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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 12. 03.  2019 

v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  PhDr. Ľudmila Farkašovská, 

Ing. Gabriela Fulová, Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Tatiana Kratochvílová, Miroslav Dragun, 

Mgr. Pavol Škápik, MUDr. Iveta Plšeková 

 

Trvanie: od 15:30 do 17:05 

 

Program: 

 
1. Schválenie programu zasadnutia 
2. OŠaŠ – VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach 

3. FO – VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia 

4. FO – VZN o poskytovaní dotácií 

5. Centrálna rozvojová os 

6. PO – Žiadosť  primátorovi a poslancom MsZ o vysporiadanie pozemkov zverených m.č. tzv. 5-

kovými protokolmi, SJK a Tyršovo nábr. 

7. Informácia o stave Sadu Janka Kráľa. 
8. Informácia o stave prebiehajúcej zimnej údržby. 
9. Koncepcia výmeny a rozmiestnenia odpadkových košov na drobný komunálny odpad v MČ 

Petržalka. 
10. Informácia o možnosti požiadať o polopodzemné kontajnery v MČ Petržalka na Magistráte cez ich 

výzvu. 
11. Rôzne 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku začala zasadnutie, pani predsedníčka Mgr. 

Natália Podhorná privítala členov komisia a prešlo sa k prerokovaniu bodov programu. 

K jednotlivým bodom programu prijala komisia nasledovné uznesenia: 

 

BOD 1 
bod programu uviedla: Mgr. Natália Podhorná 

 

Pani predsedníčka navrhla z programu vypustiť bod 5, nakoľko nebol poskytnutý materiál 

poslancom a ako nový bod 5 zaradiť hosťa mjr. JUDr. Jaroslava Joneka, riaditeľa Obvodného 

oddelenia PZ Bratislava Petržalka Stred. 

P. Škápik uviedol, že bod Centrálna rozvojová os považuje za dôležitý z pohľadu životného 

prostredia a nedodanie  materiálu je veľké pochybenie Miestneho úradu. 

Členovia komisie si následne odhlasovali program. 

 

Hlasovanie: 
Prítomných:    6 

Za:              6 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Prišla p. Ľ. Farkašovská a p. E. Pätoprstá 
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BOD 2 
bod programu uviedol: PaedDr. Juraj Monsberger 

 
P. Monsberger uviedol materiál Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. ../2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2015 
 

Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) ako zriaďovateľ škôl a školských 

zariadení určuje všeobecne záväzným nariadením: 
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“), 

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 

(ďalej len „ŠKD“) a centra voľného času (ďalej len „CVČ“) 

- výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín (finančné pásmo podľa vekových kategórií), 

do zariadení školského stravovania (ďalej len „ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ“) 

- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady na prípravu, výdaj a konzumáciu 

jedál a nápojov a podmienky úhrady v ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ 

Návrh na úpravu výšky príspevkov zákonných zástupcov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti z dôvodu 

nedostatočného objemu finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na originálne kompetencie – 

pokrytie bežných výdavkov v MŠ, ŠKD a režijných nákladov v ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ, okrem iného aj z 

dôvodu zvyšovania kapacít MŠ, zvyšovania počtu žiakov v ZŠ a ŠKD. 
Návrh úpravy príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiakov v škole a školskom 

zariadení a na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa predkladá aj z dôvodu, že od roku 2015 sa 

nerealizovala úprava VZN a ceny surovín a energií na prípravu jedál sa postupne zvyšujú. 
Nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ je potrebné riešiť aj primeraným 

finančným zainteresovaním zákonných zástupcov detí a žiakov úpravou výšky príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, za činnosť v ŠKD, výšky režijných nákladov na 

stravovanie, z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na ich prevádzku, t. j. na bežné a aj osobné výdavky a 

nedostatok personálu. 
V súčasnosti zákonní zástupcovia detí v MŠ prispievajú na čiastočnú úhradu režijných nákladov na 

celodenné stravovanie sumou 0,30 € a v ŠJ ZŠ sumou 0,20 €. 
V súvislosti s novelou zákona o dotáciách MPSVaR sa očakáva od 01.09.2019 zvýšený počet 

stravníkov v ŠJ ZŠ, predovšetkým žiakov II. stupňa. Táto skutočnosť bude mať dopad na zvýšenie 

nákladov na prevádzku ŠJ ZŠ, t. j. zvýšenie nákladov na energie (elektrina, plyn, atď.), na zvýšený 

počet zamestnancov do ŠJ ZŠ, na materiálno technické a technologické vybavenie (kotle, 

konvektomaty, ohrievacie pulty, spotrebiče, riad, taniere, príbory, atď.), ako aj zvýšenie nákladov na 

odvoz a likvidáciu odpadu zo ŠJ ZŠ. Na základe uvedených skutočností a argumentov je nevyhnutné 

novelou VZN riešiť aj úpravu výšky čiastočnej úhrady režijných nákladov zákonných zástupcov detí a 

