Zápisnica z 15. zasadnutie školskej komisie
Termín a čas: 05.04 .2017 od 15,30 do hod. – 18,00 hod.
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 7. poschodie
Prítomní členovia komisie: PhDr. Ľ. Farkašovská, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z.
Lukáčová
Prítomná: Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie
Ospravedlnený: Mgr. V. Dolinay
Prizvaní: Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS,
Mgr. Ing. M. Radosa, zástupca starostu,
Mgr. A. Halčáková, vedúca OSV, Ing. J. Lukaček - vedúci FO,
Program
1. Otvorenie privítanie – Mgr. Juraj Kríž, podpredseda komisie
2. Prerokovanie a schválenie programu 15. zasadnutia komisie – Mgr. Juraj Kríž, podpredseda
komisie
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava Petržalka č. 4/2012
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služba poskytované Strediskom
sociálnych služieb Petržalka – Mgr. S. Chanečková
4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 7/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka - Mgr. Ing. Radosa, zástupca starostu
5. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislava –
procesné opatrovníctvo – Mgr. A. Halčáková, vedúca OSV
6. Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka, Rady fondu rozvoja
a návrh na voľbu členov Rady fondu rozvoja – Ing. Lukaček, vedúci FO
7. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
a) Slovenský červený kríž
b) OZ Pro museum
c) Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka
d) Spoločnosť priateľov športu, o.z.
8. Rôzne
K bodu č. 1.: Otvorenie privítanie
- zasadnutie školskej komisie otvoril a viedol podpredseda komisie, (body 1- 6 a 8)- Mgr. Juraj Kríž,
podpredseda komisie, prerokovanie bodu č. 7 viedla predsedníčka komisie PhDr. Ľ. Farkašovská
K bodu č. 2: Prekovanie a schválenie programu 15. zasadnutia komisie – - Mgr. Juraj Kríž,
podpredseda komisie
- návrh programu dostali členovia komisie spolu s pozvánkou
- podpredseda komisie predložil návrh, na základe požiadavky vedúceho FO o prednostné
prerokovanie bodu č. 6 z dôvodu jeho účasti na rokovaní finančnej komisie, členovia komisie
k presunu bodu nemali pripomienky,
Hlasovanie o programe 15. zasadnutia školskej komisie:
V čase hlasovania o programe prítomní 6 členovia komisie:
p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová,
Mgr. Ľ Klimová,
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Záver: Program 15. zasadnutia školskej komisie v predloženom návrhu bol schválený

