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Usmernenie pre základné a materské školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Týmto usmernením sa presne špecifikujú práva a povinnosti školského zariadenia a mestskej
časti ako ich zriaďovateľa . Pre účely tohto usmernenia sa za školské zariadenie považuje
budova a vonkajší areál základných a materských škôl, ktoré sú im za týmto účelom
zverené od mestskej časti.


Základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaVrakuňa sú samostatnými právnymi subjektmi s vlastným štatutárnym zástupcom
(riaditeľ) a okrem zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti podliehajúcej
metodickému riadeniu Okresného úradu sú povinné vo vzťahu k zverenému majetku
zabezpečovať nasledovné:

-

správu majetku školského zariadenia riadne evidovanú v účtovníctve, resp. evidenciu
zvereného majetku,

-

zabezpečenie plynulej prevádzky jednotlivých pracovísk školských zariadení,

-

kvalifikovaný a odborne pripravený personál v počte určenom pre jednotlivé pracoviská,

-

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) týkajúca sa personálu a majetku,

-

čistotu a poriadok v priestoroch budovy základne a materskej školy a vonkajšieho
areálu školy svojpomocne vlastným pracovníkom – školníkom, aby bola zabezpečená
základná čistota a bezpečnosť žiakov;

-

spoluprácu so strediskom verejnoprospešných služieb mestskej časti po vzájomnom
odsúhlasení
len v individuálnych prípadoch jarnej a jesennej údržby areálov
pri vykonaní konkrétnej práce v jednotlivých areáloch,

-

dodržiavať pokyny pracovníkov VPS a poskytnúť dostatočný časový
a sprístupnenie dotknutých priestorov,

-

bežné opravy a údržby v objektoch do výšky stanovenej v rozpočte; v areáloch prístupové cesty, chodníky,

-

neodkladné odstránenie havárií na vode, kúrení, plyne. Vo svojom mene a v rámci
svojho rozpočtu objednávať potrebné služby – havarijné, zámočnícke, kúrenárske .....

priestor

Po vykonanom prieskume trhu jednotlivých profesií uvádzame najdôležitejšie Kontakty len
príkladne :
-

Havarijná služba: POHAS Group s.r.o.,(poskytuje služby zamerané na odstránenie
havárie- voda, kúrenie, kanalizácia, plyn, tel.: 0800 500 962, 0908 633 725

-

Klimatizácia - montáž, údržba-čistenie: BECOM pán Juris, tel.: 0905 333 840

-

Všeobecná údržba napr.: oprava omietok, oprava stropov, vodoinštalácia, kanalizácia pán Pálinkáš, tel: 0903 231 980

-

Oprava a montáž zabezpečovacieho systému ochrany
tel.: 0903 792 437

-

Bežná údržba plyn, plynoslužba - pán Német, tel.: 0903 795 554, 0903 462 613

-

Elektroinštalačné práce, revízie - pán Smolinský, tel.: 0905 424 405

-

informovať bezodkladne písomne resp. mailom zriaďovateľa o haváriách a ich
odstraňovaní,

-

dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“). V zmysle zákona
prijať a vydať internú smernicu, ktorej účelom je pri uplatňovaní zákona definovať práva
a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác hradených z bežných
alebo kapitálových prostriedkov, európskych fondov, prípadne iných fondov
a dotácií v podmienkach školského zariadenia, pričom smernica zriaďovateľa
k verejnému obstarávaniu, ktorá bola vzatá na vedomie Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a je zverejnená na webovom sídle mestskej
časti, slúži ako záväzné odporúčanie pre školské zariadenia.

-

všetky zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných
prác s predpokladanou hodnotou zákazky rovnou alebo vyššou ako 5 000,00 Eur
bez DPH je štatutárny zástupca školského zariadenia povinný oznamovať
zriaďovateľovi, ktorý do komisie na vyhodnotenie ponúk deleguje poslanca
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a vecne príslušného
zamestnanca mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

-

verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb
a uskutočňovanie stavebných prác
s predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ) do
40 000,- eur bez DPH v zmysle zákona o verejnom obstarávaní samostatne. Vo vyššom
finančnom limite určí postup a priebeh verejného obstarávania zriaďovateľ po dohode so
štatutárom školského zariadenia. Zákazky s PHZ vyššou ako 40 000,- eur bez DPH
predkladá škola na prerokovanie do finančnej komisie miestneho zastupiteľstva,

objektov - pán Richter,

-

sledovanie výziev na poskytnutie dotácií, grantov a nenávratných finančných
prostriedkov, v ktorých je jedným z oprávnených žiadateľov školské zariadenie (aj
v prípade, že oprávneným žiadateľom je aj obec). V prípade, že podmienkou je
spoluúčasť na finančnom zabezpečení projektu, túto si hradí samotné školské zariadenie,



Mestská časť Bratislava-Vrakuňa z pozície zriaďovateľa školských zariadení
zabezpečuje pre základné a materské školy nasledovné:

-

pri údržbe čistoty a poriadku vonkajšieho areálu školy byť súčinný pri odvoze
a likvidácii odpadu,

-

pri vykonaní vopred nahlásenej údržby vonkajších priestorov vo väčšom rozsahu,
poskytnúť materiálne a technické zabezpečenie (kontajner, pracovné pomôcky -rukavice, vrecia),

-

dendrologické posudky a následný výrub stromov a orez drevín,

-

bezodkladne spolupracovať pri odstránení havarijných stavov v školských zariadeniach,

-

stretnutia riaditeliek školských zariadení a odborných pracovníkov mestskej časti formou
porád raz mesačne slúžiace na vzájomnú informovanosť všetkých strán o aktuálnych
okolnostiach (legislatíva, ekonomické záležitosti, operatívne riešenia, atď.).

V Bratislave, dňa 25.03.2019

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta

Uznesenie Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Uznesenie č. 21/2019 zo dňa 25.03.2019
Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní
A/

schvaľuje

Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa,
žiada

B/
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

predložiť Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa, na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa dňa 16.04.2019 ako Informačný materiál.
S pripomienkami:
-

dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“). V zmysle zákona
prijať a vydať internú smernicu, ktorej účelom je pri uplatňovaní zákona definovať práva
a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy pri zadávaní zákaziek na dodanie
tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác hradených z bežných alebo
kapitálových
prostriedkov,
európskych
fondov,
prípadne
iných
fondov
a dotácií v podmienkach školského zariadenia, pričom smernica zriaďovateľa
k verejnému obstarávaniu, ktorá bola vzatá na vedomie Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a je zverejnená na webovom sídle mestskej časti,
slúži ako záväzné odporúčanie pre školské zariadenia.

-

všetky zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných
prác s predpokladanou hodnotou zákazky rovnou alebo vyššou ako 5 000,00 Eur
bez DPH je štatutárny zástupca školského zariadenia povinný oznamovať
zriaďovateľovi, ktorý do komisie na vyhodnotenie ponúk deleguje poslanca
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa .
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