
Z á p i s n i c a č. 7 /2019 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 12.06.2019 

Prítomní: Mgr.art. Adam Berka, Ing. Jana Španková, Mgr. Martina Uličná, Ing. Tomáš 
Ziegler, Mgr. Boris Ažaltovič, Mgr. Juraj Mikulášek, Ing. Petr Skalník, Mgr. Ondrej Dostál, 
Mgr. Tomáš Dentico 

Neprítomní: Ing. arch. Martin Gajdoš 

Hostia: p. Mgr. Ján Lazar - prednosta miestneho úradu, Ing. Martina I-Irnčiarová - vedúca 
odd. majetkového, JUDr. Iveta Hahnová - vedúca odd. legislatívno-právneho, Ing. Peter 
Magát - vedúci oddelenia finančného, JUDr. Michal Sygút - vedúci odd. školstva, Ing. 
Marcel Klimek - poradca starostky, JUDr. Tomáš Franko - kancelária starostky, p. PhDr. 
Milan Chromík - odd. stratégie a projektového riadenia; Ing. Dáša Turbová - vedúca odd. 
stratégie a projektového riadenia; Ing. Peter Borecký - odd. investičné, Ing. Peter Mihal -
vedúci odd. investičného, 
Verejnosť: p. Pavol Sabela - predseda občianskeho združenia STOPA Slovensko; p. Peter 
Šimko - zástupca vlastníkov bytového domu Karadžičova 49,51,53,55 v Bratislave; p. 
Katarína Buj1'íáková, p. Danka Daubnerová, p. Marko Surkoš 

Program: 

1) Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Špitálska č. 18 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa (účasť p. Sabelu - štatutárny zástupca občianskeho združenia OZ 
STOPA) 

2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. „„./2019, o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť 
školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a 
režijných nákladov v zariadení školského stravovania 

3) Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č„./2019 
z 25. júna 2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

4) Návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

5) Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto 

6) Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

7) Správa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 

8) Prezentácia o rekonštrukcii strechy budovy MÚ Bratislava - Staré Mesto (odd. 
stratégie a projektového riadenia) 

9) Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06. 2013, ktorým bol schválený nájom 
nebytového priestoru pre Základnú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

1 O) Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola 
schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických 
zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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11) Správa o činnosti TSSM, a.s. 

12) Rôzne 

Predseda komisie privítal prítomných členov. Komisia boia uznášaniaschopná. Členovia 
komisie s predloženým programom rokovania vyjadrili súhlas. P. Ziegler navrhol prerokovať 
bod č. 1 O ako druhý v poradí, nakoľko na zasadnutí bol prítomný zástupca vlastníkov 
dotknutého bytového domu Karadžičova 49,51,53,55 v Bratislave. Členovia komisie nemali 
námietky. 

K bodu č.1 

1/1 Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Špitálska 18 v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Ide o dva nebytové priestory (214,27 m2 + 52,94 m2) nachádzajúce sa na prízemí 
bytového domu na ul. Špitálska č. 18 v Bratislave. O nájom nebytových priestorov požiadalo 
občianske združenie STOPA Slovensko. Materiál bol prerokovaný na predchádzajúcom 
zasadnutí komisie dňa 15.05.2019, na ktorom bolo prijaté uznesenie č. 51/2019. V súlade 
s uznesením, komisia odporučila stiahnuť materiál Návrh na nájom nebytových priestorov 
na ul. Špitálska č. 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa z rokovania 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a opätovne materiál 
prerokovať na júnovom zasadnutí Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a Komisii 
pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu za účasti zástupcu občianskeho združenia STOP A 
Slovensko. 

p. Ziegler privítal na zasadnutí aj p. Sabelu - predseda občianskeho združenia a vyzval ho 
k prezentácii materiálu a k objasneniu zámeru využitia priestorov. 

p.Sabela uviedol, že ide o tzv. projekt Rapid rc-housing Bratislava (systém prechodného 
Integračného bývania). Činnosť občianskeho združenia je zameraná na pomoc, prevenciu, 
integráciu a riešenie situácie ľudí v kríze a ľudí bez domova. Daný projekt je určený pre ľudí, 
ktorí sa rozhodli zmeniť svoj život a ponúknuť im šancu tento cieľ aj dosiahnuť t.j. pomôcť 
"ľuďom bez domova, ľuďom v kríze" a zjednodušiť im návrat do reálneho života a 
pracovného prostredia. Nájomca má zámer v nebytových priestoroch vytvoriť pracovnú 
dielňu a vykonávať efektívnu pracovnú terapiu. Jedná sa o nerušivé aktivity a nebytové 
priestory nebudú nijakým spôsobom vizuálne identifikovateľné, čo je tiež garant toho, že 
nebytový priestor nebude "otvorený" pre voľný vstup klientov (ľudí bez domova), a teda 
nemajú dôvod sa v danom priestore alebo v jeho okolí pohybovať a zhlukovať. 

