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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 29. októbra 2013 bolo podaných 6 písomných interpelácie poslancov (č. l - 6), 
všetky adresované na starostku mestskej časti. 

Na všetky interpelácie bolo v lehote odpovedané a odpovede na nich sú doložené 
v materiáli (Prílohy č. 1 - 6). 





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -' STARÉ MESTO 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

PhDr. Tatiana Rasová 
starostka 

Mgr. Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list čísla/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo Vybavuje/linka 
7925/4885312013/KST/Hru Hru~ka Vladimir/ 

Príloha č. 1 

Bratislava 
21.11.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci 
'Výlepového miesta ná Medenej ulici a reklamnej inzercie v Staromestských novinách. K Vašej 
interpeJ~cii si yám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Ad. 1: Podľa § 27 ods. 2 zákona Č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov a o doplnení Občianskeho súdrieho poriadku v znení neskorších predpisov je obec povinná na 
účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradiť plochu na 
vylepovanie predvolebných plagátov. Pôvodné oficiálne miesto na vylepovanie plagátov na Námestí 
slobody bolo zrušené. Náhrada za neho bolo určené miesto nachádzajúce sa v priestoroch na Medenej 
ulici a bolo prvýkrát využité už vo voľbách v roku 2012. Toto miesto je určené pre účely vylepovania 
plagátov bez ohľadu na príslušnosť ku strane a je bezplatné. 

Ad. 2: V prílohe Vám posielam kópiu faktúry za inzerciu v Staromestských novinách, ktorú 
si objednala J,'eklamná agentúra Magna Glpbal Slovakia, s.r.o. v zastúpení svojho klienta a taktiež 

. výpis zÍlčtu s platbou za inZerciu. 20 % zľava uvedená na faktúre je agentúrnou zl'avou, ktorá sa 
poskytuje každej reklamnej agentúre. 

S úctou (,Il 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: starostka@Staremesto.sk, www.staremesto.sk 



Faktúra (daňový doklad) 

podávateľ: Faktúrač. ~012013 
~estská časť Bratislava-Staré ~{esto druh dodávky: 
!Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava Odberateľ: 

Peňažný ústav: VÚB Bratislava mesto Magna Global Slovakia, spol. s.r.o. 
číslo účtu: 2888039053/0200 Viedenská cesta 5 
Variabilný symbol: 202013 851 Ol Bratislava 
IČO: 00603147 [ČO: 35 743 174 
DIČ: 20208041170 IČ DPH: SK 2020270582 

Číslo účtu: 2110640008/8130 
Banka: Citi Bank Slovakia a.s. 

nnrb"j ... " nbtnhnp, nnrlmi .. nk-v . bez da.'1e -----.- - y.-............. - r--- ........ _ .. -.1 . 

deň splatnosti: 14 dní 
forma úhrady: PP 
dátum odoslania faktúry : 14.10.2013 

Fakturujeme Vám inzerciu v Staromestských novinách - číslo október, 
rozmer 1/1 209x267mm 
Suma 850 EUR - 20% zľava - 680 EUR 
;Dátum uverejnenia 4.10.2013 

Celková suma na úhradu: 680,00 EUR 

,pečiatka a podpiS'" 
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Pravidelný výpis z účtu 

Pravidelný výpis z účtu 

Vážený klient, zasielame Vám pravidelný výpis z účtu 2888039053. 

2888039053 

EUR 

RClCibimis Met v EUR 

Člslo úEtu 

Mena úi!tu 

Typ úEtu 

Adresa tMESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA VA -STARÉ MESTO 
VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 3 

81421 BRATISLAVA l 

Detaily transakcií: 

Č{~I- r'čtovnej operácie 
Val. Dátum odpisu 

tislo účtulK6d banky 
Variabilný symbol 

0611110500530 26267m50/1100 

Konštantný symbol 

Poradové líslo 

Dátum 

Pobočka 

Popis 
Špecifický symbol 

stránka 1 z 1 

'(.).f 

2013/197 

06. II. 2013 

25000 

Suma 

06.11.2013 242013 120,00 
13I105DVA PLUS, S.R.O. 

131106MagnaOlobal Slovaki 0611310036002 2110640008/8130 

_~~_:1_1_.2_01~3 _____________ 2_0_20_1_3 __ ..... _______ 3_0_8 __ ..... ______________________________ 6_g ___ 0.0~ 

V~eobecná úverová banka, a.s. 

file://C:\Documents and Settings\horanska\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE... 7. ll. 2013 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -' STARÉ MESTO 

INTERPELÁCIA 
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Mestská časf Bratislava-Staré Mesto 

~~ 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Mgr. Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146119 
811 08 Bratislava 

Váš list člslofzo dňa 

Vec: 
Interpelácia- odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše člslo 
7925!4885612013!KST!Hru 

Vybavuje/linka 
Hruška Vladimir! 

