250,- €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových oprávnených výdavkov
projektu,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Prítomní v čase hlasovania:: 8 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová,
Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
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Poznámka: Od bodu č. 8 rokovanie školskej komisie viedla jej predsedníčka PhDr. Farkašovská
K bodu č. 8:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej
školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2018 - Mgr. V. Redechová, vedúca
OŠaŠ
- mestská časť na základe výzvy MPaRV ako Riadiaci orgán pre IROP, predložila 19. 01. 2017
projektový zámer na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ,
- rekonštrukciou voľných nebytových priestorov v prístavbe ZŠ Turnianska 10 zvýši mestská časť
kapacitu MŠ o ďalšie 4 triedy s počtom cca 90 miest. Stravovanie detí MŠ Turnianska 10 bude
zabezpečené v ŠJ ZŠ Turnianska 10. V súlade s harmonogramom prác je naplánované ukončenie
rekonštrukcie objektu k 31. decembru 2017,
- zriadeniu MŠ predchádza jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR, v zmysle § 16
ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do
siete predkladá zriaďovateľ MŠVVaŠ SR do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza
roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené,
- požadovaným dokladom, ktorý musí mestská časť predložiť na MŠVVaŠ SR k žiadosti
o zaradenie MŠ do siete, je uznesenie MZ k návrhu VZN k zriadeniu MŠ,
- MŠ po zaradení do siete nebude právnickou osobou, v zmysle čl. 5 ods. 1 Štatútu SSŠaŠZP
bude MŠ organizačne začlenená do SSŠaŠZP, ktoré je právnickou osobou,
- z titulu dodržania lehôt stanovených zákonom na predkladanie žiadostí o zaradenie škôl
a školských zariadení do siete sa predkladá na rokovanie MZ Návrh VZN mestskej časti
o zriadení MŠ, Turnianska ul. č. 10, od 1. septembra 2018.
Diskusia:
Na otázky Mgr. Dragúňa, CSc., odpovedala Mgr. Redechová, vedúca OŠaŠ
Uznesenie č. 6/14/2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej
školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2018
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej školy,
Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2018
Prítomní v čase hlasovania:: 8 členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová,
Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 9:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej
školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul.
č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018 - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- v zmysle Postupu mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení zvyšovania kapacít materských
škôl, v rámci II. etapy bolo naplánovaná rekonštrukcia objektu bývalej MŠ Vyšehradská ul.,
- na základe žiadosti starostu mestskej časti hlavné mesto uznesením MsZ č. 1771/2014
z 08.10.2014 zverilo objekt do správy mestskej časti na účely prevádzkovania MŠ vrátane jej
súčasti školskej jedálne, ktoré budú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
- mestská časť na základe výzvy MŠVVaŠ SR požiadala o poskytnutie dotácie na rozšírenie
kapacít M,. dotácia bola poskytnutá na kapitálové výdavky vo výške 360 000,- EUR a na bežné
výdavky 40 000,- EUR,
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- pôvodný termín zriadenia MŠ Vyšehradská so školskou jedálňou do prevádzky bol 1. septembra
2017,
- z dôvodu časovo náročného procesu verejného obstarávania s dlhšími lehotami
MČ požiadala MŠVVaŠ SR o zmenu termínu použitia dotácie kapitálových výdavkov do
31.12.2017.
- MŠVVaŠ SR žiadosti mestskej časti vyhovelo „Dodatkom č. 1/SRŠ k zmluve č. 0573/2015/SRŠ
zo dňa 04.05.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ
SR“ s termínom použitia dotácie na rekonštrukciu MŠ od 04.05.2015 do 31.12.2017,
- z uvedených dôvodov pôvodný termín zriadenia MŠ od 1. septembra 2017, ktorý bol schválený
uznesením MZ č. 136 z 1. decembra 2015 k VZN č. 14/2015, nie je možné splniť.
- na základe týchto skutočnosti sa predkladá na rokovanie MZ návrh nového VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka o zriadení MŠ, Vyšehradská ul. č. 17, vrátane jej súčasti ŠJ, od 1. septembra
2018
- novým VZN sa súčasne ruší VZN mestskej časti č. 14/2015 zo dňa 01.12.2015 o zriadení MŠ,
Vyšehradská ul. č. 17, vrátane je súčasti ŠJ od 1. septembra 2017.
Uznesenie č. 7/14/2017
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17,
851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava
od 1. septembra 2018
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o zriadení Materskej školy,
Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava, vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17,
851 06 Bratislava od 1. septembra 2018
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ.
Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová,
Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 8 proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 10:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015
o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka – Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- mestská časť Bratislava-Čunovo oslovila listom zo dňa 16.1.2017 mestskú časť BratislavaPetržalka so žiadosťou o spoluprácu pri riešení plnenia PŠD žiakov s trvalým bydliskom
v mestskej časti Bratislava-Čunovo rozšírením školského obvodu ZŠ najbližšej k mestskej časti
Bratislava-Čunovo (Príloha 1),
- od roku 2004 bol zriadený spoločný školský obvod medzi mestskými časťami BratislavaRusovce Bratislava-Čunovo, na základe nej si žiaci z mestskej časti Bratislava-Čunovo plnili
PŠD v ZŠ s MŠ Vývojová č. 228 Rusovce,
- rozsiahlou bytovou výstavbou v Rusovciam došlo v relatívne krátkom období k nárastu počtu
obyvateľov, prevažne mladých rodín a následne aj k zvýšeným požiadavkám na umiestnenie
školopovinných detí do ZŠsMŠ v Rusovciach,
- v tejto súvislosti bude ZŠsMŠ Rusovce z kapacitných dôvodov od školského roka 2017/2018
prijímať školopovinné deti len z Rusoviec, z tohto dôvodu MZ v Rusovciach uznesením č.
225/2016 vypovedalo dohodu o vytvorení spoločného školského obvodu s Čunovom,
- po predchádzajúcom prerokovaní s riaditeľkou ZŠ Turnianska 10, ktorá sa nachádza najbližšie
k mestskej časti Čunovo, má optimálne autobusové spojenie a predovšetkým má dostatočnú
kapacitu prijať na plnenie PŠD aj žiakov z mestskej časti Čunovo, sa predkladá na rokovanie
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orgánov mestskej časti Bratislava-Petržalka návrh, ktorým sa rozšíri jedenásty školský obvod ZŠ
Turnianska 10, 851 07 Bratislava o celú mestskú časť Bratislava-Čunovo.
Uznesenie č. 8/14/2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských obvodoch základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 zo dňa 1.12.2015 o školských
obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ.
Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová,
Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 8 proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 11:
Organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov 2017 a vyhlásenie základnej školy a materskej
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školu roka
Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- Deň učiteľov v mestskej časti Bratislava-Petržalka je každoročne príležitosťou na ocenenie práce
najlepších pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane bývalých PZ a súčasne aj
príležitosťou oceniť najúspešnejšie školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
a príležitosťou na slávnostné stretnutie pedagógov základných a materských škôl s najvyššími
predstaviteľmi mestskej časti,
- oslavy Dňa učiteľov sa v roku 2017 uskutočnia 29.marca v priestoroch Cik Cak centra od10,00
hod.
- účasť: vedenie MČ, ocenení PZ a OZ, vedenia ZŠ a MŠ, rodinní príslušníci, školská komisia,
riaditelia ZŠ a MŠ
Diskusia:
Ing. Petrisková – kto predkladá návrhy
Mgr. Redechová – návrhy predkladajú vedenia ZŠ a MŠ
Uznesenie č. 9/14/2017
Organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov 2017 a vyhlásenie základnej školy a materskej
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školu roka
Školská komisia berie na vedomie informáciu o Organizačnom zabezpečení osláv Dňa učiteľov
2017 a vyhlásenie základnej školy a materskej v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petržalka za školu roka.
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová,
Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 8 proti:
zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 12:
Harmonogram zasadnutí školskej komisie v roku 2017 – návrh - Mgr. V. Redechová, tajomníčka
komisie
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- návrh harmonogramu v súlade s harmonogramom zasadnutí MR a MZ a všeobecným termínom
zasadnutí komisií MZ vypracovala tajomníčka komisie Mgr. V. Redechová,
- pri vypracovaní návrhu bol rešpektovaný aj z uplynulého roka zaužívaný deň zasadnutí streda,
- návrh harmonogramu bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s materiálmi na 14. zasadnutie
školskej komisie,
Diskusia:
Ing. Lukáčová - predložila návrh na čas konania zasadnutí, navrhla posunúť začiatok na 16,00 hod.
PhDr. Farkašovská – upozornila, že je potrebné rešpektovať aj časy zasadnutí ostatných komisií,
ktoré sa v zasadacích miestnostiach striedajú, po rokovaní školskej komisie pravidelne zasadá napr.
komisie investičných činnosti
Predsedníčka školskej komisie dala o návrhu Ing. Lukáčovej hlasovať – návrh nebol podporený
členmi komisie
Uznesenie č. 10/14/2017
Harmonogram zasadnutí školskej komisie v roku 2017 – návrh - Mgr. V. Redechová, tajomníčka
komisie
Školská komisia schvaľuje Harmonogram zasadnutí školskej komisie v roku 2017 tak ako bol
predložený (termíny a čas)
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ Klimová,
Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie
za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 13: Rôzne
- krátka diskusia k navrhovaným benefitom pre pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Mgr. Juraj Kríž, v. r.
podpredseda komisie,
PhDr. Ľ Farkašovská, v .r.
predsedníčka komisie
za správnosť zápisnice
Zapísala:
Mgr. V. Redechová, v .r
tajomníčka komisie

V Bratislave 08.02.2017
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