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Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 11. 5. 2015

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, Bc. Radovan Bajer, Mgr. Petra 
                   Palenčárová, Mgr. Peter Krivda,  
Neprítomní: MVDr. Marián Gajdoš – ospr., PaedDr. Ján Filc - ospr.




PROGRAM:

1.   Otvorenie, privítanie členov komisie. 

2.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015
                              zo dňa........2015, o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických 
                              nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
                                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
                                                                                                                                referát právnych služieb

                        3.  Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
                                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
                                                                                                         referát právnych služieb
                       

4. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení MČ Bratislava – Ružinov za rok 2014
                                                                                                          Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                                                                 poverená vedúca
                                                                                                                                 ekonomického odboru

                       5.   Návrh na 1. zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na rok 2015
                                                                                                          Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                                                                 poverená vedúca
                                                                                                                                 ekonomického odboru

                       6.  Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov
                                                                                                         Predkladateľ: PhDr. Darina Hor￡kov￡Darina Horáková   
                                                                                                                                riaditeľka

                       7.  Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za rok 2014
                                                                                                        Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                               dočasne poverený riaditeľ

                                                                                                                                

                      8.  Kompetencie odboru školstva, kultúry a športu smerom k RŠK
                                                                                                          Predkladateľ: PhDr. Tatiana Krippelová
                                                                                                                                 vedúca odboru školstva,
                                                                                                                                 kultúry a športu

                       9.   Kompetencie ekonomického odboru smerom k RŠK
                                                                                                          Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                                                                 poverená vedúca
                                                                                                                                 ekonomického odboru
                      10.  Rôzne                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                     
K bodu 1

       Prítomných privítala a stretnutie otvorila predsedníčka komisie PaedDr. Barancová.
Predstavila nového člena komisie  Mgr. Petra Krivdu, ktorý bol schválený za člena komisie  pre oblasť kultúry ako občan-neposlanec. Pán Krivda uviedol, že sa venuje hlavne pamiatkovej oblasti.
      Na podnet predsedníčky komisie Mgr. Krivda a PaedDr. Filc na budúcom stretnutí zhodnotia oblasť kultúry a športu  v Ružinove, jej úroveň, nedostatky, oboznámia komisiu so svojimi predstavami a zámermi do budúcnosti.
      Za obdobným účelom bude na komisiu prizvaná i riaditeľka DK CULTUS, a.s.

Členovia komisie schválili navrhnutú zmenu programu týkajúcu sa pozmenenia poradia niektorých bodov oproti ich poradiu v pozvánke.

PROGRAM:

1.   Otvorenie, privítanie členov komisie. 

                       2.   Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
                                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
                                                                                                         referát právnych služieb

3.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015
                              zo dňa........2015, o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických 
                              nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
                                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
                                                                                                                                referát právnych služieb

                       

4. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení MČ Bratislava – Ružinov za rok 2014
                                                                                                          Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                                                                 poverená vedúca
                                                                                                                                 ekonomického odboru

                       5.   Návrh na 1. zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na rok 2015
                                                                                                          Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                                                                 poverená vedúca
                                                                                                                                ekonomického odboru

                       6.  Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov
                                                                                                         Predkladateľ: PhDr. Darina Hor￡kov￡Darina Horáková
                                                                                                                                riaditeľka 

                       7.  Kompetencie odboru školstva, kultúry a športu smerom k RŠK
                                                                                                          Predkladateľ: PhDr. Tatiana Krippelová
                                                                                                                                 vedúca odboru školstva,
                                                                                                                                 kultúry a športu

                      8.  Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za rok 2014
                                                                                                        Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                               dočasne poverený riaditeľ

                      9.   Kompetencie ekonomického odboru smerom k RŠK
                                                                                                          Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                                                                 poverená vedúca
                                                                                                                                 ekonomického odboru
                      10.  Rôzne                                                                                            
                                                                                                              