Príloha č. 2 

Bratislava 
21.11.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci podujatia 
Ulica pre všetkých, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 10.2013. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať 
nasledovné stanovisko: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto povolila akciu s názvom "Ulica pre všetkých" konanú dňa 
17.10.20H na Heydukovej ulici organizátorovi - Slovenské centrum dizajnu, ako súčasť medzinárodného 
projektu IDeALL. Projekt sa konal pod záštitou starostky mestskej časti a hlavnej architektky mesta Bratislavy 
- Ing. arch. Ingrid Konrad. 

Projekt sa pokúsil ukázať "aké by to bolo, keby bolo na ulici menej prekážok a obmedzení a viac 
priestoru pre I'udí, keby ulice boli nielen pre autá, ale aj pre peších, cyklistov, rodinu s kočíkom, I'udí s 
obmedzením pohybu." Mestská časť Bratislava-Staré Mesto chce podporovať alternatívne prostriedky 
transportu cez mesto (napr.: bicykel, skateboard, kolobežka, korčule). 

Oddelenie dopravy aktívne komunikovalo s organizátorom a vyzvalo ho k predstaveniu projektu 
obyvatel'om v okolí, ako aj tam sídliacim firmám. Organizátor tlmočil kladnú spätnú väzbu oslovených 
občanov, podnikatel'ov, z ktorých mnohí sa chceli osobne angažovať v tomto projekte. 

- --

Organizátor mal prenajaté parkovacie miesta od BPS Park, a.s. a projekt bol odkomunikovaný s 
príslušnými orgánmi (hlavné mesto, KR PZ, mestská polícia). Za vyčistenie verejného priestranstva bol 
zodpovedný organizátor, ktorému nebola udelená pokuta za znečistenie prostredia. Od obyvatel'ov sme 
nezaznamenali žiadne negatívne ohlasy. 

Nakol'ko sa projekt konal pod záštitou starostky, mestská časť odpustila organizátorovi správny 
poplatok za vydanie rozhodnutia. Príspevok sme neposkytli. 

S úctou 
( 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+4212) 5924 6277, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: starostka@Staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

1fi1Iľ:T1fi1I 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

Mgr. Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia-odpoveď 

Vážeil.ápani poslankyňa, 

Naše číslo Vybavuje/linka 
7925/48851/2013/KST/Hru Hruška Vladimir/ 

Príloha č. 3 

Bratislava 
25.11.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu vo veci 
znečisťovaných domov sprejermi. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné 
stanovisko: 

Povinnosť fyzickej osoby udržiavať poriadok a čistotu na užívanej nehnuteľnosti, aby tým 
nenarušila vzhľad, alebo prostredie mestskej časti je upravená v § 2 ods. 10 všeobecne záväzného 
nariadenia Č. 612013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len "VZN"). Toto VZN bolo schválené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva konaného dňa 
23.4.2013 a za tento návrh ste hlasovali aj Vy . 

. Povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie udržiavať 
poriadok a čistotu na užívanej nehnuteľnosti, aby tým nenarušila vzhľad, alebo prostredie mestskej 
časti je upravená v § 28 ods. 2 písm. a) zákona Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o hlavnom meste"). 

V súčasnosti má Mestská časť Bratislava-Staré Mesto povinnosť konať podľa tohto platného 
a účinného VZN a zákona o hlavnom meste. Podľa tohto VZN a zákona o hlavnom meste má každý 
užívateľ nehnuteľnosti povinnosť starať sa o poriadok na užívanej nehnuteľnosti a zabezpečiť jej 
čistotu. Oddelenie životného prostredia, poriadku a čistoty pristupuje ku každému užívateľovi 
nehnuteľnosti individuálne. Vyššie uvedeným povinným osobám sú na zvýšenie ochrany majetku 
doporučené protisprejerské nátery, montáž kamerového systému alebo svetelnej fotobunky. Taktiež 
odporúčame aby po tom, čo sa vyskytne znečistenie na dome v podobe postriekania alebo 
pomal'ovania farbou, obyvatelia podávali trestné oznámenie, keďže podľa § 246 zákona č. 300/2005 
Z. z. v znení neskorších predpiso~ (Trestný zákon) ide o trestný čin. ' 

Kamerový systém v Bratislave spravuje hlavné mesto. Napriek tomu však Staré Mesto 
vyčlenilo vlastné prostriedky na zvýšenie počtu kamier v uliciach mestskej časti o štyri kamery. Staré 
Mesto taktiež pripravuje žiadosť pre Radu vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality o 
poskytnutie dotácie na rozšírenie kamerového systému o osem nových bezpečnostných kamier. Tie 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



by pokryli doteraz nemonitorované lokality Starého Mesta. Taktiež mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto navrhla vyčleniť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na hliadku, ktorá by monitorovala 
pešiu zónu v budúcej sezóne v nočných hodinách. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto intenzívne komunikuje s mestskou a štátnou políciou 
a poskytuje im súčinnosť v uvedenej oblasti. Výsledkom tejto spolupráce je prichytenie dvoch skupín 
páchateľov pri znečisťovaní domov. 

V prípade, že máte nejaký návrh. ktorý by pomohol zlepšiť aktuálne VZN, poprípade máte 
možnosť pozitívne ovplyvniť zmenu zákona o hlavnom meste v danej oblasti, rada ho privítam. 