K bodu č. 3:
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava Petržalka č. 4/2012
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služba poskytované Strediskom
sociálnych služieb Petržalka – Mgr. S. Chanečková
- MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka schválilo 25. 9.2012 VZN mestskej časti BratislavaPetržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby
poskytované SSS Petržalka,
- VZN bolo vypracované v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
- Návrh na novelu VZN sa predkladá z dôvodu:
a) schváleného zákona 40/2017 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách (ďalej len „služby“) a o zmene a doplnení zákona živnostenského zákona od
01.03.2017,
b) stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 odsek 2 zákona
o službách, ktoré menia úhradu za služby v domácnosti a to:
- občanom, ktorí nie sú odkázaní na službu, respektíve nemajú právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na službu alebo nemajú trvalé bydlisko v Petržalke si platia za poskytovanú
službu sumu plnej hodnoty EON,
c) stanovenia výšky EON v zmysle § 72 odsek 2 zákona o službách, ktoré menia úhradu za
služby v zariadení opatrovateľskej služby a to:
- občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke a za službu platia úhradu vo výške 50%
EON,
- občanom, ktorí nie sú odkázaní na službu, respektíve nemajú právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na službu (samoplatca v zmysle zákona, si platí sumu plnej hodnoty služby
t.j. EON po odpočítaní príspevku MPSVaR SR na prevádzku),
d) zmenou dodávateľa stravy sa znížila úhrada za obed a večeru v zariadení opatrovateľskej
služby.
Zmeny v jednotlivých paragrafoch:
a) v § 6 sa mení názov odbornej činnosti sociálnej služby v súlade novelou zákona o sociálnych
službách,
b) v §§7 a 8 sa vypúšťajú slová“.. a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného
života“, nakoľko novelou zákona o sociálnych službách bola rozdelená sociálna služba
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného
života do dvoch rôznych paragrafov,
c) v § 12 sa určuje úhrada v súlade s EON v r. 2016 za poskytovanú opatrovateľskú službu
v domácnosti pre občanov, ktorí nemajú právoplatné rozhodnutie na odkázanosť služby
a nemajú trvalé bydlisko v Petržalke. EON na hodinu poskytovania sociálnej služby sa
zvýšili zo sumy 4,90 Eur na 5,70 Eur/hod. a to hlavne v dôsledku navýšenie mzdy pre
opatrovateľky.
d) v § 15 sa určuje úhrada v súlade s EON v r. 2016 za poskytovanú službu v zariadení
opatrovateľskej služby pre prijímateľov, ktorí nemajú trvale bydlisko v Petržalke (50%
EON- zo sumy 12,30 Eur na 13,25 Eur/deň ), alebo nemajú právoplatné rozhodnutie na
odkázanosť služby (EON po odpočítaní štátnej dotácie zo sumy 14,00 Eur na 16,20 Eur/deň).
Navýšenie EON na deň pre klienta je hlavne v dôsledku navýšenia mzdy opatrovateľkám.
V § 15 sa ďalej upravuje zúčtovanie úhrad za sociálnu službu.
e) V § 17 ods. 3 sa určuje úhrada za celodenné stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby zo
6,98 Eur na 6,83 Eur pri strave racionálnej a diabetickej z 7,31 Eur na 7,16 Eur. Zníženie
úhrady za stravovanie vychádza zo zmeny dodávateľa stravy.
Diskusia: 0
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Uznesenie č. 1/15/2017
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava Petržalka č. 4/2012
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služba poskytované Strediskom
sociálnych služieb Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služba poskytované Strediskom sociálnych služieb
Petržalka
Prítomní v čase hlasovania: 7 členovia komisie p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ Klimová
Hlasovanie za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 4:
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 7/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka - Mgr. Ing. Radosa, zástupca starostu
- zákonom č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol zmenený zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, ktorý upravuje poskytovanie dotácií,
- podľa § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. „Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec,
a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto
právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“
- podľa § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z „Na obce a vyššie územné celky a nimi zriadené
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súčasti sektora verejnej správy sa vzťahuje
osobitný predpis 4) s odchýlkami uvedenými v tomto zákone“. Osobitným predpisom je zákon
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- podľa § 8a ods. 4 písm. f) a písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. žiadateľovi možno poskytnúť
dotáciu, ak nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, nemá
právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej
únie,“
- podľa § 8a ods. 5 pís. f) zákona č. 523/2004 Z. z. žiadateľ preukazuje splnenie podmienok
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4
písm. f) a g).“
- z uvedených dôvodov sa do VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti sa v
§ 4 ods. 1 dopĺňa nová podmienka čerpania dotácií pre právnickú osobu, a to podmienka, že
právnickej osobe nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. V § 5 ods. 2 sa
dopĺňa nová povinná náležitosť žiadosti o poskytnutie dotácia, a to výpis z registra trestov
žiadateľa.
Diskusia: v diskusii vystúpili s otázkami p. Janegová a p. Lukáčová – na ich otázky odpovedal
p. Radosa
Uznesenie č. 2/15/2017
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 7/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava3