Členovia komisie sa informovali na stanovisko Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a 
rodinu. p. Uličná uviedla, že sa viedla k materiálu diskusia, ale jej záver viedol k pozitívnemu 
stanovisku a k podpore predkladaného projektu. 

p.Španková uviedla, že podľa jej názoru, by bolo vhodné a správne riešiť danú problematiku 
koncepčne. Pomoc ľuďom bez domova resp. ľuďom, ktorým sa ocitli v kríze, by sa mala 
sústrediť na miesta, resp. do lokality, kde to už v danom čase funguje (napr. na Hatalovej ulici 
v Bratislave). Nepovažuje za vhodné sústrediť tento druh činnosti do centra hlavného mesta. 

p. Ažaltovič uviedol, že preňho je dôležité poznať názor obyvateľov, vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov priamo dotknutého bytového domu, príp. aj bytových domov 
situovaných bezprostredne v okolí nebytového priestoru. Bez ich stanoviska nevie a nemôže 
zaujať zodpovedné a relevantné stanovisko. 
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Uznesenie č. 60/2019 

Komisia odporúča prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Špitálska č. 18 v Bratislave ako prípad 
hodný osobitného zreteľa a žiada materiál na rokovanie 1piestneho zastupiteľstva doplniť 
o stanovisko obyvateľov bytového domu Špitálska č. 18 k daflej veci. 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: 2 

K bodu č. 10 

10/1 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená 
úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre 
spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál stručne uviedla p. Mgr. Malinová. Bytové domy Karadžičova 49-51-53-55 sú 
v súčasnom období zásobované dodávkou tepla cez sekundárny rozvod z OST Krížna 32. 
Vlastníkom sekundárneho rozvodu je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 
Prevádzkovateľom sekundárneho rozvodu a dodávateľom tepla do spomínaných bytových 
domov je spoločnosť TERMMING, a.s„ ktorá sekundárny rozvod prevádzkuje na základe 
nájomnej zmluvy s mestskou časťou. Vlastníci bytov požiadali mestskú časť o súčinnosť 
spočívajúcu v rokovaní so spoločnosťou TERMMING, a.s. za účelom dosiahnuť vzájomnú 
dohodu o odpojení resp. vyňatí časti potrubia sekundárneho rozvodu slúžiaceho pre 
dodávku teplej vody pre obytný dom Karadžičova 49, 51, 53, 55 v Bratislave z odovzdávacej 
stanice tepla Krížna 32 z predmetu nájmu ku dňu 31.12.2019, nalcoľko majú zámer 
vybudovať si vlastnú kotolňu. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto viedla niekoľko rokovaní 
so spoločnosťou TERMMING, a.s„ ktorých výsledkom bola dohoda o zúžení predmetu 
nájmu podľa vyššie uvedeného a s tým súvisiaca úprava ceny nájmu na sumu 33 543,00 Eur 
t.j. 8 385,75 Eur/štvrťrok od 01.01.2020. Z dôvodu zúženia predn1etu nájmu navrhujeme 
upraviť aj prílohu č. 1 k nájomnej zmluve tal(, alco je uvedené v návrhu uznesenia. 