S úctou ~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
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Mestská časf Bratislava-Staré Mesto 
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Príloha č. 4 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

RNDr. Mário Ležovič PhD., MPR 
Zelená l 
811 Ol Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa Naše čfslo Vybavujellinka 
7925/4885912013/KSTIHru Hruška VladimírI 

Vec: 
odpoved' na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, . . 

Bratislava 
21. 11.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, ohľadom 
prenájmu priestorov v základných školách. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné 
stanovisko: 

Metodické usmernenie pre základné školy a školské jedálne k prenajímaniu nebytových 
priestorov na základných a materských školách zo dňa 7.6. 2004 upravuje postup pri prenajímaní 
nebytových priestorov v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto. Prikladám Vám ho v pnlohe. 

Riaditeľ školy, ak prenajíma priestory, má vlastnú internú smernicu (keďže ide o právne 
subjekty) k stanoveniu výšky nájmov. Táto smernica zvyčajne rozlišuje nájomné pre deti, mládež, 
fyzické a právnické osoby a kluby, definuje v nej nájom za triedu, telocvičňu a podobne. Vzor 
smernice prikladám v prílohe. 

S úctou (.1-
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



, 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA STARE MESTO 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Braíislaya 

METODICKÉ USMERNENIE 
PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARlADE}/lA 

K PRENAJÍMANIU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
NA zAKLADNÝCH A MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 



čl.! 
Úvodné ustanovenie 

1. Metodické usmernenie upravuje postup pri prenajímaní nebytových priestorov v základných 
a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
V súlade s notáciou § 6 zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec okrem iného, podľa ods. 11: 

(11) Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budova miestností a o ná
jme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriad'ovateľom. 
Obec môže poverit' schvaľovaním riaditeľa školy. 

2. Použité skratky a pojmy: 
- MU NNP Metodické usmernenie nájmu nebytových priestorov 
- NZ nájomná zmluva 
- NP nebytový priestor 
- ZŠ (MŠ) základná škola, (materská škola) 
- MČ BA-SM Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
- OŠ oddelenie školstva Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto 

-'krátkodobý prenájom' - "pr:iestor prenajatý" od intervalu na niekoľko hodín (opakovane), 

- dlhodobý prenájom 
- opakovaný prenájom 

ai po-dobu maximálne 10 mesiacov v rámci jedného školského roku 
- prenájom na dobu dlhšiu ako školský rok 
- u tej istej fYzickej alebo právnickej osoby s rovnakým účelom nájmu 
sa považuje ako dlhodobý prenájom 

3. Prenájom NP v ZŠ a MŠ upravuje: 
.. Zákon č.ll6/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytovych' p-riestorov v zneDÍ neskorších predpi
sov 
- Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonnlk v znení neskorších predpisov 
- Nariadenie vlády Č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré usta.l.loveDÍa Občianskeho 
zákonníka 
- Zákon Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopl
není níektorýeh zákonov 
- Zákon Č. 138/1991 Zb. o majetku obCÍ v znení neskorších predpisov 
- Zákon Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znerú neskorších predpisov 
- Príloha Č. 7 k Opatreniu MF SR č. 011RJ2003, ktorým sa určujú maximálne ceny nájomného 
za nebjtové priestory a podmienky ich platnosti, v znení opatrenia MF SR č. 02/R/2003 
- Opatrenie Č. 8/2002 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o úprave rozpočtového 
hospodárenia škôl a školských zari.adení v pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. 
- Toto metodické usmerneníe 



čl. rr 
Postup pri prenájme budov, miestností a pril'ahlých priestorov 

ZŠaMŠ 

l. ~.NP'V'O;bjWoch:ZŠ.a MŠ správnousubjektiV1tou sa'predldadá a eViduje 
mt.zél"a MŠ·, Žiadost' o prenájom priestorov v objektoch MŠ bez orávnej subjektivity sa pred-
kladá a eviduje na OŠ. • 
Riaditeľ ZŠ a MŠ podáva informáciu o vol'ných a nevyužitých NP OŠ do 15 dní od vzniku tejto 
sl-utočnosti. 

2. Zmluvu o prenájme NP v objektoch ZŠ a MŠ uzatvára riaditeľ zariadeIÚa v súlade s § 5 ods. 2, 
písm. g), zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Pri prenájme priestorov treba prihliadat' k poslaniu školy 
a verejnému záujmu MČ BA - Staré Mesto. 

