Zápisnica z 22. zasadnutia školskej komisie
Termín a čas: 11.04. 2018 od 15,30 – 16,45
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka, zasadačka 8. poschodie
Prítomní:
a) Členovia komisie: Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková,
Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, p. Viliam Ovsepian
b) tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová
c) Ospravedlnení: PhDr. Ľ. Farkašovská, p. Jana Hrehorová, p. Ľubica Janegová,
d) Pozvaní k materiálom: Mgr. A. Broszová, vedúca ONM, Mgr. Ing. M. Radosa, zástupca starostu,
Mgr. P. Kostka, vedúci OVSaI
Program:
1. Otvorenie rokovania, prerokovanie a schválenie programu – Mgr Juraj Kríž, podpredseda komisie
2. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. 6 pre TŠP - tenisová škola Petržalka –
Mgr. Broszová
3. Informácia o slobodnom prístupe k informáciám – PhDr. Paulenová
4. Návrh postupu pri sprevádzkovaní nových aktivít v DK Lúky – Mgr. Ing. Radosa
5. Návrh na pridelenie dotácií – Mgr. Kríž, podpredseda komisie
6. Rôzne - Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v rámci projektu
Európskej komisie „WiFi4EU“ – Mgr. P. Kostka, vedúci OVSaI
6a) Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislava – Ing. Lukaček, vedúci FO
K bodu č. 1.: Otvorenie privítanie – Mgr. Juraj Kríž, podpredseda komisie
- zasadnutie školskej komisie otvoril a viedol podpredseda komisie,
- po otvorení rokovania bol predložený návrh programu 22. zasadnutia školskej komisie,
- do bodu č. 6 rôzne boli zaradené materiály:
Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v rámci projektu
Európskej komisie „WiFi4EU“
a ako bod 6a) Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta
SR Bratislava
- k doplnenému návrhu programu boli pripomienky
Hlasovanie o programe 22. zasadnutia školskej komisie:
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: 7
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc.,
Mgr. Ľ. Klimová, p. Viliam Ovsepian
Hlasovanie za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Program 22. zasadnutia školskej komisie v predloženom návrhu bol schválený
K bodu č. 2: Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám. 6 pre TŠP - tenisová škola
Petržalka – Mgr. Broszová
Žiadateľ: TŠP – tenisová škola Petržalka, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405
Predmet nájmu: pozemok parc. č.4877/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4009 m2, zapísaný na
LV č.1478 a pozemok parc. č.4883 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 zapísaný na LV č.4550 a
zverený do správy ZŠ Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava Protokolom o zverení majetku č. 06/08/2012 zo
dňa 23.11.2012 a Protokolom č. 02/08/2013 zo dňa 10.06.2013. Pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ
Nobelovo nám.6 v Bratislave.
Výška nájmu: 0,17 €/m2/rok, celkovo za 697,51 €/rok
Doba nájmu: doba určitá od 01.01.2019 do 31.12.2039 (20 rokov)
a) štatutárna zástupkyňa ZŠ Nobelovo nám. 6, listom zo dňa 14.03.2018 požiadala o možnosť schválenia
ďalšieho prenájmu pozemkov v areáli školy pre doterajšieho nájomcu ako prípad hodný osobitného

zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
b) nájomca od roku 2008 preinvestoval z vlastných prostriedkov cca 633.200,00 € na revitalizáciu a
rekonštrukciu areálu ZŠ, stará sa o ich údržbu a prevádzku,
c) v roku 2013 sa zmluvne zaviazal pokračovať s revitalizáciou školského areálu, (výstavbou bránky
v oplotení ZŠ, výsadbou nových stromov, dokončením dostavby tenisového areálu a opravou klubovne),
d) všetky zmluvné podmienky, ktoré mal nájomca plniť zo zmluvy o nájme z r. 2013 boli splnené,