žiakov. Z uvedeného dôvodu sa predkladá návrh úpravy výšky čiastočnej úhrady režijných nákladov v 

ŠJ ZŠ z pôvodných 0,20 €/deň/žiak na 0,40 € a v ŠJ MŠ z pôvodných 0,30 €/deň/dieťa na 0,40 €. 

Súčasne s navrhuje upraviť výšku čiastočnej úhrady režijných nákladov v ŠJ MŠ a v ŠJ ZŠ aj pre 

zamestnancov z pôvodných 0,20 €/deň/zamestnanec na 0,40 €/deň/zamestnanec v MŠ resp. ZŠ. 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom: 
Návrh na zmenu výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a resp. žiaka na nákup potravín do ŠJ 

MŠ a ŠJ ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej 

časti aj z dôvodu schválenie novely zákona o dotáciách MPSVaR s účinnosťou pre ŠJ MŠ od 

01.01.2019 a pre ŠJ ZŠ s účinnosťou od 01.09.2019. 
Podľa § 4 ods. 3 tohto zákona dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom možno poskytnúť 

na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na každé dieťa, ktoré navštevuje: 
a) posledný ročník MŠ, 

b) MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 
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c) MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník MŠ, je najmenej 50% detí z domácností, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
 

MPSVaR poskytne dotáciu vo výške 1,20 € na každé dieťa posledného ročníka MŠ, vrátane detí, ktoré 

majú na základe posúdenia odborného lekára predpísanú diétnu stravu. Podľa § 142a) zriaďovateľ je 

povinný zákonnému zástupcovi dieťaťa znížiť príspevok na nákup potravín v zariadení školského 

stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu. 
Podľa 4. finančného pásma je výška nákladov na nákup potravín 1,27 €. Dotácia na dieťa rok pred 

začatím povinnej školskej dochádzky, ktoré navštevuje MŠ je 1,20 €. Zákonný zástupca dieťaťa bude 

uhrádzať rozdiel medzi finančným pásmom a poskytovanou dotáciou vo výške 0,07 €/deň/dieťa. 
Od 1. septembra 2019 bude MPSVaR, v zmysle zákona o dotáciách MPSVaR, poskytovať dotáciu na 

výchovu k stravovacím návykom vo výške 1,20 € aj na každého žiaka ZŠ na zabezpečenie obeda. 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom bude poskytnutá len dieťaťu a žiakovi za každý 

deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed. 
Účinnosť VZN o určení výšky príspevkov a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa navrhuje od 1. mája 

2019. 
Systém a povinnosti zákonných zástupcov pri odhlasovaní detí MŠ a žiakov ZŠ zo stravy, ako aj 

nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si týchto povinností 

budú zapracované do vnútorných predpisov základných a materských škôl, ktorými sú prevádzkové 

poriadky ŠJ MŠ a ZŠ a školské poriadky, v súlade s metodickým pokynom, ktorý vydá mestská časť 

Bratislava-Petržalka s cieľom nadstavenia podmienok tak, aby bola zabezpečená účelnosť a 

efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov dotácie. 
 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a) s ch v á l i ť 
 

Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 3/2015 
b) s p l n o m o c n i ť 
 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia schváleného dňa 26.03.2019. 

 

Hlasovanie: 
Prítomných:    8 

Za:              7 

Proti:             0 

Zdržal sa:        1 

Uznesenie bolo schválené 
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BOD 3 
bod programu uviedol: Ing. Julián Lukáček 

 

Pán Lukáček odprezentoval materiál Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
 

V súlade s § 6 ods. 12 písm. c) bod 3 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú obce 

povinné vydať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom stanovia výšku finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. 

V súlade so štatútom hlavného mesta sú prenesené na mestské časti všetky povinnosti spojené so 

zabezpečením činnosti základných škôl, školských zariadení a materských škôl s výnimkou 

neštátnych škôl a školských zariadení. 