V školských objektoch je možné prenajímať priestory a zariadenia v súlade s týmto usmer
nením: 

. a/bezodplatne ak je prenájom vo verejnom záujme MČ BÁ - S"taľé Meslo;alebo pre: -
- potreby pOvinnej telesnej výchovy 

potreby záujmovej, telesnej výchovy a športu žiakov školy 
záujmovú, telovýchovnú činnosť školských zariadeni 
iné školy v mieste alebo regióne bez telovýchovných objektov 
školské útvary športovo talentovanej mládeže a školské športové kluby 
súťaže a podujatia usporiadané Slovenskou asociáciou športu na školách 

bi za úhradu prevádzkových nákladov pre 
útvary športovo talentovanej mládeže občianskych združeni (organizácií, spolkov, telový
chovnýchjednôt a klubov) vrátane občianskych združeni telesne postihnutých občanov 

cl v súlade s článkom III. tohoto usmernenia - za úhradu nájmu a prevádzkových nákladov 
súkromným podnikateľom, fyzickým osobám, organizáciám, združeniam, telovýchovným 
jednotám a klubom, ak. využívajú telovýchovné a ŠJlortové zariadenia pre podIukateľskú 
činnosť podľa dohody v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. AJ"'flJdml1:,tmlUvátt8 krátkodabÝ.,prenájom NP uzatvára riaditel' školy po predbežnom 
mtrlase MČ BA - SM. 

BI Návrh nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom NF predkladá riaditeľ školy na podpis 
starostovi MC BA - SM. - .. 

CI Riaditel' si vyžiada súhlas MČ BA - SM, k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na NP ak: 
- navrhovaná cena nájmu je o viac ako 50% nižšia, než cena uvedená 

v čl. III. bod 2, alebo 4., 
- je navrhovaná zľava z ceny za služby a energie (článok III, bod 3 ), 

4. Ak ide o uzatvorenie NZ podľa bodu 3C, riaditel' zariadenia predkladá MČ BA - SM na posú
denie a odsúhlasenie spolu s návrhom NZ aj: 
a) stanovisko riaditeľa k návrhu zmluvy, vrátane vyjadrenia k navrhovanej cene nájmu 
b) projekt žiadateľa, akje k dispozícii 



5. Rtaditeľ k žiadosti o prenájom NP od nájomcu vyžiada a k nájomnej zmluve zakladá nasledujú
ce doklady: 
a) doklad identifikujúci žiadateľa (u podnikateľského subjektu výpis zo živnostenského alebo 
obchodného registra; osvedčenie o registrácii občianskeho združenia, nadácie, športového klu
bu a pod.), nie starší ako 3 mesiace od vystavenia 
b) u fyzickej osoby identiflkačné údaje z OP (pripadne vyhotoví i jeho xerokópiu) 
c) súhlas okresného hygienika s prenájmom - akje potrebný 
d) ak za nájomcu neuzatvára (nepodpisuje) zmluvu štatutár(-i), tak i overené splnomocnenie 
pre osobu zastupujúcu nájomcu 

6. NZ pri jednorázovom a krátkodobom nájme minimálne obsahuje: 
- overené údaje o nájomcovi 
- identifikáciu predmetu nájmu 
- účel nájmu 
- výšku a splatnosť nájomného 
- dobu nájmu. 

7. Pri tvorbe návrhu zmluvy, riaditeľ využíva a aplikuje ustanovenia a odporúčania uvedené vo 
"vzorovej zmluve", ktorú vypracoval MČ BA - SM, prípadne do nej zapracuje pripomienky ná
jomcu. Tieto pred zapracovaním odkonzultuje s MČ BA - SM. 

8. Zmeniť ustanovenia nájomnej zmluvy nad rámec tohoto MU PNP, alebo "Vzorovej zmluvy" 
je možné len so súhlasom MČ BA - SM. 

čUII 
Stanovenie výšky nájomného a spôsob platenia 

1. Výška nájomného (sadzba za m2
) za prenájom NP vobjektoch škôl sa v zmysle zákona 

Č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov stanoVÍ dohodou zmluvných strán. 

2. Opatrením MF SR č. OlŕRl2003 a 021RJ2003 je ustanovený rozsah regulácie cien. 
Príloha Č. 7 upravuje Maximálne ceny nájomného za nebytové priestory a podnlienky ich plat
nosti 

(l) Maximálna cena nájomného za nebytové priestory sa ustanovuje vo výške 250 Sk/m2 podlaho
vej plochy nebytového priestoru ročne. 
(2) Maximálna cena podľa odseku 1 sa zvyšuje o 20 %, ak s nájmom nebytových priestorov je 
spojené aj uživanie spoločných priestorov budoVy. 
(3) Ak predmetom nájmu je len časť budovy a podlahovú plochu časti priestorov budovy využívajú 
spoločne viaceré subjekty, táto plocha sa nezapočítava do podlahovej plochy prenajímaného neby
tového priestoru a uplatní sa maximálna cena podľa odseku 2. 
(4) Maximálne ceny podľa odsekov 1 a 2, platia pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré 
prenajímajú nebytové priestory: 
a) na účely prevádzkovania zariadení sociálnych služieb, školských a predškolských zariadení, 
kultúrnych a osvetových zariadení, ak na krytie prevádzkových nákladov takýchto zariadení sú as
poň čiastočne poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov, alebo rozpoč
tov obcí, alebo rozpočtov vyšších územných celkov, alebo rozpočtu Sociálnej poisťovne; 
b) orgánom štátnej správy vrátane ich špecializovaných zložiek, Armáde Slovenskej republiky, 
Policajnému zboru Slovenskej republiky, orgánom súdnej moci Slovenskej republiky a orgánom 
prokuratúry Slovenskej republiky; 



" 