Diskusia:
V diskusii so svojimi otázkami a podnetmi vystúpilo Ing. Lukáčová, Mgr. Dragúň, p. Broszová
odpovedala na predložené otázky a vysvetlila ich a informovala o požiadavke predsedu komisie športu
p. Vičana, aby do podmienok zmluvu bola daná pre prenajímateľa oprava asfaltových plôch
Po ukončení diskusie komisia prijala nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 1/22/2018
Školská komisia odporúča mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zmenu doby nájmu
pozemkov parc. č. 4877/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4009 m2 a parc. č. 4883 zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 , spolu o výmere 4103 m2 v k. ú. Petržalka, pre TŠP tenisová škola Petržalka, Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 42131405, za účelom výkonu
športovej činnosti zameranej na výučbu tenisu detí, mládeže a širokej športovej verejnosti Petržalky, na
dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2039 za cenu 0,17 €/m2/rok celkovo za 697,51 €/rok.
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorým sa mení doba nájmu bude podpísaný do 60
dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote
nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
p. Viliam Ovsepian
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0 zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu č. 3: Informácia o slobodnom prístupe k informáciám
- správa o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Petržalka sa každý rok predkladaná na rokovanie poslancov mestskej časti BratislavaPetržalka,
- právo na informácie je v SR garantované ústavou a inými dokumentmi o ľudských právach
- prijatie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov poskytlo občanom zákonný rámec prístupu k informáciám,
- zákon o slobodnom prístupe k informáciám definuje osoby, ktoré sú povinné zverejňovať údaje, určuje,
ktoré informácie sú prístupné a kedy môže dôjsť k obmedzeniu ich zverejnenia, ďalej hovorí o tom, akou
formou sa žiada o informácie, ako a v akej lehote sa na ne odpovedá a ustanovuje tiež opravné
prostriedky a sankcie za porušovania zákona,
- v podmienkach MÚ je kontaktnou zamestnankyňou vo veci prijímania a evidencie podaní vyplývajúcich
zo zákona NR SR číslo 211/2000 Z. z. pracovníčka oddelenia organizačných vecí,
- vybavenie dožiadania vo veci informácií zabezpečujú vecne príslušné organizačné útvary miestneho
úradu a zodpovedným zamestnancom za celkovú realizáciu úloh vyplývajúcich z vyššie citovaného
zákona na úrade je prednosta miestneho úradu,
- odvolacím orgánom je starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Diskusia: 0
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Uznesenie č. 2/22/2018
Informácia o slobodnom prístupe k informáciám
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na
vedomie Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 odporúča predložiť
Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 ako informačný materiál
na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, p. Viliam
Ovsepian
Hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
7. K bodu č. 4: Návrh postupu pri sprevádzkovaní nových aktivít v DK Lúky – Mgr. Ing. Radosa
- projektový zámer oživenia DK Lúky má snahu o zvýšenie návštevnosti objektu domu kultúry a to
pre širokú verejnosť ako i pre komunity a neziskový sektor, prípadne drobných začínajúcich
podnikateľov,
- počas čiastočnej rekonštrukcie v DK Lúky vznikol v tejto fáze priestor pre prevádzku 4 nových
aktivít : detského kútika, kaviarne, menšieho coworkingového centra so zariadením, info bodu so
zariadením,
- ich prevádzkovanie je možné zabezpečiť
a) vo vlastnej réžii prostredníctvom KZP alebo
b) prenájmom všetkých nových aktivít, resp. nebytových priestorov tretej osobe alebo
c) kombináciou prevádzky vo vlastnej réžii a prenájmom tretej osobe
Diskusia: V diskusii vystúpili Ing. Petrísková, Mgr. Kačírek,
odpovedal zástupca starostu Mgr. Radosa.
Po ukončení diskusie komisia prijala nasledujúce uznesenie.