Petržalka č. 7/2015 zo dňa 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Petržalka
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ Klimová,
Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5:
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislava –
procesné opatrovníctvo – Mgr. J. Guľová, odb. zamestnanec OSV
- 09. 03. 2017 listom požiadal primátor Bratislavy podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu hl. m. SR Bratislavy
o stanovisko vo forme súhlasu/nesúhlasu MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku
Štatútu hl. m. SR vo veci pôsobnosti mestských častí hl. m. SR vykonávať funkciu procesného
opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku
a Správneho súdneho poriadku,
- dodatok Štatútu hl. m. SR vychádza zo zmeny legislatívy a to konkrétne novelizáciou Správneho
súdneho poriadku č. 162/2015 Z.z a vytvorením nových zákonov č. 160/2015 Z.z Civilný sporový
poriadok a zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok,
- novelizácia zákonov ako i spomínaný dodatok Štatútu hl. m. SR, nemá vplyv na činnosť oddelenia
sociálnych vecí, v ktorého náplni sa táto činnosť nachádza,
- ide predovšetkým o zmenu názvu funkcie opatrovníka pre konanie, ktorý sa mení po novom na
procesného opatrovníka. Súd ustanoví procesného opatrovníka tomu o koho pôsobnosti sa jedná,
ak nemá zákonného zástupcu,
- za najzávažnejšiu zmenu, v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, možno označiť
skutočnosť, že Civilný mimosporový poriadok, v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi
štandardami, už neupravuje možnosť pozbavenia fyzickej osoby spôsobilosti na právne úkony.
Nová legislatíva právny akt konania o spôsobilosti na právne úkony označuje ako o obmedzení
spôsobilosti na právne úkony.
- bez ohľadu na uvedené pokladáme prijatie tohto návrhu dodatku Štatútu za bezdôvodné,
keďže neupravuje prerozdelenie pôsobnosti medzi Bratislavu a mestskými časťami novým
spôsobom. Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú
náhradou Občianskeho súdneho poriadku, tzn. automaticky nastúpili na miesto Občianskeho
súdneho poriadku,
- v prípade, ak chce primátor hl. mesta SR Bratislavy z dôvodu rekodifikácie občianskeho súdneho
procesu aktualizovať Štatút hl. m. SR, bolo by zároveň potrebné naraz aktualizovať všetky zákony,
na ktoré sa Štatút odvoláva, a ktoré boli k dnešnému dňu zmenené, tzn. nie len odkazy na
Občiansky súdny poriadok,
- mestská časť Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu zaslala primátorovi hl. mesta SR
nasledovné pripomienky, ktoré napriek ich odbornej opodstatnenosti neboli hl. m SR vôbec vzaté
do úvahy, a to:
 K Čl. I bod 2.:
Odporúčame zvážiť doplnenie znenia navrhovaného ustanovenia článku 32 ods. 9 v intenciách §
115 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý okrem vyjadrení obce upravuje
aj poskytovanie súčinnosti obcou na požiadanie súdu.
 K Čl. I bod 4.:
Navrhujeme slová „a nasl.“ za slovami „§ 71“ a „§ 39“ nahradiť slovami „ods. 2“ z dôvodu, že
ďalšie („nasledujúce“) ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku
a zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, okrem ustanovenia § 71 ods. 2 Civilného
sporového poriadku a ustanovenia § 39 ods. 2 Správneho súdneho poriadku, neupravujú
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problematiku ustanovenia obce za procesného opatrovníka, a preto odvolanie na tieto ďalšie
ustanovenia je bezpredmetné.
Diskusia: 0
Uznesenie č. 3/15/2017
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislava –
procesné opatrovníctvo
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka súhlasiť
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a to vo veci pôsobnosti
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa
Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ Klimová,
Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie za: 7