--==========-------------- -- --

c) oMiam a vyšším územným celkom, a to len ak nebytové priestory využívajú na prenesený výkon 
štátnej správy. 
(5) Náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových priestorov7) a náklady za služby, kto
rých poskytovanie je spojené s užívaním nebytových vriestorov, nie sú súčasťou maximálnych cien 
podľa odsekov l a 2. 
(6)ďMaxiInálnacená riäj'bmného ,ta:n~bJiHy~FdeštorÝ,pienajímáné pre -zdráyotn1ck~:Záiťaderiia 
alebo',pre piávIriéké,q{oby,a:tebo:,fyzickéasobynfi~cely"poskytl)Vaniá..zdiavo~ej's'ťáro§tli~l?sti:iSa 
UstruiQvUjfl'VO výške::i~500iSl9'ni~p~dTiUloye}plochÝ'~e~Ytô\iehopriestpru točné. 
(7P-~.kJe.~\nä)inQIIinébYti:)véhô:p#,éstdrtt:pqdVa:~dšeku,6:spójeriéužívanie.:spoldČnýfhptl~SioíÓv, 
maxirdáltia:'cenapociJ.'aoäseki.I5;sáiriíi5žfizWŠíťň~fviá:cô20<}{ 

~1t~~~~~f&~~!t~\~~~2~~~~1~li!:~c 
~edkôtv;;štábléh6.rdi.P6Čt1ľ/,r,bzpdČt6Yú)oc.f~rdA:>6'Gťo:v:-~ýŠŠí~h'územných"2i:lkdv:aleb(j;ZôŕavotrJ,ý~ 

~-of~~q~~,J;XIT.tt~iril~:;~~,~~t~~1;~i:#~~~~lt~É~;ti~~h*';:~~§J)o"4ľa).·,i.Ó:;qd.~:;~~~B~~N~C;;4~ 
'IieJ:'JadÝ'SJqNep:sl{eJ,1'1?p:\lpl~c:J;8~~g~R:F.;:~~;P:~ce~ch!;~.en.\;~ona·c;-S2Q!2903j~.i:: 
t~)}M~xíP.iäh1e_·:Cé:JiY'p99fä~:<i<i,Š~k6.y!o~a]tzi:~4TYI~ťan;~l9if~b.·~,pq~éj·~ó'difoty;". 

3. Cena služieb a energií (pri nájme so sadzbou za m2
) pri dlhodobých prenájmoch NP sa stanoví 

pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy· percentom z predpokladaných ročných 
nákladov na služby a energie na základnú, resp. materskú školu. Vyúčtovanie skutočných ná
kladov vykoná prenajímateľ vždy do 30_04_ nasledujúceho roka. 

4. Výška nájmu (hodinová sadzba) za prenájom plochy nebytových priestorov v objektoch ZŠ 
a MŠ je stanovená dohodou (zákon č.l8/1996 Z. z.), odporúčame nasledovné sadzby: 

minimálna cena za prenájom plochy: 

- trieda 
- malá telocvičňa - MTV 
- veľká telocvičňa - VTV 
- jedáleň s kuchyňou 
- jedáleň bez kuchyne 

150,- Sk/h 
320,- Sk/h 
500,- Sk/h 
700,- Sk/h 
400,- Sk/h 

Zľava do 50%: 

75,- Sk/h 
160,- Sk/h 
250,- Sk/h 
350,- Sk/h 
200,- Sk/h 

S. Pri jednorázovom nájme pre zamestnanca školy, napríklad prenájom školskej jedálne z dôvodu 
rodinnej udalosti, riaditeľ aplikuje príslušné ustanoverua Kolektívnej zmluvy. 

6. V prípade krátkodobého nájmu nepresahujúceho jeden mesiac (vrátane jednorázového nájmu) 
_nájomné sa platí vopred, t.j. pred začatím faktického užívania predmetu nájmu. 
Pri prenájmoch NP odporúčame dohodnúť platby za nájom vopred (vrátane zálohovej plat
by za služby a energie; mesačne, štvrťročne, resp. na celú dobu nájmu). 

7. Platba za prenájom NP v ZŠ a MŠ sa vykonáva bezhotovostne na príjmový účet' školy alebo 
MÚ mestskej častí Bratislava- Staré Mesto. 

8. ZŠ alebo MŠ s právnou subjektivitou prevedú: 
- sumu 50% odporúčanej ceny nájmu podľa bodu 4, článku m. na príjmov)' účet MÚ mes
tskej časti BratislaYa - Staré Mesto. 



9. Z príjmov za prenájom striech a fasád budov objektov škôl odvedú školy 20% na účet MÚ 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

čl. IV 
Záverečné ustanovenia. 

1. Základné školy a MŠ podávajú dvakrát ročne prehl'ad o aktuálnych nájmoch k 31.01. a 30.06. 
(do 28.02. a 31.07.) v elektronickej forme (excel). Vzor tabuľky určí úsek správy nehnuteľného 
majetku. 

