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Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 7. 9. 2015

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, MVDr. Marián Gajdoš – po bode 3 sa pracovne ospravedlnil,  Bc. Radovan Bajer – po bode 11 sa ospravedlnil, Mgr. Petra Palenčárová, PaedDr. Ján Filc                
Neprítomní: –


PROGRAM:

1.   Otvorenie, privítanie členov komisie
2.   Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2015
                                                                                     predkladateľ: PhDr. Darina Hor￡kov￡Darina Horáková
                                                                                                                                riaditeľka KR                                                                                                     
                       3.   Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Exnárova 6  
                             a Materskej škole Západná 2
                                                                                   predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                          vedúca referátu 
                                                                                                                                  metodiky škôl
                       4.    Návrh na prerokovanie protestu prokurátora                                                                                                      
                                                                                   predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
                                                                                                          referát právnych služieb
5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015
                              zo dňa........2015 o niektorých podmienkach držania psov na území MČ Bratislava –
                              Ružinov
                                                                                    predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
                                                                                                          referát právnych služieb

                       6.    Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2015
                                                                                                           predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                  riaditeľ RŠK
	Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových   

       priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava
                                                                                                            predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                   riaditeľ RŠK                       
                       8.    Bilancia HK Ružinov 99
                                                                                                              predkladateľ: p. Peter Just
                                                                                                                                    generálny manager
                                                                                                                                    HK Ružinov 99
                       9.    Kultúrna pamiatka Ludwigov mlyn
                                                                                                            predkladateľ: p. Peter Herceg
                                                                                                                                   člen KÚPŽPaD



                                                                                         
	Rôzne      
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa.../2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorým sa nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.         

                                                                                        predkladateľ: MVDr. Marián Gajdoš
                                                                                                               zástupca starostu        
	Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o finančnej odplate 

     za užívanie nehnuteľností   - pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier 
     Štrkovec“ , predloženej Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, 814 40 
     Bratislava         
                                                                           predkladateľ: JUDr. Alžbeta Šafáriková     
                                                                                                 referát správy   
                                                                                                 nehnuteľného majetku

c)   Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2015
                                                                           predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                        vedúca ekonomického
                                                                                                  odboru
	Návrh na 2. zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na rok 2015

                                                                           predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                        vedúca ekonomického
                                                                                                  odboru

 
                                                                                                          
K bodu 1

     Prítomných privítala a stretnutie otvorila predsedníčka komisie PaedDr. Barancová.
Členovia komisie schválili navrhnutú zmenu programu – jednotlivé body  z pôvodného bodu 10 vsunúť do programu ako samostatné body.

UPRAVENÝ PROGRAM:   
1.   Otvorenie, privítanie členov komisie
2.   Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2015
                                                                                     predkladateľ: PhDr. Darina Hor￡kov￡Darina Horáková
                                                                                                           riaditeľka KR    
3.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015
      zo   dňa.../2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti 
     Bratislava – Ružinov, ktorým sa nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012
     o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.         
                                                                                        predkladateľ: MVDr. Marián Gajdoš
                                                                                                               zástupca starostu        
                                                                                                 
                        4.  Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Exnárova 6  
                             a Materskej škole Západná 2
                                                                                   predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                          vedúca referátu 
                                                                                                                                  metodiky škôl
                       5.   Návrh na prerokovanie protestu prokurátora                                                                                                      
                                                                                   predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
                                                                                                         referát právnych služieb
6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015
                              zo dňa........2015 o niektorých podmienkach držania psov na území MČ Bratislava –
                              Ružinov
                                                                                    predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
                                                                                                          referát právnych služieb

                       7.    Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2015
                                                                                                           predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                  riaditeľ RŠK
	Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových   

       priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava
                                                                                                            predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                   riaditeľ RŠK                       
                       9.    Bilancia HK Ružinov 99
                                                                                                              predkladateľ: p. Peter Just
                                                                                                                                    generálny manager
                                                                                                                                    HK Ružinov 99
                       10.  Kultúrna pamiatka Ludwigov mlyn
                                                                                                            predkladateľ: p. Peter Herceg
                                                                                                                                   člen KÚPŽPaD
11.   Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o finančnej odplate za užívanie 
        nehnuteľností   - pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier  Štrkovec“ , predloženej 
        Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava         
                                                                           predkladateľ: JUDr. Alžbeta Šafáriková     
                                                                                                 referát správy nehnut.
                                                                                                 majetku                                                                                     
12.   Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2015
                                                                           predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                        vedúca ekonomického
                                                                                                  odboru
13.   Návrh na 2. zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na rok 2015
                                                                           predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
                                                                                        vedúca ekonomického
                                                                                                  odboru
14.  Rôzne

                       Hlasovanie:   Prítomní:  6
                                    Za:  6     

       	                                  
K bodu 2

     Materiál komisii predložila PhDr. Horáková, riaditeľka KR. Vyjadrila spokojnosť s prácou zamestnancov, naplánované aktivity a podujatia boli úspešne splnené. Stručne prítomných oboznámila s novinkami – ďalšími akciami, ktoré zabezpečovala Knižnica Ružinov.
     Ďalej konštatovala, že výsledok hospodárenia KR za 1. polrok 2015 je vyrovnaný. Opätovne hovorila o potrebe opráv a údržby všetkých pobočiek. Upozorňovala na zlé hygienické podmienky na Tomášikovej a nutnosti problém riešiť. Členovia komisie požiadali MVDr. Gajdoša, aby sa predmetným problémom zaoberal a preveril skutkový stav. Na základe uvedeného sa komisia pokúsi navrhnúť riešenie.

      Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2015 “ prerokovala a
 
  1.)   berie na vedomie

odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6      


K bodu 3: 

         Materiál preložil MVDr. Marián Gajdoš. V úvode ocenil grantový program. Upozornil na skutočnosť, že prax postupne ukázala, že sú nutné isté úpravy VZN č. 12/2012. Vysvetlil členom komisie hlavné dôvody, prečo sa pripravuje návrh  nového VZN. Návrh VZN rieši  rozlišovanie dotácií a grantov, určuje zdroje dotácií a grantov, podmienky poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu MČ... Nevzťahuje sa na právnické osoby, ktorých zakladateľom je MČ. Komisia podrobnejšie rokovala o výške finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku vyčlenených na poskytovanie grantov a dotácií. Ďalej sa členovia komisie zhodli na fakte, že by v súlade so znením návrhu nového VZN existovali dve dotácie, a to dotácia v súlade s § 2 a dotácia v súlade  s § 9 návrhu VZN, čím by mohlo dochádzať k nedorozumeniam. Na základe uvedeného navrhli § 9 vypustiť. Zároveň však súhlasili s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu MČ pre starostu, ale nejakou inou formou. Ostatné ustanovenia návrhu VZN nepripomienkovali.

Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh VZN MČ Bratislava – Ružinov č.../2015 zo dňa.../2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov, ktorým sa nahrádza VZN č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov“ prerokovala a
 
  1.)   berie na vedomie

odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov, ak budú do VZN zapracované nasledovné pripomienky:
    
a)  do návrhu VZN zapracovať v § 3 ods. 2 nasledovné: „pričom na granty sa vyčlení minimálne 1 % z príjmov mestskej časti“  
b) vypustiť z návrhu VZN §  č. 9

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  5   
                         Zdržal sa:  1


     
K bodu 4:

     Materiál komisii predložila Mgr. Viera Kováčová. Prítomných informovala, že MČ Bratislava – Ružinov zriadila z pôvodných elokovaných pracovísk MŠ dve samostatné materské školy, a to MŠ Exnárova 6 a MŠ Západná 2. V nich je potrebné vytvoriť rady škôl. V súlade splatnou legislatívou je nutné do rady školy pri každej MŠ delegovať štyroch zástupcov zriaďovateľa. Materiál obsahuje menovitý návrh delegovaných a mal by byť schválený na rokovaní MZ MČ Bratislava – Ružinov.

      Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy  do Rady školy pri MŠ Západná 2  a do Rady školy pri MŠ Exnárova 6.“ prerokovala

  1.)   berie na vedomie

  2.)  odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 


         Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                  Za:  5       


K bodu 5:

                             Mgr. Kopún prítomných podrobne informoval o proteste prokurátora proti VZN č. 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti. Členov komisie oboznámil s konkrétnymi ustanoveniami, ktorých sa protest týkal, ako aj s návrhmi Okresnej prokuratúry Bratislava II, ako uvedené riešiť. Za účelom vyhovenia protestu prokurátora bude vypracovaný nový návrh VZN.

    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 6:

                             Mgr. Kopún prítomným  priblížil  návrh VZN MČ Bratislava - Ružinov, o niektorých podmienkach držania psov na území MČ Bratislava – Ružinov, ktorý nahradí doterajšie VZN č. 2/2003. Zapracovaním dotknutých ustanovení do návrhu VZN sa vyhovie protestu prokurátora.

    Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa........2015, o niektorých podmienkach držania psov na území MČ Bratislava - Ružinov “
prerokovala

  1.)   berie na vedomie

  2.)  odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 


         Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                  Za:  5       



K bodu 7:

       Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, informoval, že činnosť RŠK bola v 1. polroku 2015 zosúladená s hlavným predmetom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny. Aj napriek situácii, do ktorej sa RŠK dostal, plní všetky úlohy. Nebola znížená činnosť v oblasti spolupráce s materskými, základnými a strednými školami, neznížil sa počet akcií. Naďalej sa organizuje krúžková a záujmová činnosť v rôznych druhoch športu. Zorganizovaná bola Ružinovská športová liga žiakov základných škôl a gymnázií. Mala by byť sprevádzkovaná hala na zimnom štadióne V. Dzurillu, je vysoký záujem o prenájom hál. Postupne sa odstraňujú nedostatky v oblasti personalistiky, kompletizujú sa doklady. Ekonomické oddelenie bolo posilnené ďalšou zamestnankyňou. Zmenil sa postup kontroly účtovných dokladov, aby sa zamedzilo možnostiam manipulácie s nimi. Ing. Lenár sa ďalej zmienil o vykonaných úpravách priestorov, ktoré má RŠK zverené do správy – Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Areál netradičných športov a Areál hier Radosť. Celkové hospodárenie RŠK bolo komisii predložené v prehľadných tabuľkách. S ich obsahom bola stručne oboznámená.

Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za 1. polrok 2015 “prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

  2.)  odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 


         Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                  Za:  5       


K bodu 8:

     Ing. Lenár informoval o žiadosti HK Ružinov 99 o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov a zmluvy o prenájme reklamných plôch, a to za trvania zmluvného vzťahu podľa podmienok dohodnutých v jednotlivých zmluvách a ich prípadných prílohách alebo dodatkoch. Na základe žiadosti bol vypracovaný návrh novej nájomnej zmluvy na dobu určitú. Výšku nájomného pre jednotlivé vekové kategórie, prenájom ľadovej plochy a nebytových priestorov spolu s dobou splatnosti podrobne rozpracoval v článku III. predmetnej zmluvy. 
    PaedDr. Filc upozornil, že finančné nároky na rodičov detí HK neustále stúpajú. Je tým ohrozené členstvo detí v HK.
                            Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava“  prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

           Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                    Za:  5       


K bodu 9:     
     
    Pán Just, podpredseda predstavenstva HK Ružinov 99, predložil komisii tzv. „výsledovku“ za rok 2014, ktorá predstavuje prehľad hospodárenia klubu za uvedené obdobie.
     Zároveň upozornil, že HK Ružinov nevyhovujú podmienky uvedené v článku III zmluvy, ktorú im predložil p. Lenár. Finančné prostriedky získavali z prenájmu reklamných plôch, čo im tiež nebude umožnené. 
         Komisia školstva, kultúry a športu  predmetný problém prerokovala prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

     Odporučila p. Justovi opätovne vstúpiť do rokovaní s Ing. Lenárom za prítomnosti starostu mestskej časti Ing. Dušana Pekára.

         Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                  Za:  5       


K bodu 10:

     Na podnet p. Bajera p. Peter Herceg, člen komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy, informoval komisiu o situácii s kultúrnou pamiatkou Ludwigov mlyn.

Komisia školstva, kultúry a športu  predmetný problém  prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

     Zároveň vyjadruje svoj súhlas s vyjadrením komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy.

         Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                  Za:  5       

          Komisia žiada, aby v rámci svojej gescie, ktorou je aj kultúra, bola informovaná 
o investičných zámeroch v blízkosti kultúrnych pamiatok, alebo o investičných zámeroch, ktoré sa dotýkajú priamo kultúrnych pamiatok na území  mestskej časti. 

Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                         Za:  5       

K bodu 11:

     JUDr. Šafáriková informovala o tom, že OÚ Bratislava ako správca pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier Štrkovec“ predložil MČ Bratislava – Ružinov návrh Zmluvy o finančnej odplate za faktické užívanie pozemkov.  Navrhovaná výška je za obdobie 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015 a presahuje sumu, o ktorej rozhoduje starosta v súlade s VZN č. 13/2012.
Na základe vyššie uvedeného je nutné predmetný materiál predložiť na rokovanie MZ.

Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o o finančnej odplate za užívanie nehnuteľností – pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier Štrkovec“ , predloženej OÚ Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava “prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

  2.)  odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 


         Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                  Za:  5       


K bodu 12:

      Ing. Lehotayová skonštatovala, že plnenie rozpočtu prebieha v súlade s upraveným rozpočtom MČ Bratislava – Ružinov, plní sa priebežne. V prehľadnej tabuľke informovala o rozpočtových príjmoch, ktoré sú rozdelené na bežné a kapitálové príjmy a príjmy z finančných operácií. Podobne bola vypracovaná i tabuľka výdavkov, členená na bežné a kapitálové výdavky a výdavky z finančných operácií. Pozornosť venovala niektorým položkám, na ktoré upozornila i komisiu.

Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2015 “prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

  
         Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                                  Za:  4      


K bodu 13:

     Ing. Lehotayová informovala, že  návrh na 2. zmenu rozpočtu je vypracovaný na základe známych skutočností a je nutné upraviť niektoré príjmové a výdavkové položky. MČ získala na základe vypracovania projektov finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  z Bratislavského samosprávneho kraja a od spoločnosti Bauhaus. Tieto je nutné zapracovať do rozpočtu MČ  v príjmovej aj výdavkovej časti. Ostatné  úpravy položiek predpokladajú operatívne riešenie aktuálnych potrieb MČ.

Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh na 2. zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na rok 2015“prerokovala a

  1.)   berie na vedomie

           Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                                    Za:  4      



K bodu 14:

Rokovanie komisie ukončila PaedDr. Barancová.






                                                                                                         V Bratislave dňa 16. 9. 2015        




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

