Zápisnica č. 4/2020 zo zasadnutia komisie
komisie školstva a kultúry
zo dňa 26.11. 2020
od 14.00 – 16.45 h
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, z počtu 7 členov prítomní 6 (p. Izabella Jégh – ospravedlnená liečenie)
Termín nasledujúcej komisie:
PROGRAM ROKOVANIA:
Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady: 30.11. 2020
Miestneho zastupiteľstva dňa: 08.12. 2020

Program komisie:
1. Otvorenie komisie, Program – poradie navrhovaných materiálov
2. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. . .. /2020 Mestskej časti Bratislava

Podunajské Biskupice, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava - Podunajské Biskupice č. 1/2011 zo dňa 14.06.2011, o poskytovaní
konzultačných, poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom
Cezhraničného informačného a impulzného centra (ďalej len CIIC) a ich úhradách.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 Mestskej časti Bratislava
Podunajské Biskupice zo dňa 08.12.2020 o miestnom poplatku za rozvoj mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.
4. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice
5. Informatívna správa: Plán činnosti Miestnej knižnice Podunajské na rok 2021
6. Návrh Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
7. Informatívna správa o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských
škôl podľa stavu k 15.09.2020.
8. Informatívna správa: Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
základných a materských škôl za školský rok 2019/2020.
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..... / 2020, ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na rok 2021
10. NÁVRH Memoranda o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Podunajské
Biskupice a Hviezdnou 1, s.r.o a Hviezdnou 2, s.r.o.
11. Rôzne

K bodu 1
Otvorenie komisie.

Tajomníčka komisie privítala členov komisie a otvorila 3. zasadnutie komisie. Podľa prezenčnej
listiny sa zúčastnili komisie 7 členovia z celkového počtu 7 členov. Komisia bola uznášania
schopná.
Program – poradie navrhovaných materiálov
Členovia komisie školstva a kultúry schválili poradie navrhovaných materiálov na rokovanie
komisie. Členovia komisie odsúhlasili program komisie ŠaK ako celok, v horeuvedenom poradí:
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 2:
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. . .. /2020 Mestskej časti Bratislava Podunajské
Biskupice, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice č. 1/2011 zo dňa 14.06.2011, o poskytovaní konzultačných, poradenských výkonov a
organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného informačného a impulzného centra
(ďalej len CIIC) a ich úhradách.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál: NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia č. . /2020 Mestskej časti Bratislava Podunajské
Biskupice, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice č. 1/2011 zo dňa 14.06.2011, o poskytovaní konzultačných,
poradenských výkonov a organizovanie školiacich aktivít referátom Cezhraničného
informačného a impulzného centra (ďalej len CIIC) a ich úhradách predložiť a prerokovať
na MiZ.
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 3:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 Mestskej časti Bratislava Podunajské
Biskupice zo dňa 08.12.2020 o miestnom poplatku za rozvoj mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice.
Pozmeňujúci návrh od p.poslankyne: Izabella Jégh, poslala mail zo dňa 18.11.2020: Ďakujem za

materiál, súhlasím až na malú výnimku, poplatok na stavbu bývania je vysoký, navrhujem 20 eur
v prípade rodinného domu a 35 Eur nech ostane pre bytové domy a výškové budovy. Poprosím
o dopísanie do zápisnice kult. komisie.
Odpoveď: v zmysle § 7 ods. 2 zákona 447/2015

- Sadzba poplatku za rozvoj
(1) Sadzba poplatku za rozvoj je od 3 eur do 35 eur za každý, aj začatý m 2 podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby.
(2) Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení
a) stavby na bývanie,11) = nerozlišuje rodinný dom a bytové domy.
- každé stavebné povolenie je oslobodené do plochy 60 m 2. Preto pripomienku nemôžeme
akceptovať.

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú
navrhovaný materiál Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020 Mestskej časti
Bratislava Podunajské Biskupice zo dňa 08.12.2020 o miestnom poplatku za rozvoj
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice predložiť a prerokovať na MiZ.
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 4:
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice.
Vyjadrenie komisie: poznámka p.poslanca Vereša: podľa čoho sa vyberajú prevádzky na
stravovanie pre dôchodcov, je možné, aby sa stravovali aj v iných školách ako na Biskupickej?