2. Toto metodické usmernenie nadobúda účinnost' dňom schválenia starostom mestskej časti -
Bratislava - staré Mesto. 

V Bratislave 06.07.2004 



Základná škola, mesto 

SMERNICA 
na prenájom priestorov v budove školy 

Smernica na prenájom priestorov v budove ZŠ ulica, mesto je vydaná v zmysle 
ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom 
znení, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č.13811991 Zb. o majetku 
obci v platnom znení a ďalších právnych predpisov ana základe cenového výmeru na 
prenájom priestorov na školský rok 20xx/20xx vydaného názov obce, dňa dd. mm. rr. 

1. Cenový výmer 
V nadväznosti na uvedené právne úpravy sa prenájom priestorov v budove školy od 

dd.mm.rr riadi týmto cenovým výmerom: 

Verká telocvičňa Malá telocvičňa Ostatné 

Kategória (nad 150 m2) + (do 150 m2) + priestory 
soc.zariadenie soc.zariadenie (na m2) 

na 1 hodinu na 1 hodinu na 1 hodinu 

A Podnikaterské sUbjekty 16,60 € 9,96 € 0,17 € 
" 
B Fyzické osoby 16,60 € 9,96€ 0,10 € 

C Športové kluby dospelých 9,96 € 6,64€ -
D Športové kluby deti do 15 rokov 6,64€ 3,32€ -

Suma za prenájom sa skladá: 50% prenájom, 50% služby s ním spojené. 

2. Špecifiká 
Riaditeľka školy, ako štatutárny orgán, zodpovedá v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov za ; 

a) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov 
určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia, 

b) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo 
školského zariadenia, 

preto môže s prihliadnutím na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami, podľa vlastného uváženia vo zvláštnych prípadoch regulovať ceny prenájmu, 
ktoré budú špecifikované v zmluve o nájme a môže odmietnuť prenajať priestory, ak by bolo 
zrejmé, že nebude dodržané niektoré z vyššie uvedených bodov a) ab). 

Priestory sa prenajímajú v poradí: 
1. špOltové kluby detí do 15 rokov 
2. športové kluby detí a mládeže do 18 rokov 
3. športové kluby dospelých 
4. podnikateľské subjekty 
5. fyzické osoby 

V obec, dd. mm. rr meno, priezvisko 
riaditeľka školy 
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Mestská časf Bratislava-Staré Mesto 

'r.Ti:T'r.i' 
~ 

Príloha č. 5 

PhDr. Tatiana Rasová 
starostka 

RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH 
Zelená 1 
811 O 1 Bratislava 

Váš list čfslo/zo dňa Naše člslo VybavujeJIinka 
7925/4886012013/KST/Hru Hruška Vladimir/ 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

, ": 

Vážený pán poslanec, 
.: \ 

Bratislava 
21. 11.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, ohľadom 
Staromestskej televízie. K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

V Staromestskej televízii sa vyskytli technické problémy, ktoré posunuli začiatok vysielania 
Staromestskej televízie na polovicu októbra 2013. Technické problémy si snažila Staromestská 
televizia vyriešiť vo vlastnej réžii z dôvodu efektívnejšieho a hospodárnejšieho nakladania 
s fmančnými prostriedkami. 

Momentálne už prebieha vysielanie, ktoré je v skúšobnej prevádzke. Tá má zabezpečiť 
odstránenie prípadných ďalšiéh'nedostatkov. V prílohe Vám posielam aj vyjadrenie a zdôvodnenie 
časových sklzov programového a technického riaditeľa SMTV Paľa Janíka, ktorý je ochotný 
a pripravený zodpovedať Vaše prípadné ďalšie otázky aj osobne. 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+421 2)59246277, fax: (+421 2)52920003 
e·mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



Zdôvodnenie. 

Podľa dohody o vysielaní SMTV sa do normálnej vysielacej štruktúry dostaneme po 3 
mesiacoch od štartu samotného vysielania. Takže niekedy v Januári 2014 najskôr, ale keďže 
nepredpokladám, že budú už vtedy k dispozícii sľúbené priestory a štúdio, produkciu a 
vysielanie, presný termín neviem určiť. 

Vysielanie bolo naplánované na l septembra 2013. 

Nemali sme, a doteraz nemáme k dispozícii svoje priestory pre vysielanie. Po dohode, že 
budeme provizórne vysielať z miestnosti vedľa hlavnej braný na Medenej 2, UPC začalo 
pracovať na natiahnutí kábla 

Technicky sa podarilo doladiť všetky veci s UPC v polovici októbra 2013. 

Natáčame pre SMTV od konca júna 2013. 

Tieto materiály treba spracovať, postrihať, ozvučiť a otitulkovať. Každá táto zložka stoji čas a 
peniaze. 

Vysielanie neznamená len samotne púšťanie programov v TV. Tie programy musí niekto v 
predstihu pripraviť. 

Predpokladám, že len málokto má presnú predstavu, ako taký program vzniká, preto malý 
súhrn krokov potrebných k 30 minútovej relácii. 