Uznesenie č. 61/2019 

Komisia odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava 
zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť 
TERMMlNG, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 3 

3/1 Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č„./2019 
z 25. júna 2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Materiál stručne uviedol p. Ing. Klimek. Návrh všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú 
predkladané na júnové zasadnutia miestneho zastupiteľstva, sú spracované so zámerom 
poskytovať a garantovať kvalitné služby za primeranú cenu. 
V § 3 tohto návrhu VZN sa niektoré sadzby dane upravujú nasledovným spôsobom: 

1) zmena sadzby dane za umiestnenie ambulantného predajného zariadenia (okrem 
Poľnej ulice) z 1,00 eura na 1,34 eur, 
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2) zmena sadzby dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
a exteriérového sedenia v historickej časti mesta (pešia zóna okrem H viezdoslavovho 
námestia) 1,34 eur za obdobie od 1. apríla do 15. novembra príslušného kalendárneho 
roka a 1,00 euro za obdobie od 16. novembra do 31. marca nasledujúceho 
kalendárneho roka, ' 

3) návrh doph'íujúceho ustanovenia VZN, v ktorom sa navrhuje osobitná sadzba dane 
v sume 1,75 eura za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
vrátane exteriérového sedenia na Hviezdoslavovom námestí za obdobie od 1. apríla do 
15. novembra príslušného kalendárneho roka a za obdobie od 16. novembra do 31. 
marca nasledujúceho kalendárneho roka a v sume 1,00 euro za obdobie od 16. 
novembra do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, 

4) zmena sadzby dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
a exteriérového sedenia mimo pešej zóny a Hviezdoslavovho námestia 1,00 euro za 
obdobie od 1. apríla do 15. novembra príslušného kalendárneho roka a 0,80 eura za 
obdobie od 16. novembra do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

P. Ing. Klimek uviedol, že dôvodom tohto návrhu je skutočnosť, že uvedené sadzby neboli 
zvyšované od roku 2005 aje v nich premietnutá výška inflácie. Očakávaný finančný prínos do 
rozpočtu mestskej časti je cca 150 tis. Eur za rok 2019. 

K materiálu sa viedla diskusia. 

p. Berka uviedol niekoľko svojich pripomienok. Informoval sa na účinnosť tohto VZN, a to 
najmä z dôvodu, že by bol rád, ak by nový návrh VZN zohľadňoval tohtoročnú už otvorenú 
letnú sezónu, nakoľko každý prevádzkovateľ už má v tejto dobe svoj finančný harmonogram 
a plán a takáto zmena by znamenal pre nich nepredpokladaný finančný náklad t.j. zvážiť 
účinnosť VZN s navrhovanými zmenami od nového kalendárneho roku resp. tak, aby bola 
účinná a zasiahla samotných prevádzkovateľov až v novej letnej sezóne v roku 2020 
s dostatkom času na jeho adaptáciu. 
Ďalej si neosvojil myšlienku nejednotnej sadzby dane v rámci historického centra mesta. Má 
za to, že v celom historickom centre mesta (t.j. vrátane Hviezdoslavovho námestia) by mala 
byť stanovená jednotná sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb a exteriérového sedenia na sumu 1,34 Eur/m2/deň. 
p. Berka si rovnalw neosvojil ani návrh na zmenu sadzby dane v centre mesta za umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia v zimnom 
období (t.j. od 16. novembra do 31. marca kalendárneho roka). Práve v zimnom období 
vznikajú tzv. celoročné presklenené terasy ( t.j. pevná stavba, terasa so stenami a strechou), 
ktoré je ťažké osobitne riešiť z právneho hľadiska a z tohto dôvodu by pristúpil nie 
k zníženiu, ale k zvýšeniu sadzby dane na sumu 2,68 Eur/m2/deň. 

p. Skalník podporil názor p. Berku týkajúci sa určenia jednotnej sadzby dane za umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vrátane exteriérového sedenia pre celé 
historické centrum hlavného mesta (t.j. vrátane Hviezdoslavovho námestia). 

p. Mikulášek vníma potrebu riešiť túto problematiku, nakoľko verejný priestor a jeho zabratie 
ovplyvňuje všetkých obyvateľov hlavného mesta, ako aj jeho návštevníkov. Vníma aj názory 
samotných prevádzkovateľov a má za to, že predkladaný návrh VZN je kompromis medzi 
dotknutými stranami. 

p. Španková súhlasí so znením a zmenami predloženými v návrhu VZN, dokonca aj 
s navrhovanou vyššou sadzbou dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb vrátane exteriérového sedenia pre Hviezdoslavova námestie. Naopak, nestotožňuje sa 
s názorom p. poslanca Berku vo veci stanovenia vyššej sadzby dane v zimnom období. Má za 
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to, že aj v zimnom období je v rámci pešej zóny veľa prevádzkovateľov, ktorí majú 
umiestnené pred svojou prevádzkou malé terasy (stoličky, stoly, lavičky s prikrývkami) bez 
skleného prekrytia a obyvatelia ich v plnej miere využívajú. 

