
POZMEŇUJÚCI NÁVH POSLANKYNE V. VANDRAŠEKOVEJ K PREDLOŽENÉMU 

MATERIÁLU „ROZHODNUTIE 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“ 

 

V lehote na podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov - 24. 04. 2020 do 13:00 hod. - 

bol predložený jeden pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia k predloženému 

materiálu Rozhodnutie 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. 

 

Pozmeňujúci návrh predložila p. poslankyňa V. Vandrášeková a nájdete ho nižšie v texte. 

Návrh zmeny je vyznačený červenou farbou. 

 

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. 

 

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 pozmeňujúci návrh 

uznesenia, proti návrhu uznesenia alebo či sa zdržiava hlasovania.  

 

Návrh na uznesenie: 

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 

súčinnosťou od 01. 05. 2020, pozastavuje povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 

alebo žiaka počas obdobia trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením 
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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 10 dní od ukončenia školského roku 2019/2020 zabezpečil 

zúčtovanie vyššie uvedených platieb. 

 