Dramaturgia programu - niekto daný program musí vymyslieť ( o čom bude, kde sa bude 
natáčať, kto tam bude vystupovať, kto to natočí, ako to natočí, kto to postrihá a upraví, kto to 
bude cele režírovať) 

Ku každej relácii je 4-8 stretnutí kreatívneho tímu, kde sa relácia vyprofiluje. Dokopy 4 
hodiny. 

Nasleduje 1-2 stretnutia technického tímu. 2 hodiny. 

Program treba isť natočiť. cca 5-10 hodín na 30 min reláciu. 

Po natočení programu ho treba upraviť a postrihať. Na cca. 30 minútovú reláciu sa dá počítať 
približné 15-20 hodín strihu. 

Potom treba reláciu upraviť zvukovo - to trvá na 30 min cca. 6 hodín. 

Potom treba reláciu otitulkovať, cca 1-2 hodiny. 

Potomju treba "vyrenderovat" t.j" ,;vypľuť" z počítača. cca 1,5 hodinYe 

Po vyprodukovaní programu ho treba nakódovať, aby fungoval na danom vysielacom 
zariadeni ( nakódovanie trvá okolo 5 násobku trvania relácie) takže 2,5 hodiny. 

Takže na 30 minútový výsledok potrebujeme 37-53 hodín. 



V normálnych komerčných pomeroch výroba 30 minútovej publicistickej relácie stoji 3,000-
15,000 eur. 

Ku všetkým týmto krokom treba pridať priestory, kde sa relácia pripraví, natočí, postrihá, 
ozvučí. Každý z týchto priestorov je špeciálne pripravený na danú pracú a teda hoci natočiť sa 
to dá, ale nemôžeme všetko urobiť na ulici. 

Zabezpečili sme náhradné dočasné priestory na svoje náklady, tak isto ako sme používali našu 
techniku od Júna 2013 do Októbra 2013 ( kedy bola zaplatená faktúra za techniku SMTV). 

Ani zajedno ani za druhé naša firma neúčtuje nič navyše, pretože považujeme Staromestskú 
TV za pozitívny a ľuďom prospešný projekt. 

Ja som sa vzdal zamestnania (dočasne), aby som mohol naplno rozbehnúť tuto stanicu. Moja 
mesačná odmena za normálnych okolnosti sa pohybuje od 3,000Eur/mesačne. 

Od začiatku sme plánovali využiť minimálne prvé 3 mesiace na rozbeh televízie, otestovanie 
signálu, formátu, štruktúry a zapracovanie nových ľudí a technologických postupov. Je to 
prirodzený postup každého nového projektu, ktorý sa postupne formuje. Každý deň narážame 
na problémy, ktoré treba vyriešiť, aby sme mohli postúpiť ďalej. 

Prosím nezabúdajte, že budujeme televíziu "na zelenej lúke" a ešte stále nemáme k dispozícii 
sľúbené priestory. Snažíme sa v bojových podmienkach existovania ponúknuť kvalitný 
program za minimálnych finančných podmienok. To sa musí zákonite niekde odzrkadliť a 
odzrkadl'uje sa to na časových posunoch a množstve a pestrosti programov. 

Staromestská televízia reprezentuje Staré mesto, tak ako ja, je politicky nestranná a ponuka 
miesto na prezentáciu všetkého dobrého, čo sa v Starom meste deje. Hlavne ale kultúru a 
umerue. 

TV Ružinov na menej ambiciózny program ma k dispozícii 36,000 eur mesačné. 

Programová štruktúra, ktorú sme si zvoli sa nedá za 3000/mesacne uskutočniť. Preto neustále 
rokujeme s inštitúciami a individuálnymi autormi o spolupráci. 

Poprosil by som všetkých o maximálnu pomoc a pozitívne myslenie v tomto spoločnom 
projekte. Na začiatku sme si predsavzali, že nikdy nepôjdeme do mínusu. Pri každom projekte 
existujú 3 veličiny DOBRE, RYCHO, LACNO. Bohužiaľ vždy sa dajú kombinovať len 2. Ak 
to chceme DOBRE a LACNO, nebude to RYCHLO. 

Ďakujem za podporu a teším sa na spoločné stretnutie 3. decembra, kedy som k dispozícii 
zodpovedať všetky vaše ďalšie otázky. 

Paľo Janík 
programový a technicky riaditeľ SMTV 



MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA VA -' STARÉ MESTO 
č.6 

INTERPELÁCIA 

t-Vv~~ 
MENO A PRIEZVISKO POSLANCA (interpelujúceho) ................................................... . 

. ~J-M00~ 
INTERPELOV ANY: .......................................... . 