Súčasťou uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia  je príloha, v ktorej sú vyčíslené priemerné 

normatívy na prevádzku a mzdy materských škôl a školských zariadení v pôsobnosti našej 

mestskej časti. Sú vyčíslené na kalendárny rok 2019 na základe schváleného rozpočtu pre rok 

2019 a skutočného počtu detí v materskej škole a školskom zariadení podľa stavu k 15. septembru 

2018. Oproti roku 2018 sú tieto normatívy vyššie vo všetkých školských zariadeniach 

predovšetkým v oblasti miezd, z dôvodu navýšenia tarifných tabuliek pre pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2019. Napríklad v materských školách bola výška 

dotácie oproti roku 2018 zvýšená z 2 556 € na 2 655€, v školských kluboch z 693 € na 739 € 

a v školských jedálňach z 226 € na 240 €. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Stredisko služieb 

školám a školským zariadeniam Petržalka, ktoré spravuje 24 materských škôl. V normatíve na 

dieťa materskej školy sú započítané podielovo aj náklady na činnosť Strediska služieb školám 

a školským zariadeniam. Školské kluby detí a školské jedálne sú zriadené pri každej z jedenástich 

základných škôl v pôsobnosti našej mestskej časti. Centrá voľného času so športovým zameraním 

sú zriadené pri ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. 

 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. 

decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

 

 

Hlasovanie: 
Prítomných:    8 

Za:              8 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo schválené 
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BOD 4 
bod programu uviedol: Ing. Julián Lukáček 

 

P. Lukáček uviedol materiál Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
 

Návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka je predkladaný na 

základe požiadavky poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácií a ich vyúčtovania. 

 

V zmysle navrhovanej zmeny  sa najmä upravujú termíny predkladania vyúčtovania 

poskytovaných dotácií ako aj ďalšie drobné úpravy vyplývajúce z používania týchto dotácií. 

 

P. Lukáček ozrejmil aj úpravy, ktoré vzišli z operatívnej porady starostu. 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

 

odporúča 
 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á  l  i  ť  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní 

finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

S pripomienkou: 

-komisia navrhuje upraviť VZN v časti § 6 ods. 12 a to rozdeliť dotácie v pomere 90%:10% 

v projektoch nad 5000,-€ 

Hlasovanie: 

Prítomných:    8 

Za:              8 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prišla p. T. Kratochvílová 

 

BOD 5 
Na rokovanie komisie bol ako hosť pozvaný p. mjr. Jaroslav Jonek, riaditeľ Obvodného oddelenia 

PZ Bratislava Petržalka Stred, aby v skratke predstavil, aký je stav verejného poriadku v Petržalke. 

Porozprával aké oblasti prevažne ako policajný zbor riešia, ako spolupracujú s Mestskou políciou 

a riešia prevenciu. 

Poukázal  na problémy s mládežou konzumujúcou alkoholické nápoje hlavne v Ovsišti. Aj napriek 

tomu, že sú neplnoleté, k alkoholickým nápojom sa dostanú a to cez bezdomovcov alebo seniorov, 

ktorí im alkohol kúpia. 
 

Aj na základe uvedených informácií vzišla požiadavka Komisie životného prostredia a verejného poriadku: 
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1. požiadať oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu, aby informovali seniorov v zariadení 

na Medveďovej ulici, že poskytnutie alkoholických nápojov mladistvým je trestný čin a môžu byť 

za takéto správanie vyhodení zo zariadenia. 
2. Zároveň požiadali o informáciu do ďalšej komisie o náplni práce a riešených podnetov 

inšpektorov verejného poriadku. 
 

Hlasovanie: 
Prítomných:    9 

Za:              9 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

 

Členovia komisie: M. Kozáková, T. Kratochvílová, E. Pätoprstá, Ľ. Farkašovská odišli. 

 

BOD 6 
 

Na krátkosť času nebol bod prerokovaný v znení navrhnutého materiálu a komisia prijala 

uznesenie: 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku dodá stanovisko k bodu 6 v náhradnom 

termíne do zasadanie najbližšieho Miestneho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 
Prítomných:    5 

Za:              5 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo schválené 

 

Ostatné body boli presunuté na ďalšie rokovanie Komisie životného prostredia a verejného 

poriadku 

 

 

 

 

 

Mgr. Natália Podhorná, v.r. 

predsedníčka KŽPaVP 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 13. 03. 2019 

 

Mgr. Veronika Berner Ďurinová 