Ing. Lukáčová. Na všetky otázky

Uznesenie č. 3/22/2018
Návrh postupu pri sprevádzkovaní nových aktivít v DK Lúky
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
v objekte DK Lúky
a) vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevádzkovanie kaviarne a detského kútika za podmienok
uvedených v prílohe,
b) prevádzkovanie coworkingových priestorov vo vlastnej réžii prostredníctvom KZP za cenových
podmienok užívania uvedených v prílohe,
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
p. Viliam Ovsepian
Hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 5: Návrh na pridelenie dotácií – Mgr. Kríž, podpredseda komisie
- úvodné informácia a vysvetlenia k prideľovaniu dotácií predniesol zástupca starostu Mgr. Radosa,
zdôraznil nevyhnutnosť obodovať členmi komisie jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle
schváleného VZN a informoval o celkovej sume, ktorú môže školská komisia rozdeliť medzi
žiadateľov. Školská komisia môže pre žiadateľov rozdeliť sumu 1613,76 €
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- členom komisie boli 9.4. 2018, po prerokovaní so zástupcom starostu Mgr. Ing. Radosom
a podpredsedom školskej komisie Mgr. J. Krížom zaslané žiadosti o poskytnutie dotácií, ktoré
v zmysle VZN č. 7/2015 v znení VZN č. 7/2017 s titulu príslušnosti prerokováva školská komisia,
- školská komisia, ešte po ďalšom dokonzultovaní žiadostí Mgr. Radosom s predsedom komisie
športu prerokovala 2 žiadosti o poskytnutie dotácií na činnosť,
- žiadosť Spoločnosti Priateľov športu, o. z. na prípravu a realizáciu kultúrno-športového podujatia
v rámci detského tábora – riešila komisia športu
Školská komisia prerokovala žiadosti
a) O. z. Život v meste – na realizáciu MDD Ovsištské námestie a aktivity pri príležitosti
30.výročia ZŠ Pankúchova 4 – požadovaná suma 2 500,-€
b) Základná organizácia SZPB č. 19 Bratislava-Petržalka, o . z. – na podporu protifašistických
aktivít medzi členmi 19. ZO SZPB ako aj medzi občanmi Petržalky a osobitne petržalskej
školopovinnej mládeže – požadovaná suma 2300,-€
Členovia školskej komisie pridelili jednotlivým žiadostiam nasledujúce body:
Poslanec
Mgr. V. Dolinay

Bodové hodnotenie žiadostí
Základná organizácia SZPB č.
Život v meste, o. z. 19 Petržalka, o.z. - počet
počet pridelených bodov
pridelených bodov
8
15

Mgr. Ľ. Kačírek

20

9

Mgr. J. Kríž

9

8

Ing. A. Petrísková

9

17

Ing. Z. Lukáčová

20

12

Mgr. M. Dragúň

10

9

Mgr. Ľ. Klimová

20

14

p. V. Ovsepian

10

10

Spolu

106

94

Na základe pridelených bodov boli finančné prostriedky vo výške 1613,76 € rozdelené
v percentuálnom pomere 53 : 47
Uznesenie č. 4/22/2018
Pridelenie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 mestskej časti o poskytnutí dotácií
z rozpočtu mestskej časti v znení VZN č. 7/2017
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka prideliť
dotácie nasledovne:
Žiadateľ

Účel dotácie

Život v meste,
o. z.

MDD Ovsištské nám.
a aktivity pri príležitosti 30.
výročia ZŠ Pankúchova 4

ZO SZPB,
č.19
BratislavaPetržalka, o. z.

Podpora protifašistických
aktivít medzi členmi 19 ZO
SZPB ako aj medzi občanmi
a osobitne petržalskej
školopovinnej mládeže