proti: 0

zdržal sa: 1

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6:
Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka, Rady fondu rozvoja
a návrh na voľbu členov Rady fondu rozvoja – Ing. Lukaček, vedúci FO
- návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka je v súlade s § 15 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- jeho cieľom je, aby sa finančné prostriedky získané v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2017 z 28. februára
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti akumulovali ako mimorozpočtový
peňažný fond na účely rozvoja mestskej časti,
- v zmysle § 15 ods. 1) zákona č. 583/2004 Z. z. sa tieto mimorozpočtové fondy tvoria z prebytku
rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok.
- v praxi to znamená, že sa do Fondu schvaľujú až pri prerozdeľovaní prebytku rozpočtu v rámci
záverečného účtu za predchádzajúci rozpočtový rok,
- zostatky mimorozpočtových fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov neprepadajú a o ich
použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo prostredníctvom schvaľovania rozpočtu,
- rada fondu rozvoja na svojom zasadnutí následne upraví a doplní pracovný návrh Štatútu Fondu
rozvoja spracovaný odbornými oddeleniami miestneho úradu mestskej časti, kde upraví jeho
založenie, správu, spôsob narábania s finančnými prostriedkami a použitie finančných prostriedkov
a predloží ho na schválenie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva,
- informácia o postupe pri rozdeľovaní, prerozdelenie medzi MŠ a hlavné mesto
Diskusia: Ing. Lukaček odpovedal na otázky členov komisie p. Dragúňa, Lukačkovej
Uznesenie č. 4/15/2017
Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka, Rady fondu rozvoja a návrh
na voľbu členov Rady fondu rozvoja
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1) schváliť
a) vytvorenie mimorozpočtového Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka
b) vytvorenie Rady fondu rozvoja
2) zvoliť členov Rady fondu rozvoja
a) predsedovia poslaneckých klubov miestneho zastupiteľstva
b) odborní zamestnanci miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
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3) poveriť
Radu fondu rozvoja vypracovaním Štatútu fondu rozvoja a jeho predložením na najbližšie zasadnutie
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Prítomní v čase hlasovania: 7 členovia komisie p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ Klimová
Hlasovanie za: 6 proti: 0
zdržal sa: 1
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 7:
Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ
- pred prerokovaním jednotlivých žiadostí informoval o rokovaní predsedov komisií 03.04.2015
k prideleniu žiadostí o poskytnutie dotácií na prerokovanie do jednotlivých komisií,
- informoval, že celková požiadavka na pridelenie dotácií je vo výške viac ako 381 000,-€,
- schválený rozpočet na dotácie je vo výške 100 000,-€
- MZ rozdeľuje 75 000,- €, na základe toho môže byť vyhovené cca 20 % žiadateľov
- V rámci diskusie odpovedal na otázky členov komisie p. Janegovej, p. Kačírka, p. Lukáčovej,
- predsedníčka komisie PhDr. Farkašovská v ďalšej časti rokovania vyslovila pochybnosť o pridelení
žiadostí do jednotlivých komisií, porady predsedov komisii MZ k tejto problematike sa nemohla
zúčastniť z dôvodu SC v zahraničí,
- tajomníčka komisie oboznámila členov komisie o žiadosti Spojenej školy Svätej rodiny, Gercenova
10, Bratislava, ktorá bola na miestny úrad doručená 5.4. 2017 a informovala ich o e-maily zástupcu
starostu k tejto žiadosti,
Školská komisia sa na základe hlasovania rozhodla, že sa žiadosťou Spojenej školy Svätej rodiny,
Gercenova 10, Bratislava nebude zaoberať.
Hlasovanie: 5 členovia hlasovali za nezaoberanie sa žiadosťou, 3 členovia sa žiadosťou chceli
zaoberať.
- pred prerokovaním jednotlivých žiadostí tajomníčka komisie pripomenula členom komisie, že
v zmysle VZN je potrebné jednotlivé žiadosti na základe kritérií obodovať,
- členovia komisie bodovanie odmietli
Diskusia: na základe diskusie a návrhov členov komisie boli prijaté uznesenia o odporúčanej výške
poskytnutej dotácií jednotlivým žiadateľom
a) Slovenský červený kríž
- žiada na projekt „Už aj ja viem pomôcť“ na nákup resuscitačného modelu dospelého,
pristavenie ambulancie prvej pomoci, uniformy pre trénerov, propagačný materiál, roll up
bannery, spotrebný zdravotnícky materiál, notebook, dataprojektor, režijné náklady
- podmienky VZN spĺňa
- Celkový rozpočet 5775,- €
- žiada o 4550,-€ - maximálna suma 60% z celkovej sumy rozpočtu, ktorá sa môže poskytnúť je
3465,-€
Uznesenie č. 5/15/2017
Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 o poskytovaní
účelových finančných dotácií pre Slovenský červený kríž na projekt „Už aj ja viem pomôcť“
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dotáciu vo výške 1950,-EUR (na nákup
3 ks resuscitačných modelov dospelého 1800 EUR a na spotrebný zdravotnícky materiál – 150 EUR)
pre Slovenský červený kríž na projekt „Už aj ja viem pomôcť“.
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Prítomní v čase hlasovania: 9 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, p. J. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková,
Mgr. M. Dragúň, CSc.,
p. Ľ. Janegová, Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
b) OZ Pro museum
- žiada na projekt „V koži žiaka z minulosti“ na nákup šiat pre dievčatá a odevov pre chlapcov
a kompletného odevu pre učiteľa,
- podmienky VZN spĺňa,
- celkový rozpočet 4500- €,
- žiada o 3850,-€,
- maximálna suma 60% z celkovej sumy rozpočtu, ktorá sa môže poskytnúť je 2700,-€
Uznesenie č. 6/15/2017
Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 o poskytovaní
účelových finančných dotácií pre Občianske združenie Pro museum
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dotáciu pre Občianske združenie Pro
museum vo výške 2700 EUR € na návrh strihov, nákup látok, spotrebného materiálu a šitie odevov
na projekt „V koži žiaka z minulosti“
Prítomní v čase hlasovania: 9 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, p. J. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová,
Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie za: 9

