
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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~ 

Zápisnica a uznesenia 

z 1. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
13. decembra 2018 

Prítomní členovia miestnej rady: Mgr. Martina Uličná, Mgr. Boris Ažaltovič, Mgr. art. Adam 
Berka, Mgr. Petra Hitková, PhD„ RNDr. Milan Remiš, MUDr. Viera Satinská, Ing. Matej Vagač 

Ostatní prítomní: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, JUDr. , Ing. Peter Magát, PhDr. Matej Alex 

PROGRAM: 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021 
2. Rôzne 

Rokovanie miestnej rady otvorila a viedla Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovaním: za 7, proti O , zdržal sa O, neprítomní: O 
členovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 7 , proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 
za overovateľa zápisnice bol schválený Mgr. Martina Uličná, zástupkyňa starostky mestskej 
časti, členka miestnej rady. 

K bodu 1: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021 

Ing. Magát - uviedol Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 -
2021. 
Na spoločnom rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva 12.12.2018 sa poslanci požiadali 
o odôvodnenie ročného nárastu mzdových výdavkov zamestnancov mestskej časti, ďalej 

výdavkov v oblasti školstva, v sociálnej oblasti. 
V tejto súvislosti Ing. Magát vysvetlil, že nárast v oblasti školstva je spôsobený 6 % nárastom 
počtu žiakov, 1 O % navýšením tarifných platov, čo bude pokryté zvýšenými príjmami od štátu. 
Nárast výdavkov Seniorcentra j e spôsobený zákonným zvýšením tarifných platov zamestnancov 
(rast minimálnej mzdy zo 480,00 EUR na 520,00 EUR), čo predstavuje v r. 20 19 až 40 % 
zvýšenie. 
PhDr. Alex - doplnil, že prepočítavali a navyšovali len tarifné platy, pohyblivú zložku mzdy 
nemenili, ale v Seniorentre j e najväčšia časť zamestnancov v nižších tarifných triedach, čo 
znamená, že čím nižšia trieda, tým vyšší nárast. Uviedol, že oproti roku 2018 sú zvýšené aj 
príjmy o 52 tis. EUR. Uviedol, že 1/3 príjmov Seniorcentra sú príjmy od klientov, 1/3 sú príjmy 
od štátu a 1/3 od zriaďovateľa. 



Mgr. Hitková, PhD. - poukázala na to, že v niektorých ZŠ je oproti r. 2018 pokles mzdových 
výdavkov (napr. ZŠ Škarniclova) a uviedla, že by nebola rada, keby riaditelia škôl siahli 
učiteľom na platy . 
Ing. Magát - informova l, že v októbri návrh rozpočtu konzultovali s riad iteľmi škôl a na platy 
učiteľom sa pri zostavovaní rozpočtu nesiahalo. Ďalej uviedol, že výdavky sú ovplyvnené aj 
počtom žiakov, pričom napr. v ZŠ Jelenia, ktorú navštevujú integrované deti, je normatív na 1 
dieťa 3x vyšší ako na 1 žiaka v ostatných ZŠ. 
RNDr. Remiš - doplnil, že si porovnával normatívy na žiakov v jednotlivých školách a zistil , že 
sú veľmi podobné. 
Mgr. Ažaltovič - uviedol , že nárast výdavkov na zamestnancov mestskej časti je aj v súvislosti 
s Kolektívnou zmluvou, podľa ktorej sa zamestnancom automaticky valorizujú platy, ktoré sa 
odvíjajú od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. 
Ing. Vagač - žiadal o informáciu, či je v návrhu rozpočtu zahrnutá valorizácia platov 
zamestnancov mestskej časti . 

Ing. Magát - uviedol, že v návrhu rozpočtu je valorizácia platov zamestnancov mestskej časti 

zahrnutá. Doplnil , že ďalšou záťažou rozpočtu je príspevok zamestnávateľa až do výšky 275,00 
EUR za tuzemskú dovolenku zamestnancom, ktorí sú v mestskej časti zamestnaní dlhšie ako 2 
roky. 
Ing. arch. Aufrichtová - informovala členov miestnej rady, že miestny kontrolór odporučí vo 
svojom stanovisku schváliť predložený návrh rozpočtu a že na spoločnom zasadnutí komisií 
miestneho zastupiteľstva 12.12.2018 č lenovia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie 
prijali uznesenie, ktorým komisia odporučila predložiť Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na roky 201 9 - 202 1 na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 1/2018 - 8.VO 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 7 , proti O , zdržal sa O, neprítomní: O 

odporú ča 

miestnemu zastupi teľstvu prerokovať Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 201 9 - 202 1. 

K bodu 2: Rôzne 

Členovia miestnej rady požiadali starostku mestskej 
miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na zasadn 

Overovateľ : Mgr. Martina Uličná ~. 
Zapísala: Ing. Schmidtov~ / 
V Bratislave, 13. 12.20 l 8J.t1...1 cť~ 
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