Požadovaná
suma

Odporúčaná
suma

Zdôvodnenie

2500

854,-

splnené všetky podmienky,
podpora osláv 30. výročia
existencie ZŠ

2300

760,-

osveta, medzi školopovinnou
mládežou a občanmi Petržalky

Body
spolu
106

94

Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, p. Viliam Ovsepian
Hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 1 (Mgr. Kačírek)
Záver: Uznesenie bolo schválené
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K bodu 6: Rôzne
Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v rámci projektu
Európskej komisie „WiFi4EU“ – Mgr. P. Kostka, vedúci OVSaI
- EK prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU ponúka mestám a obciam poukazy v hodnote 15 tisíc eur,
za ktoré majú zriadiť Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane knižníc, múzeí, verejných parkov,
námestí,
- registrácia - od 20. marca 2018 sa musia obce a mestá zaregistrovať na portáli www.WiFi4EU.eu.
Mestská časť Bratislava-Petržalka je zaregistrovaná od 22.03.2018,
- žiadosť - v polovici mája 2018 bude vyhlásená prvá výzva, počas ktorej môžu registrované obce a
mestá požiadať o prvých tisíc poukazov na WiFi4EU (každý v hodnote 15 000 eur), poukazy budú
rozdeľované podľa poradia, v akom o ne obce požiadajú,
- v rámci portálu je odpočítavadlo, ktoré odpočítava dni, hodiny, minúty do spustenia výzvy, portál
je neustále sledovaný zamestnancami oddelenia projektového riadenia,
- prideľovanie - Komisia s ohľadom na rovnomerné geografické pokrytie oznámi, ktorých tisíc obcí
a miest získa financovanie z prvej výzvy. Každá zúčastnená krajina dostane aspoň 15 poukazov,
- v nasledujúcich dvoch rokoch budú vyhlásené ďalšie štyri výzvy WiFi4EU,
- každá obec môže počas celého trvania iniciatívy využiť iba jeden poukaz, obce, ktoré dostanú
poukaz v jednej výzve, nemôžu zapojiť do ďalších výziev, obce, ktoré o poukaz požiadali a
nedostali ho, sa môžu pokúsiť o jeho získanie v ďalšej prípadnej výzve,
- siete financované cez program WiFi4EU budú sprístupnené bez poplatku, reklám a zberu údajov,
- v prípade získania poukazu sa musí zaručiť, že inštalácia bude dokončená a prístupový bod do
siete Wi-Fi funkčný do 1,5 roka od pridelenia poukazu, EK uvádza, že tento čas možno využiť
na špecifikáciu svojho projektu a výber dodávateľa, ktorý bude realizovať inštaláciu siete Wi-Fi,
každý príjemca uzavrie podľa svojho uváženia zmluvu s dodávateľom, resp. dodávateľmi na
inštaláciu bezdrôtových zariadení (v súlade s pravidlami verejného obstarávania),
Návrh lokalít na umiestnenie bezplatného WiFi:
1. Budova miestneho úradu: - vybrané boli poschodia s vysokou návštevnosťou, v zátvorkách sú
uvedené oddelenia, ktoré sa nachádzajú na dotknutom poschodí
- prízemie (1 hotspot),
- poschodie (odd. školstva, kancelária starostu, kancelária prednostu, oddelenie komunikácie s
verejnosťou) - (2 hotspoty),
- 3. poschodie (matrika, oddelenie nakladania s majetkom) - (2 hotspoty),
- 4.poschodie (odd. životného prostredia, odd. územného rozvoja a dopravy) – (2 hotspoty),
- 5. poschodie (bytové a sociálne odd.) - (2 hotspoty),
- 7. poschodie (stavebný úrad) - (2 hotspoty),
- Spolu v budove miestneho úradu : 11 hotspotov
2. Budovy Kultúrnych zaradení Petržalka: DK Lúky - prízemie(2 hotspoty), DK Zrkadlový háj prízemie (2 hotspoty), CCC, Jiráskova ul – vstupná hala (2 hotspoty), Spolu v KZP: 6 hotspotov
3. územie mestskej časti
Sad J. Kráľa
- výhody: obľúbené miesto krátkodobej rekreácie, veľké množstvo ľudí,
- nevýhody: wifi v Auparku, výrazná sezónnosť počas zimy je park len na prechod, neprítomnosť
elektriny (potreba zabezpečiť prípojky), rozsiahle územie
Návrh: plocha amfiteátra v SJK 4 hotspoty
Tyršovo nábrežie
- výhody: podobne ako SJK
- nevýhody: v období jún - september je zabezpečená wifi cez Magio pláž, čo je v nesúlade
s podmienkami WiFi4EU) návrh: neodporúčame
Veľký Draždiak
- výhody: obľúbené miesto krátkodobej rekreácie, veľké množstvo ľudí, návštevnosť aj počas zimy,
- nevýhody: rozsiahle územie, potreba zabezpečiť prípojky návrh: územie pri stánkoch (4 hotspoty)
Spolu v území mestskej časti: 8 hotspotov
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Ďalšie možné lokality: Námestie Republiky, Námestie hraničiarov – parčík, Vlastenecké námestie –
parčík, Nobelovo námestie – parčík, Ovsišstské námestie - parčík
Diskusia: V diskusii vystúpili všetci prítomní členovia komisie, na otázky odpovedal a niektoré
nejasnosti vysvetlil Mgr. Kostka. Členovia komisie v rámci diskusie navrhli lokality na inštaláciu
hotspotov. Ing. Lukáčová predložila ďalší návrh uznesenia, aby školská komisie neodporúčila
nainštalovať hotspoty do Sadu J. Kráľa. O tomto návrhu uznesenia členovia hlasovali. Hlasovanie viď.
pod návrhom uznesenia uvedenom v materiáli.
Po ukončení diskusie komisia prijala nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 5/22/2018
Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v rámci projektu
Európskej komisie „WiFi4EU“
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
tieto lokality na inštaláciu hotspotov pre bezplatné WiFi v rámci projektu Európskej komisie
„WiFi4EU
a) Námestie republiky
b) Budovy KZP (DK Zrkadlový háj, DK Lúky a Cik Cak centrum)
c) Veľký Draždiak
Prítomní v čase hlasovania: členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž,
Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, p. Viliam Ovsepian
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 6/22/2018
Projekt bezplatného prístupu na WiFi na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v rámci projektu
Európskej komisie „WiFi4EU“
Školská komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
nainštalovať hotspoty pre bezplatné WIFI do Sadu J. Kráľa.
Prítomní v čase hlasovania: členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž,
Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, p. Viliam Ovsepian
Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 1

Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 6a) Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislava – Ing. Lukaček, vedúci FO
- listom zo dňa 28.3.2018 požiadal primátor Bratislavy p. Nesrovnal o stanovisko miestneho
zastupiteľstva našej mestskej časti k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým
sa upravuje jeho znenie v čl. 57 a v čl. 91,
- v článku 57 ods.1 písm. b) sa vypúšťa druhá a tretia veta o miestnom poplatku za rozvoj, v súvislosti
s novelou zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 357/2016 Z. z., sa v článku 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
v ods. 1 vypúšťa písm. c) a v tom istom článku sa dopĺňa odsek 3, v ktorom sa dopĺňa, že mestská
časť poukáže na účet Bratislavy v celej výške prislúchajúcich 32 % najneskôr do 30 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka,
- zároveň sa hlavné mesto Bratislava zaväzuje, že vráti mestskej časti príslušnú časť prijatého podielu
z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti a
identifikácie príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vrátenie miestneho poplatku za rozvoj
poplatníkovi,
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- v článku 91 ods. 1 písm. b) sa navrhovaným novým znením prenáša tzv. solidarita z veľkých
mestských častí na hlavné mesto Bratislava. To znamená, že po uplynutí štvrťroka sa nebude krátiť
výnos dane z príjmov fyzických osôb z veľkých mestských častí, ale táto povinnosť sa bude hradiť
z rozpočtu hlavného mesta, ktoré to už má zapracované v schválenom rozpočte na rok 2018.
Naše stanovisko je nasledovné:
K predloženému návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v čl. 57 a v čl. 91
nemáme pripomienky.
Diskusia: Členom komisie, ktorí vystúpili v diskusii odpovedal na ich otázky Ing. Lukaček
Uznesenie č. 7/22/2018
Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy
Prítomní v čase hlasovania: 8 členovia komisie Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,
Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrísková, Ing. Z. Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová,
p. Viliam Ovsepian
Hlasovanie:

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené
Záver: 22. zasadnutie školskej komisie ukončil podpredseda školskej komisie Mgr. J. Kríž
Mgr. Juraj Kríž, podpredseda školskej komisie
za správnosť zápisnice
Zapísala:
Mgr. V. Redechová,
tajomníčka komisie

V Bratislave 11. 04.2018
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