p. Dentico vníma „nadradené a osobité" postavenie I"Iviezdoslavovho námestia ako 
subjektívny postoj a pocit niektorých z obyvateľov hl. mesta. Navrhol zvážiť osobitnú 
sadzbu dane pre umiestnenie celoročnej presklenenej terasy na námestiach a v centre hl. 
mesta. 

p. Berka uviedol, že by bol rád, ak by sa v budúcnosti otvorila aj otázka pre určenie a zmeny 
sadzby dane za umiestnenie reklamných plôch. 

Uznesenie č. 62/2019 

Komisia odporúča upraviť a stanoviť jednotnú sadzbu dane za umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb a exteriérového sedenia v historickom centre mesta (pešia 
zóna vrátane Hviezdoslavovho námestia t.j. ulice vymenované v§ 3 pím. c) a písm. d) VZN) 
na sumu 1,34 Eur za 1 m2 a dei'í pre celé obdobie kalendárneho roka. 

Prítomní: 7 Za: 5 Proti: 1 Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 63/2019 

Komisia odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...12019 z 25. 
júna 2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 7 Za:6 Proti: O Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 64/2019 

Komisia žiada prednostu miestneho úradu o vypracovanie a predloženie podrobnej štruktúry 
všetkých príjmov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (vo vzťahu k jednotlivým typom 
daní, poplatkov,„ z ktorých tieto príjmy pochádzajú). Spracované údaje žiadajú predložiť na 
septembrové zasadnutie komisie. · 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 5 

511 Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti 
o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 

Materiál stručne prezentoval p. Ing. Klimek. Cieľom úprav aktuálneho znenia VZN je 
reflektovať infláciu, rast mzdových a odvodových nákladov na personálne obsadenie, ďalej 
rast cien energii, tovarov a služieb v rozpätí rokov 2017 - 2018. Tieto sa podieľali na raste 
ekonomicky oprávnených nákladov. Priemer ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2018 
na jedno dieťa mesačne predstavoval sumu 428,01 EUR. Preto sa navrhujú nasledovné 
zmeny: 

- v §2, ods 2, písm a) upraviť paušálny poplatok v detských jasliach, a to zo sumy 400 EUR 
na sumu 425 EUR mesačne 
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v §2, ods 3, písm a) upraviť výšku poskytnutej zľavy prijímateľovi sociálnej služby v 
detských jasliach, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti, zo sumy 100 EUR na sumu 75 
EUR mesačne. 

Uznesenie č. 65/2019 

Komisia odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o 
deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 2 

2/1 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. „„./2019, 
o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení 
školského stravovania 

Materiál stručne uviedol p. Ing. Klimek. S účinnosťou od 01. 01. 2019 nadobudla účinnosť 
novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. 
Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byt' 
zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej 
školy a základnej školy, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja. Žiadosť o dotáciu na stravu 
podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má 
sídlo žiadateľ dotácie. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podala žiadosť o uvedenú dotáciu 
v riadnom termíne do 10. 01. 2019. Aby bolo možné deťom poskytovať dotáciu na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je potrebné prijať nové Všeobecne záväzného 
nariadenia o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského 
klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných 
nákladov v zariadení školského stravovania. 
Zmena sa vzťahuje na stanovenie výšky čiastočného príspevku na prevádzku detí v 
materských školách a v základných školách s účirmosťou od 01. 09. 2019 v súlade so 
zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
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. 
V súčasnosti zálrnnní zástupcovia detí v MŠ a ŠJ ZŠ prispievajú na čiastočnú úhradu, réžiu 
sumou 0,50 €. 
V súvislosti s novelou zálrnna 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 náldadov 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 náldadov na odvoz a likvidáciu odpadu zo ŠJ ZŠ. Na záldade uvedených 
skutočností a argumentov je nevyhnutné novelou VZN riešiť aj úpravu výšky čiastočnej 
úhrady režijných náldadov zákonných zástupcov detí a žiakov. Z uvedeného dôvodu sa 
predkladá návrh úpravy výšky réžie v ŠJ ZŠ a v ŠJ MŠ z pôvodných 0,50 €/deňldiet'a na 1 €. 
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' Členovia komisie viedli diskusiu, najmä pokiaľ ide o definíciu „zákonného zástupcu" detí (t.j. 
či sa jedná len o jedného z rodičov alebo o oboch rodičov napr. v prípade splnenia podmienky 
mať trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle § 3 bod 3 a §4 bod 3 
návrhu VZN), akým spôsobom, v akom časovom období a koľkokrát za kalendárny rok sa 
preveruje trvalý pobyt zákom1ého zástupcu dieťaťa. ' 

