
 

 

1 
 

Informácia pre poslancov a poslankyne miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Rusovce 

o spôsobe a forme podávania a schvaľovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

a  

o spôsobe hlasovania o návrhu uznesenia 

 

 

Deň konania zastupiteľstva v mimoriadnom termíne: 30. 04. 2020 (štvrtok) 

Čas určený na hlasovanie k návrhu uznesenia: do 15:00 hod. 

Termín určený na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 24. 04. 2020 (piatok) 

do 12:00 hod. 

 

Navrhované znenie uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce 

 

a/ berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu rozhodnutia o pozastavení povinnosti 

uhrádzať príspevky za služby poskytované Základnou školou s materskou školou Vývojová 

228 Bratislava-Rusovce v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni počas 

obdobia trvania mimoriadnej situácie a počas obdobia neposkytovania služieb v týchto 

zariadeniach; 

           

b/ schvaľuje rozhodnutie, na základe ktorého mestská časť Bratislava-Rusovce ako 

zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 

s účinnosťou od 01. 05. 2020, pozastavuje povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 

alebo žiaka počas obdobia trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 a počas obdobia neposkytovania služieb, 

materskou školou, školským klubom detí a školskou jedálňou, uhrádzať príspevok na tieto 

služby. Zúčtovanie platieb a vyrovnanie preplatkov/nedoplatkov bude zrealizované v súlade 

s internými predpismi Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce; 

 

c/ žiada riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce, aby 

najneskôr v termíne do 31. 08. 2020 zabezpečil zúčtovanie vyššie uvedených platieb.      

 

I. 

Odôvodnenie 

hlasovania poslancov prostredníctvom elektronickej pošty 

 

Právnym základom pre hlasovanie o návrhu uznesenia prostredníctvom elektronických 

prostriedkov je ustanovenie § 30f ods. 3 písm. a) zákona č. 73/2020, ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 

Dôvodom hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov je zhoršujúca sa 

ekonomická situácia viacerých zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré navštevujú 

Základnú školu s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce. Pričom zámerom je, 

aby takéto opatrenie nadobudlo účinnosť čo najskôr, t. j. od 1. mája 2020 a pomohlo 

zákonným zástupcom detí a žiakov zmierniť ekonomické dôsledky mimoriadnej situácie.  
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II. 

Spôsob a forma podávania a schvaľovania 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa podávajú písomne prostredníctvom elektronických 

prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré sú oznámené na webovom sídle 

mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

Predmetné návrhy sa zasielajú na e-mailovú adresu prednostky Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Rusovce: prednostka@bratislava-rusovce.sk. 

 

Termín na zaslanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 24. 04. 2020 (piatok) do 13:00 

hod. 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa schvaľujú prostredníctvom elektronických prostriedkov 

s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré sú oznámené na webovom sídle mestskej 

časti Bratislava-Rusovce.  

 

Termín do kedy je možné hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch: 28. 04. 2020 

(utorok) do 14:00 hod. 

 

   

III. 

Spôsob hlasovania o návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia sa uskutoční prostredníctvom elektronických prostriedkov 

s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré sú oznámené na webovom sídle mestskej 

časti Bratislava-Rusovce. V termíne do 30. 04. 2020 (štvrtok) do 15:00 hod. poslanec 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce uvedie prostredníctvom e-mailu 

adresovaného prednostke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce: 

prednostka@bratislava-rusovce.sk, či je za návrh uznesenia, proti návrhu uznesenia alebo či 

sa zdržiava hlasovania. 

 

Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Prijaté 

uznesenie spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia zverejní mestská časť na úradnej tabuli a na 

jej webovom sídle najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po uskutočnení hlasovania.  
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