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice predložiť a prerokovať na MiZ.
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6
K bodu 5:

Informatívna správa: Plán činnosti Miestnej knižnice Podunajské na rok 2021.
Doplňujúci návrh: Komisia ŠaK odporúča alokovať rozpočtové zdroje vo výške 50 000 eur
(kapitálové výdavky), na dofinancovanie knižnice v priestoroch ZŠ Biskupická 1, BA (vypracovanie
projektovej dokumentácie, rekonštrukcia priestorov, vytvorenie kvalitných podmienok pre chod
knižnice v interiéri - nákup nábytku, regálov, ale aj vybudovanie letnej čitárne v exteriéri.
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál
Informatívna správa: Plán činnosti Miestnej knižnice Podunajské na rok 2021
predložiť a prerokovať na MiZ so zapracovanými zmenami.
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 6:

Návrh Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
Pozmeňujúci, doplňujúci návrh:
Vyjadrenie komisie: predložený plán KP je príliš ambiciózny, vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiol.
situáciu, plán KP treba prepracovať, komisia neodporúča podujatia hromadné organizovať min. do apríla
2021. Do plánu je potrebné zakomponovať precíznejšie 800. výročie 1.p.zm. o PB, oslavu tohto výročia
treba koncepčne spracovať a to v zmysle nielen podujatí (ktoré budú nosné pre tento koncept, ale aj
v zmysle výdavkov, navrhuje pripraviť položkový rozpočet). Komisia ŠaK neodporúča tento materiál
predložiť a prerokovať na MiZ dňa 8.12.2020, ALE: až na januárové zastupiteľstvo v r. 2021, na ktorom

sa bude prejednávať rozpočet MČ. Ďalej komisia navrhuje pracovné stretnutie (mimo komisií) ohľadom
koncepcie plánu KP so zakomponovaním 800. výročia.
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry neodporúčajú navrhovaný materiál predložiť
a prerokovať na MiZ.
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 7:
Informatívna správa o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl
podľa stavu k 15.09.2020.
Pripomienky: tajomníčka komisie informovala komisiu o novele zákona o povinnom
predprimárnom vzdelávaní a o možnosti nedostatočnej kapacity MŠ.
Predsedníčka komisie navrhla, aby sme sa problematikou kapacity pravidelne zaoberali, zvážili
možnosti nielen stavbou novej škôlky, ale využitie už existujúcich priestorov, zvážili efektivitu
alternatív.
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál : Informatívna

správa o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl podľa stavu
k 15.09.2020, predložiť a prerokovať na MiZ.
Za: Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 8:
Informatívna správa: Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
základných a materských škôl za školský rok 2019/2020.
- Správy za zriaďovateľa k nahliadnutiu
Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál :
Informatívna správa: Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
základných a materských škôl za školský rok 2019/2020, predložiť a prerokovať na MiZ .
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 9:
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..... / 2020, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov,
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2021.
Pripomienky komisie: VZN v tomto znení predložiť, ale treba sledovať reálne náklady, prehodnotiť
výšku poskytovaných FP a zhodnotiť pri záverečnom účte.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..... / 2020, ktorým sa určuje výška finančných
prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na rok 2021 predložiť a prerokovať na MiZ.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 10:
NÁVRH Memoranda o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Podunajské
Biskupice a Hviezdnou 1, s.r.o a Hviezdnou 2, s.r.o.
Doplňujúci, pozmeňujúci návrh:
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

Uznesenie: Členovia komisie školstva a kultúry odporúčajú navrhovaný materiál : NÁVRH
Memoranda o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Podunajské Biskupice
a Hviezdnou 1, s.r.o a Hviezdnou 2, s.r.o., predložiť a prerokovať na MiZ .
Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 6

K bodu 11:
Rôzne:
p. poslakyňa Lukáčová:
- zhodnotila dohovor k rozpočtu medzi poslancami a vedením MČ, dopracuje sa výdavková časť,
prebehlo technické rokovanie s prednostkou MČ.
- informovala o FP, ktoré vyčlenila EÚ a ktoré sa začlenia do existujúceho OP vo výške 780
miliónov eur. Z toho pripadne 180 mil. eur pre bratislavský kraj. Projekty treba zrealizovať do
9/2023. Na úrovni Bratislavy sú to ZŠ, MŠ a zelené opatrenia (cyklotrasy a verejná a os. doprava).
ZŠ Podzáhradná – SMART aktivity, ZŠ Bieloruská a Biskupická – rekonštrukčné práce
naplánované v akčnom pláne., do roku 6/2021 je potrebné spracovať projektové dokumentácie,
nastaviť spolufinancovanie. MŠ –z externých zdrojov sa dajú financovať konštrukčné veci, napr.
vegetačná strecha..

Mgr. Barbora Lukáčová
Predsedníčka komisie ŠaK
Zapísala:
PaedDr. B. Biksadská
vedúca oddelenia ŠaK