                       Hlasovanie:   Prítomní:  5
                                    Za:  5    
       	                                  
K bodu 2

                              Mgr. Kopún prítomných informoval o upozornení prokurátora proti VZN č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov. Z upozornenia vyplýva, že MZ MČ Bratislava - Ružinov nereagovalo na zmenu – prijatie nového VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa predchádzajúce VZN hlavného mesta SR Bratislavy zrušilo.
                               Mestskej časti boli doručené tri protesty prokurátora proti VZN 16/2012, 27/2013 33/2014. 
                              Tiež boli doručené ďalšie tri protesty prokurátora proti úplným zneniam VZN č. 6/2011. V upozornení prokurátora sa uvádza, že normotvorná činnosť je daná iba MZ, nie je možné jej akúkoľvek časť prenášať na starostu obce. VZN č. 6/2011 bolo spoločne s následnými novelami vyhlásené vždy ako nové, pod novými číslami. Tým mal nastať rozpor aj s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení.
                                Za účelom vyhovenia protestu prokurátora sa odporúča, aby starosta MČ predložil MZ návrh nového VZN o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý by nahradil doterajšie VZN č. 6/2011 a jeho úplné znenia.
                            
      Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh na prerokovanie protestu prokurátora“ prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

         Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                  Za:  5       


K bodu 3:

     Materiál komisii predložil Mgr. Peter Kopún. Vysvetlil dôvody vypracovania nového návrhu VZN o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý by nahradil VZN č. 6/2011 v znení jeho zmien a doplnení a tiež by nahradil úplné znenia VZN č. 6/2011 pod číslami 19/2012, 31/2013 a 35/2014. 
                             
    Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa........2015, o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických  nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov“ prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

           Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                    Za:  5       


K bodu 4:

    Ing. Lehotayová informovala prítomných, že Záverečný účet – správa o hospodárení MČ Bratislava – Ružinov predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch hospodárenia MČ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou a mestskou časťou založených obchodných spoločností. Plnenie rozpočtu za rok 2014 prebehlo v súlade s rozpočtom schváleným uznesením MZ č. 392/XXIIII/2013.
     Rozpočet bol modifikovaný dvomi zmenami rozpočtu a dvoma rozpočtovými opatreniami.
Podrobnejšie hovorila o príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu a výsledku hospodárenia.

     Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Záverečný účet – výročná správa o hospodárení MČ Bratislava – Ružinov za rok 2014“ prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

       Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                Za:  5      
 

K bodu 5:

     Ing. Lehotayová prítomným vysvetlila, že cieľom 1. zmeny rozpočtu je navýšenie nevyhnutných financií na prevádzku a splátky exekúcií v RŠK. Vyčíslila sumár výšky financií na splátku exekúcií s úrokmi do 31. 8. 2015 a výšku financií na pravidelné mesačné platby na prevádzku tiež k 31. 8. 2015. Ako riešenie je navrhnutá úprava rozpočtu v jeho príjmovej a výdavkovej časti.

      Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh na 1. zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na rok 2015“ prerokovala a

berie na vedomie

  
            Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                     Za:  4
                                      Zdržal sa: 1 

K bodu 6:     
     
   PaedDr. Horáková informovala prítomných o aktivitách Knižnice Ružinov. Predstavila projekty a podujatia, pochválila a priblížila najúspešnejšie z nich.  Poukázala na aktivity Knižnice Ružinov pri propagačných a knižných materiáloch vyrábaných vo vlastnej réžii.  Informovala, že Knižnica  už opakovane  úspešne získava finančné prostriedky formou dotácie z Ministerstva kultúry. Knižnica by mala byť komunitným bodom, kde budú uspokojené široké záujmy občanov. Konštatovala, že klesá počet čitateľov najmä z radov detí a mládeže. 
    Informovala, že s hospodárením Knižnica Ružinov problémy nemá.  Vykázala vyrovnaný výsledok hospodárenia za rok 2014. Náklady sú prekročené iba do výšky výnosov. Všetci zamestnanci majú podpísanú hmotnú zodpovednosť.