zdržal sa: 0

proti: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
c) Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka
- žiada na nákup vybavenia na dopravné ihrisko na dopravnú výchovu a to kužele s kotviacou tyčkou
na značku, dopravné pomôcky, dopravné značky, semafor, kolobežku, odrážadlo, bicykel, šľapacie
autíčko.., atď., podmienky VZN spĺňa,
- celkový rozpočet 15 000- €, žiada o 3780,-€,
- maximálna suma 60% z celkovej sumy rozpočtu, ktorá sa môže poskytnúť je 9 000,-€
Uznesenie č. 7/15/2017
Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 o poskytovaní
účelových finančných dotácií pre Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dotáciu vo výške 3780 € pre Rodičovské
združenie pri MŠ Bzovícka na Dopravné ihrisko v MŠ Bzovícka – mobiliár, podľa rozpisu v žiadosti
o poskytnutie dotácie.
Prítomní v čase hlasovania 9 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, p. J. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová,
Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie za: 9

proti:

0

zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
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d) Spoločnosť Priateľov Športu, o. z.
- na projekt Repelend – 2. ročník – pobyt v prírode spojený so športom, umením a kultúrou – rozvoj
športového nadania detí a rozvoj ich vnútorného talentu
- podmienky VZN spĺňa len čiastočne – dotáciu nie je možné poskytnúť na prenájom priestorov vo
vlastníctve alebo správe MČ,
- celkový rozpočet 21 935,0- €,
- žiadajú o 5 418,0€,
- maximálna suma 60% z celkovej sumy rozpočtu, ktorá sa môže poskytnúť je 13 161,0-€
Uznesenie č. 8/15/2017
Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 o poskytovaní
účelových finančných dotácií pre Spoločnosť Priateľov Športu, o. z.
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dotáciu vo výške
1000 EUR (podľa rozpisu požadovanej sumy: na zdokumentovanie projektu pre podporu na
dlhodobú udržateľnosť ďalších ročníkov 550,-€, na prípravu výchovno-vzdelávacieho programu, jeho
realizáciu, preteky odmeny do súťaží, tričká, 450,-€) pre Spoločnosť Priateľov Športu, o. z.
Prítomní v čase hlasovania: 9 členovia komisie PhDr. Ľ. Farkašovská, p. J. Hrehorová,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, Mgr. M. Dragúň, CSc., p. Ľ. Janegová,
Mgr. Ľ Klimová, Ing. Z. Lukáčová
Hlasovanie za: 7

proti: 1

zdržal sa: 1

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 8: Rôzne
Členka komisie, poslankyňa Ing. A. Petrísková požiadala uviesť do zápisnice v súvislosti
s problematikou poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 jej vyjadrenie, ktoré nadiktovala
osobne do zápisnice:
Vyjadrenie poslankyne Ing. A. Petriskovej:
Vyjadruje nespokojnosť s nejednoznačným výkladom súčasného VZN ohľadom termínu doručenia
žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti.

Zapísala:
Mgr. V. Redechová,
tajomníčka komisie

Mgr. Juraj Kríž, v .r. podpredseda komisie
PhDr. Ľ Farkašovská, v. r. predsedníčka komisie
za správnosť zápisnice

V Bratislave 05.04..2017
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