Uznesenie č. 66/2019 

Komisia odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. „„.12019, o 
príspevku na pobyt diet'aťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení 
školského stravovania 

Prítomní: 7 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O Nehlasoval: 1 

Uznesenie č. 67/2019 

Komisia žiada prednostu miestneho úradu o vypracovanie a predloženie podrobnej analýzy 
s prehľadom údajov týkajúcich sa výšky finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti 
určených na jedného žiaka v každej základnej a materskej škole, ktorej zriaďovateľom je 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 7 Za:6 Proti: O Zdržal sa: O Nehlasoval: 1 

K bodu č. 4 

4/1 4) Návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

Materiál stručne uviedol p. Ing. Klimek. Cieľom úprav aktuálneho znenia VZN je v reakcii na 
požiadavky z praxe: precizovať niektoré formulácie, po novom usporiadať niektoré časti 
z dôvodu logickej postupnosti, doplniť o nové relevantné a žiadúce časti a vypustiť 
irelevantné alebo nadbytočné znenia. Všetky navrhované zmeny boli pripravované 
s akcentom na ústretové nastavenie voči prijímateľom sociálnej služby a administratívnu 
zvládnuteľnosť zo strany poskytovateľa sociálnych služieb (Seniorcentra Staré Mesto). 

p. Uličná navrhla nezvyšovať poplatok za terénnu opatrovateľskú službu, je to osobitá 
a humámm služba mestskej časti (nová navrhovaná výška poplatku bola zmenená zo sumy 
2,25 Eur na sumu 3,50 Eur/hod.). Navrhla ponechať pôvodnú výšku poplatku. 

P. Miklulášek ap. Španková navrhli poplatok za poskytovanie tzv. teré1111ej opatrovateľskej 
služby (t.j. Príloha č. 6 VZN) upraviť na sumu 2,60 Eur/hod. 

Uznesenie č. 68/2019 

Komisia odporúča v Prílohe č. 6, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecne záväzného 
nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
upraviť výšku úhrady za opatrovateľskú službu v pracovných dňoch PO-PIA medzi 7. 00 hod 
až 16. 00 hod na sumu 2, 25 Eur/hod. 

Prítomní: 6 Za: 2 Proti: 2 Zdržal sa: 2 

Uznesenie nezískalo potrebnú väčšinu hlasov, nebolo schválené. 
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Uznesenie č. 69/2019 

Komisia odporúča v Prílohe č. 6, ktorá tvorí neoddeliteľÍlú súčasť Všeobecne záväzného 
nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhJad za poskytovanie sociálnych 
služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
upraviť výšku úhrady za opatrovateľskú službu v pracovných dňoch PO-PIA medzi 7.00 hod 
až 16. 00 hod. na sumu 2, 60 Eur/hod. 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti: 1 Zdržal sa: O 

Uznesenie bolo schválené a členovia komisie požiadali, aby táto zmena bola zahrnutá ako 
pripomienka v rámci prebiehajúceho pripomienkového konania k návrhu VZN. 

Uznesenie č. 70/2019 

Komisia odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Všeobecne ~áväzného nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v znení a so zmenou podľa predchádzajúceho uznesenia č. 69/2019. 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti: 1 Zdržal sa: O 

Zasadnutie komisie bolo ukončené z dôvodu neuznášaniaschopnosti ajej členovia sa dohodli 
na pokračovaní dňa 19.06.2019 o 12.00 hod. 

Ing. Tomáš Ziegler 
predseda komisie 

Rokovanie bolo zahájené o 15.00 hod. a ukončené o 18.05 hod. 
Bratislava, 18.06.2019 
Zapísala: Mgr. Michaela Malinová 
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