    PaedDr. Barancová požiadala PaedDr. Horákovú, aby pozvánky na Knižnicou Ružinov organizované podujatia posielala i členom komisie.

Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov“ prerokovala

berie na vedomie

odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava - Ružinov

       Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                Za:  5      

K bodu 7:

    PaedDr. Krippelová informovala o právomociach a činnostiach, ktoré má  mestská časť – odbor školstva, kultúry a športu  delegované štatútom hl. mesta Bratislava a príslušnou legislatívou. Ružinovský športový klub je príspevková organizácia, má svoju vlastnú športovú činnosť, organizuje vlastné podujatia. Odbor školstva, kultúry a športu nemá kompetenciu ho kontrolovať ani riadiť. O činnosti Ružinovského športového klubu má informáciu z mesačného prehľadu podujatí, ktorý mu RŠK pravidelne zasiela na vedomie.
    K bodu 8:

    Ing. Lenár informoval o činnosti a aktivitách RŠK. Vzhľadom k tomu že sa prihliada na ekonomickú situáciu, činnosť nebeží v 100% reláciách, niektoré aktivity nie sú v takej intenzite, ako boli doteraz.
    Priblížil mechanizmus  disponovania s finančnými prostriedkami, viacstupňovú kontrolu financií. Informoval, že splátkový kalendár za minulé obdobie je vypracovaný na 3a pol roka. Za rok 2015 RŠK nedlhuje štátnym organizáciám žiadne finančné prostriedky.
     Členovia komisie sa informovali na HK Ružinov. Ing. Lenár vysvetlil, že zmluva uzatvorená s HK je veľmi nevýhodná. Mgr. Palenčárová sa informovala na podmienky jej vypovedania. Ing. Lenár ju charakterizoval, ako ťažko vypovedateľnú. Je nutné situáciu riešiť opatrne, aby na danú situáciu nedoplatili deti.
   
                        Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za rok 2014“ prerokovala a

berie na vedomie

       Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                Za:  5      


K bodu 9:

   Ing. Lehotayová informovala, že RŠK je príspevková organizácia. MZ MČ Bratislava – Ružinov jej schvaľuje ročný transfer. Ekonomický odbor schválený transfer posiela RŠK. Dvakrát ročne sú vypracované rozbory činnosti a hospodárenia RŠK, ktoré riaditeľ RŠK predkladá MR,  komisiám MZ a MZ MČ Bratislava – Ružinov.
   RŠK je samostatný orgán. Nie je v kompetencii ekonomického odboru vykonávať finančné kontroly v RŠK.
    Kompetenciu kontroly má referát kontroly.  Musí byť vykonaná kontrola vecná, nie tabuľková. Tým, že neboli žiadne podnety, bola vykonávaná iba tabuľková kontrola, ktorá neodhalila žiadne problémy.  
    Ing. Lenár zaviedol viacstupňovú kontrolu financií, čím by sa malo predísť zopakovaniu vzniknutej situácie v RŠK.  

Na základe uvedených skutočností komisia žiada:
1. právny výklad vzťahu MČ, odboru školstva, kultúry a športu a ekonomického odboru k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám
2. výklad zákona č. 523/2004 o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií

K bodu 10:

     Členovia si na podnet Mgr. Palenčárovej odsúhlasili nový čas stretnutí. Komisia bude zasadať podľa vypracovaného harmonogramu stretnutí, no začiatky sedení sa posúvajú 
na 16. 00 h.
     Členovia sa dohodli na najbližšom termíne stretnutia -10. 6. 2015 o 16. 00h.
Komisia sa zhodla na vykonaní poslaneckého prieskumu v čase letných prázdnin, a to:
RŠK- 1. 7. 2015 o 15. 00h
DK Cultus, a. s. 26. 8. 2015  o 15. 00 h

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5  
                                                                                                       V Bratislave dňa 18. 5.  2015      

  
  Zapísala: Mgr. Janka Lukáčová v. r.
  Overila: PaedDr. Mária Barancová v. r.