Zn.:nieinterp~lácie fi ~ ~ ,'J- f/'v~~ r~t..i~ 
~ 11a..hw~ fk -Ol/-fJ~ (lAi. ~ttr ~~ ú. 0l ľft/LO?[ &J:~ 
hk0 &;;- ~t.;;, {;'\ M",-- rlJ-tL~~ Úr ~ '--i./ t2i/{" 1- ~ 
bi: ge!.- ~Iv--/z:;v?" :J.-.o /2-- , 

Up~[~~ ja 
~~ 

~·co ~ 1..06 V Bratislave, dňa ................................. . podpi, !:tekz-~ 



RADA ŠKOLY zriadená pri Materskej škole - Óvoda, ul. 29. augusta č. 6, 811 04 Bratislava 

VEC: 

Miestny úrad Bratislava Staré mesto 
Oddelenie majetkové 
p.Jaška 
Vajanského nábrežie Č. 3 
814 21 Bratislava 

Urgencia riešenia nahromadených problémov a žiadosť o vyjadrenie 

Dolupodpísaná Z. Nemesová v mene Rady školy Vás žiada o vyjadrenie k riešeniu 
a o riešenie nasledovných - viackrát urgovaných - problémov: 

Kúrenie - výmena kotla na nový s vyššou kapacitou, nakoľko starý kotol nezvláda 
vykurovanie priestorov v zime a je potrebné prikurovať elektrickými ohrievačmi, čo je 
nebezpečné pre deti a nákladné - pokiaľ máme správne informácie, je to v nejakom štádiu 
riešenia, nakoľko už existujú ponuky a boli aj na obhliadke. 

Na našu urgenciu zo dňa 25.9.2012 sme dostali odpoveď zo dňa 19. 10.2012 
v zmysle, že podanie bude prerokované v decembri 2012. O výsledku rokovania nemáme 
žiadne informácie. 

Výmena okien - zle sa zatvárajú, uniká teplo, dokonca okná na terase sa skoro vôbec 
nezatvárajú 

Na našu urgenciu zo dňa 25.9.2012 sme dostali odpoveď zo dňa 19. 10.2012 
v zmysle, že podanie bude prerokované v decembri 2012. O výsledku rokovania nemáme 
žiadne informácie 

Rodičia vyvinuli iniciatívu - uchádzali sa o grant vypísaný firmou SPP (pripravili 
projekt), zriaďovateľ však odmietol zaplatenie zálohy (ktorá by bola vrátená zo získaných 
financií). Nakoľko zaplatenie zálohy bolo podmienkou získania grantu, projekt bol 
odmietnutý. 

Ďakujeme za Vaše vyjadrenie a skoré vyrie~enie vymenovaných problémov 

Vnútorná strana murovaného plotu (zo strany z ulice 29. augusta) na dvore
opadaná omietka, nie je bezpečná pre deti - po niekoľkých bezvýsledných urgenciách sa 
jeden z rodičov - p. Valent - rozhodol, že opravu zabezpečí ako sponzorský dar. 

S pozdravom 

Zora Nemesová 
Predseda Rady školy 

Horeuvedené podania budú postúpené p. Soni Pámickej, členke Rady školy určenej 
zriaďovateľom, poslankyni zastupiteľstva Miestneho úradu Bratislava Staré mesto 

V Bratislave dňa ll. 10.2013 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.PITf'FaP 
~ 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka 

RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH 
Zelená I -
811 O l Bratislava 

V áš list číslo/zo dňa Naše čislo Vybavuje/linka 
7925/48862/20t3/KSTlHru Hruška Vladimir! 

Vec: 
odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Príloha č. 6 

Bratislava 
25. ll. 2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, ohľadom riešenia 
problémov v Materskej škole-Ovóda. K Vašej interpelácii k uvedeným problémom v materskej škole si Vám 
dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko: 

Materská škola Ovóda, v ktorej sú 2 triedy s výchovno-vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s 
výchovno-vyučovacím jazykom maďarským má v súčasnosti 70 detí, z ktorých približne len polovica (38) je 
s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a druhá polovica (32) je z ostatných častí 

Bratislavy . 

Rekonštrukcia kotolne a výmena okien bola ocenená na približne 30 000 €. Do rozpočtu na rok 2013 
sa nedostala, pretože schválený rozpočet pre všetky MŠ a školské jedálne je pre rok 2013 vo výške 10 000 €. 
Tieto peniaze sú využívané len na odstraňovanie závažnejších havarijných stavov. 

. Žiadosť ci grant spoiočri6stiSfip,któro iniciovali rodičia neboia z dôvodu rozpočtových možností 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podaná. Finančná spoluúčasť mestskej časti na grante by nebola vrátená 
v plnej výške, ako uvádza: Rada školy vo svojom liste, ale financovanie dotáciou by mohlo pokryť len 
približne 40% predpokladaných nákladov za výmenu okien. Zvyšnú časť (približne 60%) by musela platiť 
mestská časť, zaplatením ktorej by došlo k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Riaditeľke p. Melinde Turján sme navrhli, že odstránime bývalé pieskovisko a nahradíme ho trávnatou 
plochou. Toto riešenie bolo zo strany pani riaditeľky odmietnuté. Dvor, ktorý užíva materská škola nie je 
vlastníctvom mestskej časti. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ho má iba v správe. Vnútornú stranu 
murovaného plota, kde opadáva omietka dal za sponzorské opraviť jeden z rodičov (p. Valent), za čo sme mu 
vďační. 

Rekonštrukcia kotolne a výmeny okien bude záležať výlučne od možností rozpočtu na rok 2014, ktorý 
sa v súčasnosti pripravuje. 

S úétou 

ŕ ~, 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2)59246277, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 


